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sOCIALISME CÁTALA
amb la creixença de l'ideal patri6dic de Catalu„sial iniciat vjgorosament a la nostra terra la formació d'una
breß .a c. ialisla que vlagui a situar dius el camp nacional català
›ierici a. aa a obrerista que té en el nión d'avui, i sobre tot en els
,aasri r1 aa carn el nostre, uaa importància que ningú no
xeriii oblidar. Homes de clara intel.ligència i de recta
dr:ge.xen el nou moviment, les característiques del qual
w' F.c.:a:dad deis principie i el sentit de catalanitat. Seria un
. 2 j p:r al nastre poble i per a la nostra causa que els corrente
nestra terra es descabdellessin dina el marc cataev.tant-sa aixi les orientacions anticatalane.s i espanyo- caasciantment o inconscientment, han pres massa so.ea oraanitaacians proletäries de Catalunya.

s d'ara, raiiiiralment, que hi ha socialistas catatans i

:ata. Pecó es notori que el socialisme, com a partit, no
arielar ni prendre ufana al nostre país. Hi ha qui veo
conscqiihrla del temperament individualista dels
aXa
aue deaanta els nostres treballadors cap a l'anarquisme
:ap al socialisme. Nosaltres sempre havem estat eacepaquesta explicació psicológica, la qual ens sembla, si
•
l costat del caràcter individuaof;: •. t, almenys incompleta.
¡tz ,; • J s'acostuma a adjudicar als catalans, trobem el fet de
!eIraorI näria difusió de les corporacions a Catalunya, trobem
banda, tots els
fg:tua,iä cohesiva del sindicalisme catalä. D'altra
una coció clara de l'anarquisme saben que aquest, en
,idds, és torneé socialista pel que fa al regim de la propietat.
seria res justa l'explicaaió del poc èxit que fins avui
a la nostra patria el socialisme. si diguéssim que aquest
hac trobat encara ací fortes personalitats amb prou condihi
Ñu per servir de nucli a un partit socialista català. També
tliaver contribuit l'error comes pels socialistas catalana, àdhuc
r. algalia que procedeixen del camp catalanista, en avenir-se a
triar part de les organitzacions establertes pels socialistas es'els.
Ei Lecialisme de Catalunya ha d'ésser completament català.
Veraal;ó que dins la nació catalana no sigui nacional, no serà
lca nostre. Creiem que els bornes que avui hi ha al capdavant
nou movirnent socialista parteixen del principi de constituir a
bleri:a un partit soc',alista ensems internacional i nacional, és
ta,(;52 formi una secció própia de la Internacional Socialista, i

Feno Sigtli per tant un simple boa: del partit socialista espanyol.
ata Gistinció no implica cap hostilitat envers els socialistas
rispaaya, sinó que As, simplement, l'afirmació essencial i
imperativa de la catalanitat, senyal comú de tots els fills
VI costra nació.
harem vist amb joia el carácter obert, espaiós, antidoginämoacrn i tolerant que donen a llurs propagandes els homes
a ,aeayalats del novell socialisme català. El socialisme com
ea económica, filosófica i histórica, el marxisme estricta,
s, sa eixarreida, arta, morta i enterrada. Es el socialisme
rsai-a:” d'En Fabra-Ribes, agreujat en aquest per una ortodóta,ainyola tan accentuada, que fins "A B C" reprodueix afectuowat :es principals afirmacions desgavellades d'un dels artijode tdcera classe que el dit socialista ve publicant a "El DiLc a,talanitat essencial i l'amplitud d'idees han d'ésser les
Iiruteri,tiques de l'autèntic socialisme catalit. Els socialistas
elans. inoguts pel iiou esperit, poden prestar un alt servei a
inostra causa si fan reconèixer per la Internacional Socialista la
Wpenüncia nacional del partit socialista de Catalunya.
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La continuitat ciutadana

A PROPOSIT DE LES OBRES

A Agustí Duran Sanpere

DEL PINTOR JOSEP DE TOGORES
Les obres que En Togores ha exposat amb mona del concurs Plandiura,
a més del seu valor pictóric, altrament
pusbitivament extraordinari, per nosaitres
tenen una significació transcendental per
tal com enterrara que són el fruit, el
grmay cert d'aquests formidables i dolorosos exercicis espirituals a que slan
Ilturat durant uns quants anys alguns esperits selectas per a restablir l'ordre que
els excessos sensualiste havien trasbalssat de soca i arre!, als quals seis ha
anornenat amb el nom absurde de "cubisme".
Per a nosaltres, el cubisme no ha estat mai una escota, i molt menys una
moda. Era o és, el qualificatiu, arbitrari
certament, d'un moviment, d'una aspirad& Potser ara naixerä l'escola, i qui
sap si ja assistim a la sera naixença
sense adonar-nos-en.
Picasso, el dibuixant més perspicas de
la nostra epoca, del qual podrien dir que
és l'home del destí de la pintura dels
temps moderna, bou el promotor del moviment; Matisse, el pintor de la gràcia,
el bateja amb un tret de la seva ironia.
Era cap el 1906. L'André Salmon ens
diu que en aquell tetnps freqüentaven el
taller de Picasso, a Montrnartre, els pintors Derain. Wlaminek, Van Dongen i
Enric Mitose. Completaven la tartana l'Apollinaire, Max Jacob, el matemàtic Prince i el mateix Salmon. Era
l'època Rosa de Picasso. Un dia mostrà
als seas ansias una tela amb uns grans
nus, en l'estructura dels quals havia fet
singulars retocs, suggerits scgurament
per l'examen de les estatuetes negras de
les quals Matisse i Derain en feien collecció ami.) desinteressat apassionament
Aquells retocs provocaren un sensfi de
comentaris dels amics de Picasso. Els
crities i els literats, i àdhuc el matemàtic, especularen, deduien, cercaren
amagadas relacions... Ell, el creador
prodigiós, era I'línic que com de costura no es comprometía; deixavi dir,
callara i es limitara a sonariure una' mica
per sota el nas.
Aquells retocs tant comentats i un retrat al carbó fet durant aquells dies, pot
dir-se que constitueixen la pedra lona mental d'alió que després fou el cubisrne.
Al Saló vinent, un seguidor de Picasso, suggestionat per les recargues del
mestre, exposà un paisatge plantat de
construccions reduides a una expressió
tan simple, que eran nornés sinó cubus.
Davant d'aquesta tela, en la qual segurament hi mancara tot menys l'esnobisme, Matisse, per divertiment, aparentant
ignorar els antecedents d'aquell art novissim, va exclamar amb irónica admira-
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"Mar .7.72.-APICISIMAZIMETZ.Inea
-Pecó si aixó és una escala! Es el
"cubisme"1
Un repórter, al grial per atzar havien
encarregat la ressenya del Saló de la
mateixa manera que li haurien pogut encarregar l'estafa sensacional del dia,
JOVENTUTS REPUcaçà el mot al vol, l'incrusti a la sera
BLICANES
ressenya i des de l'endemä tot París el
Es :111, t Alsinelies publica al confra.
retenia per abominar-lb.
rr.senc, l'ornent, artick idular Les
I tenien raó d'abominar-lo i de maets rol: ros, en el qual exposa la ríeleir-lo, parqué sota aquesta novena etirts joves republicans de Caikk-t
queta s'hi classificaren os munt d'obres,
Lvia
rcin a arreconar les superinintel.ligibles: de color sórdid, davant
Kkgs esp,:nyoliste.: d'alguna cabdills
de les quals la gent se sentia indignada
del rePublicanisme cotacom si se la les assistir a una autópsia
què al.ludim din oixí en la
al mig d'una sala de ball. Aquellas pinl',:tort
turas, realment eran veritables aujo cree, i en aquest ¡'ole
tópsies de guitarras, ampolles i altres ohque les !o-amauta Rek2.my
jactes insignificants i amables: tenien un
Ki:anes , que, eixoplugades sota el „osinterés clinic i de laboratori.
Nstre de les Velit'S entitats RepubliEl cubisme no ha estat sind el mot
k; deurh-n manifestar-se en el vivent
amb que s'han designat unes hores de
de Id nacionalitat catalana, en
desfici, darrera del qual molt sovint s'ha
c,mesta vida nova que s'enr
LA FEDERA CÍO MONAR- emboscat la inep t itut i la poca solta i
CaMluns :, la Catalutrea Reh
amb el qual els marodejadors de l'asno1 deurien manifestar-se perQ UICA AUTONOVISTA
bisme han volgut disfressar Ilur penúria
Ho fue (retire que allá ¡ostiaa
les
deu
de
la
vetlla,'a
la
Dimarts,
irremeiable. Solament as que de bona le
et-11: indivis'ó que predicaven platea del teatre Esquerra de l'Eixamsentien el noble horror de l'amorfisme
auer
joves que avui san vello, pla, linda I:oc un lunch amb motiu de i les tresbalsadores inquietuds que haId.iponvd. Per alguna rosa
donar la F.,leracid Monarquica Autono- viro obsessionat els grans i gloriosos preel
van e m- mista del districte sis<, a la publicitat un
i
cursors com Cezanne i Seurat seis haa la noz . a virior de vida que manifest dirigit a l'opinió d'aquest dis- cien fet encomanadisses, es 'limaren amb
e "Inideir Ir la m'Ara terra.
fríele.
sincera passió a aquestes descomposicions
1 ,-drunas Republicanes tenen la
l'aran lis de la paraula els senyors
crudels, inhumanes.
haaa
Muleras, Fontanals, Mir, el president del
Aval, pecó, ja es descenyeixin efs siliFULLES VOLANTS Comité d'Acció i Propaganda de la Fe- cès d'aquesta peniténcia amb que s'han
el
tidiPulat
senyor
Graiii,
B ."
deració,
cl
CATALANA"
purgat pecats i enrobustit virtuts. D'a'len! d'alcalde senyor Nadal el presir 1 , ..nz . olgul antic i feiern
qucsta mena de dejuni de bellesa a que
Federació,
senyor
Maluquer
dent
de
la
alguns s'han condemnat, de la consulta
E " J. Grata i Sala cas ha Irai l'iladot.
qs.s u:::it de pi-sacies 1710, l01fl5
obstinada de les coses prescindint de l'acdImo su'iseripcd; feto anys cnreCANDIDAT PER VALLScidental i fugaç en surt una sensibilitat
novella, tota pura i severa, acordada
.':each de falles de proMONTBLANCH
naei,n n
dcniononl-nos s • .1
La Comissió d'Acció política de l'As- amb el diapasó del mOn modern, i cont
r e ,' ; eiu de les fulleo rol -res
premi a tants de sacrificis van apareixen
sociació catalanista de Valla i de la Joqt,c lenen cl mateix
venta' nacionalista de Montblaneh han obres tan madures, tan sävies, tan fintes
clesgagt candidat per aquella circumscrip i tan emocionants com les que En Togores cris ha ofert suara, de le quals
gast complim aquesta rió En Torras Mallol i Bosch, ex-dicl gest del senyor
petat de la Manconutaitat de Colilla- patlarem en el "Carnet" següent.
CC.
nytt.
ATENEU NACIO"MONITOR"
— La Secretaria de la "Junta MuniNALISTA
Els editora d'aquesto paula nacional cipal d'Exposicions d'Are' torna-a preoidussió organitzadora per a la
de política, d'art i de literatura ens pre- tan ala artistes pintora i esculptars que
''°" i t" d'un Atoricu nacionalista que gua de per públic .que quedan t molla varen portar obres eme figuraren rn l'Exposició d'Amsterdam, se serveixin recoriente,* de les terciado de' pocs exem flora del atimera de gener, els
Poble See, Sant herb-an I lectors de foro que han demostrat inter,,s Ui -les lo abans possibh. , puix el lloc
fa repartir aquests dies la can.
de subserittre-s'hi per a roza han d'adre- que ocupen al Palau de lidies AH: es
çar-se sense dilacia a la Llibreria Naner-ssitard en brea per a instaLlar-hi les
rettnó peeparatdria de
la qual titula ¡loe dime- cional COirliand (CP1 S Catalanes, 613) obres de la próxima Exposició de Pri"' 28, a les deu de la vetlla, al per tal cont no sera reedita.
mavera.
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Política

cafd de l'Amista! (Marquès del Duero,
número 113, cantonada a Blay).
Iii assistiran, per la Comissió d'..rganitgació d'Acció Catalana, els senyors
Martí Este-se i Paca Vidal de Llobatera.
CONFERENCIA AL C. N."
DE LES CORTS
Arno, a les deu de la vetlla, En Pau
Romera, de l'Associació Protectora de
l'Ensenyança Catalana, donara una conferència al Casal nacionalista de Les
Corla (correr de Morales, 40), sobre el
emsci L'ensenyança catalana i l'organització escolar.
CONFERENCIA A SANTA
COLOMA DE QUERALT
flini, En Manuel Rodia Arenyes,
d'Acció Catalana, donara una conferdacia sobre Naciethalisrite a la Joventut Nacionalista de Santa Coloma de Queralt.

Molt loan parilat i parlaran —
es un tòpic espanyolista — de
'absorbancia de Barcelona. "Alerta, Barcelona se us empassal'
ciacten i repeteixen a tots eis eatata-as. L'urbanisnse, sigui un mal
sigui un be, es caracteristic de
la riostra •era- industrial; tant
com subsisteixi aquesta n o
ni ha • manera de fcr-lo desaparèixer, i no esta pas en el costra
arbari de mudar el cursi de la
'lisiaría humana. Si els catalana
havien de congestionar una ciu,
tal, no podia esser pas cap alivia
que la mes gran i irles rica de
Ilur territori; no havien pas de
sufrir l'atracció d'una "cita mortan. qualsevol, sind de fa ciutat
qtle ja molts segles encera fou
naba/lada "cap i casal de Cataluea". Altrament, Barcelona retodaa proa generosa al camp i a
Ineluntanya alió que en rep. P3nsem, i es mimes un detaltl, en el
aistema econòmic de la Mancomunitat: un pressupost de deslieses esmerçat gairebé lora de
Barcelona; un pressupost dingrassos rnidrit en una tercera
part per l'Ajuntarnent de Barcelona. No; en l'ordre material no
hi ha absorció, sind un doble i
fecural moviment d'endüsmosi i
aläsmosi.
D'absorció on n'hi ha hagut
en Pordre espiritual.
No es d'ara. Ve ja de l'edat
mitjana, que la veu de Barcalona ho és de tot Catalunya. La
Ceneralitat no prenia mai cap
resolució important que-no los
d'acord amb el Consell de Cent,
i el Consell es complaïa a remarcar, sempre que s'asqueia,
que ettli representava el cap de to,
ta la terca catalana. Avui que la
majoria dels nascuts a ciutat no
tenen tárcelonins els dos parea i
són escassos els qua en tenen els
quatre avis, alió és, si possiiile,
mes veritat que mai. La compenetració es absoluta. Gairebé
sears esborra el concepte "ciutat
de Barcelona" a ¡'ombra d'aquest
nutre, qu3 apareix en primer forme, arnh mes de relleu cada dia:
Catalunya-ciutat. L'absorbida no
es Catalun ya, és Barcelona.
Heno oblidat la història ciutadana, tot i restaurar la histbria
nacional!. Tanmateix, Barcelona
no es mis aquesta ciutat moderna lela en quaranta anys damunt
la quadrIcula d'un enginyer. Si
de l'espessa enlaja mediaval
neix delimitada nostra Catalunya, es degut a res mes que all
centre d'atracció que fou pele ahtres comtats el comtat de Barcelona, deslliurant -Ios de caure
sota la influencia de 'fog osa o
d'Aragó? I 31 prestigi i la fosca,
comtat de Barcelona, d'oil els
trola, sind de la ciutat marítima i mereantavolla, damunt la
qual les civilitzacions havien anat
sobreposant-se deixant-hi cada
segle els seus records?
Des que axisteix Catallunva, la
història de Barcelona i la de Catalunya són inseparables, i — si

en-fer-ho no negligim la vitali-

tat urbana — be podem estudiarles coni una soda. No oblidem,
però, que .Barcelona és noca, mes
vella. Tothom adjectiva Tarragona de romana, EmptiriA de grega; mentre que a Barcelona ei
tito( de gap i casal de Calailutiya
li ha esburrat la història de tut
un mileni. No es que sigui en-

iluernadora, aquesta histeria, pere, ens interessa, tant com ens
inbressa la seca vida en els segles da ha decadència catalana,
per tall com la riostra ciutat per-

sisteix fins avui, d'anca, si mas
no, que fou augurada amb rilus
solemnials la Colònia l'aventM
Barcino, el segle primer abans
de Jesucrist. Si la patria és una
unitat moral, un sentiment de
solidaritat que pot donar-se fine
sense un territori — cas actual
de la nació jueva — la ciutat,
cono una dona, té un cos, un cos
que ens antra pels sentits, ens
agornbola, Pestimern, l'enyorem.
El periode roma de la història
barcelonina As impardonable que
el tinguem tan oblidat, servantne, corn ne servem, prou testamonis. Noms ¡ti ha que haurien
d'esdevenir populars, que els nois
/muelen d'apendre a Cescola ciutadana: Minici Natal, para i fill,
els donadors de les grana termes; Cecili Optat, fundador d'uns
jocs . annuails, i més que ningú
Licini Sura i Licini Secunde, a
qui tants de monuments havia
aixecat Barcelona agraida;' i avui
no tenim carrer ni placa que en
perpetui el racord. En canvi, n'hi
ha que rumbegen els noms de
ciutadans tan benemèrits csom En
Berra Xic, En Pera Camps i Perat do Lladre, o el d'aquell general aspanyoll que hombardejä
Barcelona l'any 1812; I aneara
tothora serien.' foraatO de recordar el "divino" Argüelles i el
Marqués del Duero, a qui estan
dedicades grans vies ciutadanes,
si el bon seny dal nostre poble,
preferint la geometrfa a la histäria forastera, no des anorsenes
sempre Diagonal i Parallel.
DI nueli atolle de Barcelona és
ço que els romans van fer-ne.
Passem vals mateixos carrers que
ells obriren; els dies de cominocid ciutadana acudirn a la mateixa placa on ello fa dos mil anys
que s'aplegaven, seguim explo
al Montjuich Ilurs pedreres;-tan,
conservem encara gran part da
Mara torres i murailles. Un bon
tros va descohrir-ne la Reforma
al carrer de Basea, un altre de
mis irnportant encara podrem
veare'n quan siguin nterrades a
la Placa Nova les casas que fan

esquena a la casa de l'Ardiara.
Es que no escauria davant aquell
conjunt que formaran el llene
de muralla, quatre torres i ll'entrada all carrer del Diebe — Vantic "Decumanus mäximus" deis
romana — d3 monumentalitsar
d'una manera o altra la mamaria dels més antics ciutadans
lustres?
PlIcolau d'Oh.ver

CARNET DE LES
LLETRES
UNA RESPOSTA A EUGENI
D'ORS
El comentari que no fa gaires dies
publicaba Eugeni d'Ors a Las Noticiar,
a propósit de la poesia catalana d'avui,
exigeix una resposta. Eugeni d sir%
aquesta regada, ha "cenyit cl problema". Ha linntat la sera critica a la poesia de les primarias del noucents. De
l'una banda, Verdaguer i Maragall són

exclosos del moviment contemporani. De
l'altra banda, fa excepció d'algunas esperances. Es compren, dones, que la vi-

sir) critica d Eugeni d'Ors té per objecte un camp ben precis: la poesia catalana compresa entre els mestratges de
la fi del ruiteents i les darreres iniciacions poètiques, l'època de la uostra segona Renaixença.
Ens plan que l'iLlustre escriptor hagt
aclarit lobjecze dels seus comentaris. I
cros plan que l'ahgi limitat així. En dir
"poesia catalana d'avui", ni hern d'acontentar-nos amb les glóries passades ni

hem d'especular amb un crèdit d'esperances. "Siguem objectius", és un deli
mots d'ordre del nou nacionalisme. Ja
sap Eugeni d'Ors que ens agrada raetitut critica i que no som deis que tanquem els ulls davant d'una realitat desoladora. Voldríem -que els esperits intelligents i penetrants fessin una seriosa revisió de la nostra literatura. Estera sepus que després d'aquesta revisió hi
hattria una pila de coses i de nonas cae
encara s'aguantarien.
Eugeni d'Ors ha prés en una mä "tots
els 'libres de poemas que han aparegut
aquí, d'ençà de la mort de Maragall", i a
l'altra ml "tan sols" la producció femenina americana. Passem de Barg aquest
"tan sols" falaç. (Tothom sap que per
un graciós atzar la més pura poesia de
l'Amèrica d'avul l'escriuen mans femeninas.) Dones, bé. Eugeni d'Ors creta
que, probablement, la nostra poesia pesaria menys.
Trobem tan Ileugera i tan injusta
aquesta sospita, que una Insta de noms
la pot desfer. Deixem enrera Verdaguer
i MaragalL No argumentem amb les esperances. Cenyim-nos al panorama normal de la poesia catalana d'aval en dia.
Ili ha cinc portes que ells sols desfarien
tota la visió pessimista de l'Ors. En citarem cinc, deixant, per no complicar
l'argument, altres individualitats fortes.
Heu-sels aquí: Alcover, Costa i Llobera. Carner, López-Picó, Sagarra. Lemeció, la bellesa, la gràcia, la força i
el color de llurs versos; els seus mites,
les seves creacions i recreacions, no salven la nostra poesia actual? Si entre la
lira de Mossen Cinto i les altes amhicions
deis me's joyas, hi ha tota una lírica ben
reeixida, pot parlar-se de tristesa i de
pobresa?
Eugeni d'Ors ha volgut resumir en
unes notes breus, molt ägils, pecó molt
voleiadisses, el seu criteri desfavorable
al dtoment poètic actual. Hem de confessar que de primer cop, aquestes notes escritas en un to de plany discret i
amh una sohrietat de cirurgiä, van negar-nos en el dubte. Després hem seguit l'exemple que ens oferia l'Ors: hem
agafat amb una mä to t a la poesia catalana moderna; a l'altra ml, les-poetesses
americanas, o els fantästics "sis gratis
pactes" que Xenius atribueix a l'Espanya das-ui. La comparança no ens ha
descoratjat gens ni mica. Estem segurs que si l'il.lustre escriptor la fes ben
desapassionadament hattria de reconixer
que si no convenen "les aigües tèrboles
d'optimisme" tampoc, en ço que es refereix a la poesia de la riostra segona
Renaixença, no és adequat el plany.
Slph-boy

Full de dietari
LA POPULARITAT D'EINS7'EIN
Albert Einstein és a Barcelona per
'fer-hi un petit curs de conferencies.
Qui és Einstein? Qué ha fet Einstein?
La immensa majoria dels barcelonins ho ignora en absolut. La resta es
divideix entre els que han sentit a dir
que Einstein era un gran savi, inventor d'una teoria enormernent curiosa i
trasbalsadora, i el grua minúscul deis
especialistas que han llegit la teoria i
Iban compresa. Tamnateix, dificilment
en la história científica trobarem
altre cas de celebritat, àdhuc de popularitat, 'comparable al cas d'aquest jueu
alemany que acaba d'aturar-se a Bar-

celona.
Si us plan per força, la Premsa d'Europa i d'Amèrica fa Ilegir el sea nom
a la multitud dels SCla llegidors. Els
diaris humorístics no s'esta!) de parlarne un filäntrop fa un concurs per trobar un bon assaig de divulgació de la
seva teoria i Ii atorga un premi de
cinc mil dólars. Cada setmana surten
un •parell de llibres tractant de posar
la teoría de la relativitat a l'abast de
totes les intelligéncies. Einstein ha estat invitat a fer conferènciev a
letra, als Estats Units, a Franea... Ara
tot just torna del seu viatge al Japó.
Es possible que no tingui temps d'ac-

ceptar toles les invitacions que li seran
adreçades des de tots eis parea
tes del mén...
Ve't ad un exetn1„urr...

— Dleabte, dia

3, al Centre de De-

de la fe. Einstein ís irèlebre /serraré
uns pocs centenars de matermitics han
cregut que es digne d'ésser-ho. Es elan
que, en el fons del fons, totes les f ames són un arte de fe de la multitud
davant l'afirmació d'una minada d'intelligents o d'audaços. Pecó, en el cas
d'Einstein el fenomen destaca amb una
claredat perfeita. Una celebritat literä
na, artística o política, possiblement és
tatnIÁ tutora d'un nombre limitadissim
d'obrers; tanmateix, podem fer-nos la
il.lusió que tots els que s'Isi adhereixen
són perfeetament conscients de la raó
que els guia... En el cas d'Einstein
aqesta il.lusió no ens -es permesa. La
teoria de la rciativi:at, a despit de totes les temptatives de vulgarització,
una cosa que els bons burgesos que
anem pel curen Ilegint el (liad mai podrem acabar de comprendre.
• Per aix6 mateix, Einstein gaudeix
una de les formes ,més puras de celebritat que hagin assolit els 'armes; una
celebrbat gairebé divina.
Caries SoldovIla

pendents, de Reus, l'Alfons :Usares donara una eonferMeia a propdsit de la
poesia de l'ArnOnia eant,,np.ara.ia.
— En Sahat-Papasseit esta M'estira
una nora edició, Es traita del seu poema
La rosa als Ilavis, d'en la molt
Segurament fard ~sació.

El professor Einstein
a l'Ajuntarnent

el per al nl per no uespeete da la
,Iptlatura semen atarla havoc vid
a solidesa del bloc aliat,
A Irlanda la dstenel6 de cape
cbeis ha provorat tole fuetza a
untretlds dale irregulars contra
)ublin, mon*re ele delavas ent
1-,3
nevera drhbarrven
• ondWene de re y que ea pgdlo

Ahlr el protessor Albert Eil;.

L'Ajunts
ment al rehrä soloronamant
dii , larts pite ve a migdia al PalI
de Cent, haveat-wa inv i tar a l'he

1.6in visita a l'aloalde.

te a la, t, atitaia

Mtiquee.

oirn

IMOREMMIE6~~»11211:616M

La siluació a Europa
Continua l'agitacI6 pangermanIsta a la Ruhr. La nonata alemanya mostea cada cop mes actIvItat, l corn a recurs suprom
han estat enviats a Wissla nombrosos oficlals alemanys per tal
d'estudiar apu. ssadament l'estat
de l'exerolt vermell 1 veure de
contribuir a la reva reorganització. Es dlu que Mackensen es
el director de la missI6 I que s'ocupa en formar un exérolt d'alemanys I austriaca resIdents a
Rússia.
A Orlent 'aeguelx la política
d'astticles del poseen d'Angara.
3embla quo no os sol pronunciar

ferie ala mbs,le

•

▪
emomor••••n•nn•••••n••nn•••,-

Mercateolis

FINANCES COMERC
SESSIO DE BORSA
24 de febrer de 1923

de

Comentare - llolt poca rosa 01 ha per
Contentar respecte al negocl bureetil. pelx
el reune de
aquest esta mal; poa animal, 1
ferrocarres, enertra que mistral/ t e, te taill
el Lt
acostanme
&enticen especuLieu 1
mes. per reela general queda el negOtli eSlancee
Fa un temes que reit era cer que el roleo
de ferrecarrde inablava que e:Ces 1000r
‚Input 1 segons les deelaradons que va ter
el senyor Glose& abano d'alee brin iest
. -de que no atleta del tot equivocate.
que de le
Diu el ministre de Foment
-muestlet ferroviaria en procursra parlar e/
DINOS possIble perque neme sera caten
per a fans especulatius.
Acta; es crea de que aquella Polle ra' de
no ve/ uer dir res es la masa anticuada:
ja bo han fet gliaM tots el Ministres, desen!
Preludie:al pelo Interesaos generals. Nosaltrcs creiem de Qua es tarta millar parläut Cla 1 catatt I allevors os convencerem
de que no es te! per tina espee.ulallus:
rallan t
•puix ara be posem en duplo; la que entera!
serrare te ha un o nitre alle esta
en hamolla
(
cle
essent mece en peetudert
serial deis menea.
Les accione te:test:le:1s, I banderas sostingudes 1 ceden:mi-se als voltants dels
eanvis u'avans d'arar.
Els deutes u7e l'Estat 1 les otaigacions,

g

fermeS.
negoel.
Les ellvlSes estrangere , neme
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Els alarme ferms, particularment als
ponis d'origen; les monJetes I els arrossos

l

VALOSIS C Ue. NO ESTAN INCL0808 Al.
54.11'LLETI OFICIAL GIL PREIENT I ES
OaTtTZEN A COREA
bonos Mpals. Ea-posiele, 6
992
per 100
Barcelona TraebInlI. aild Lbil
100 25
7 per 100, 1921,
Liare:lene Traetton and Viga
10700
7 per 100 Preterentsf
INGSESSOS DE LA CONIPANYIA DEL
NORD
Del 1 al 10 ee febrer aquella rompanyta te In augment en se tecaudamd de
810.569'82 pessetes sobre la reeautlaele
ea la matetica *Peca de l'ae.V
Del 1 de geiler al 10 do rebrer prexim
passat te un augment en sa recaudaele de
1,439.375'1S pessetes sobre la recaudad:1 en lea mateLzes dates de Pum, 1922.

BORSA DE MADRID

sostInguts.
Em tot el que es pot ter del mentat
mercat.

PARINEa
Gran torea

arme ^
Blanca extra

CEREAL')
CISMp.At rgres
EE. UU. grae
Blat de mora (Phila ved3
•
•
• Rol 3028
Charla EXiTEntednfl.
roja
"
Ordt
Pavee hit
"Yalenels
Pavono Morones,
"Jerez tino
Veces
cle Sevilla
5.
vera

9850
9650
69'50
86'00
82'25

7375
7300
87'75
62'75
6135
60'75

6375
3950
3G • 35
7600
6400
5825
67'50
67e0
78'25
70".3)
'j0 30
7785
8675
6795
7850

3850
/4
se.
46
50
58
41

•

43

COM;;7C4

OLI-DE COCO
ceobin, a 103.
Palma, a 190.
Mercat sostinent.
OLI DE LLINOSA
Cru, a 175.
Cuit, a 1811 .
Sense color, a 205.
Els pecas, que tino era huelen 22Els proas, qua fina ara hateen vlueut
estant sestin gets, sembla que s'U» declarat en paja franca.
OLI DE CACAUET
Correal, a 175.
Refinat, a 1-70.
Merced sostingut.
Preus per ve g etes As /100
Vagoss arrilete 8n la present semana per restarle del Morrot:
Oli andal5s, 20 vagons.
Ideas del pato. 88 tdem.
Queden a l'esmentada estaci4 20 vagene
del pele.

una dotzena, de 2 a
parell, de 17 a 25.
I'ollastres, parell, de 1.3 a 20.
•
Conills, parell, de 9 a 12.
blamellous, un, de 70 a 70.
Nodriqos, no, tIc 715 a 250.
Patates, els 100 quilos, a 15.
&art. quiutä de 55 quilos, a 2250.
Ibormeut, ídem ídem, a 2150.
Civada, els 100 q u ilos, a 3150.
Ortli, ll.sn teleta a 34.
•
•

ets melca.

114

"Miza, ti,
•
" 10,
etillech 0,

Espanya.3n31.
Suissa, 25055.
IlManda. 11877.

tos
t'e%
51
51

e
N

eo

..-ettest,
100PNCETE1

aniCaninallia„

Argentlua. 4337.
Montevideo, 4325.
Xlle, 3780.
Berltn, 107500.
Copenharue, 24195.
Yokohama. 2069.

s

Belgtea, 88695.
Noruega, 25475.
ne57 - aa e, (E101meng

geres. Interveneie de con-

63

Coco pala,
f iat flo reo.
Mallorca.
Metieren,
Pele! Va/Miela

ll'actes comereials i préa-n
Lees sobre mercaderies o
subscripcions a
emprèstits, ele.. ete.

76
711/1

oi

Direceló telegfflea
"R1ARGENTE"
Tetef o nst 455 A. 1 499 A.

Preus de Colonials

BITLLETS
Francesas, 1860 Per 100.
Anglesos, 3000 pessetes.
Italiana, 3050 per 100.
Belgues, 33'70 per 100.
stitbsee, 12000 per 100.
Portugueses. 036 pessele5.
Aleman s. 003 pee 100.
Austriacs, 001 per 100.
Holandeses, 240 liudes.
Sede, 155 ',casetes.
Noruega, 103 peaseteel.
Dinamarca, 105 pesagaes.
Uruguay!. 510 pendes.
Cheers, 005 pessetes.
Argentins, 228 pesetel.
Bumanla, 375 per 100.
Estats lenes, 632 pessetes.

SUCRES
Centinela la puja iniciada la passada

Terciat, de 1132 a 194.
Centrifuga remolatxa, de 163 a lee.
Quehrat ela. de 166 a LIS.
Elanquilles, de 1 810 a 170.
Granets superiora, de 1(2 0 174.
Blanca primera refinats, de 175 a 180.
Tarrós P. G. Aragd, de 1 7'; a LIS.
Idem P. (1. Andel/isla, de 155 a 797.
iPlons, de 190 a 192.
Tallat, de 210 a 214.
Proas per pessetes els 1Q) quilos
CATES
En plena epoca de canalera i tiMb
mermas de procedencia forcament termo,
segueixen els preus, en el rostro, alb po-

y

Canaril, Uto pessetes.

Argelina, 3780 per 100.

Egipto, 2990 peSetes.
Filiptnes, 275 pessetes.

OR

rectificats de 96/97'. E.'spe&ala per a Clíniques, laboratorio, fartnäcies, perfumeries

ANISATS

do tetes Glasees
VENDA A L'ENGROS 1 AL
DETALL

ANTICH

Ronda de Sant Pau, 32.
Telefon 810 A.
sissammasmi
CAM1SERIA

VALORS, CUPONS, GIRA, CANVI I
BANCA

VIDAL

2, Portal de l'Anget, 2

Vestits franel . la 6 Ptes.
Vestits punt anglès 6 Ptes.
Vestits llana
16 Ptes.

Grens rebaixes en tots
els articles
wc=nr-nYmmetunanery=sm

1Monumuntal! jEsturenda! ;Meravallosa!
Aquests qualltleatius són els que el selccte piiblie que asrastelz a
tes molona do

PATHE-CIN EMA

Apartat de Corre», 581

Telegrätioa
CATALONIABAN11.

dedica a

U. enterlce d'Etectrrattat.
1.11.10,Mn011.

LA TOMBA INDIA

111nnn• n

AVIS AL FUIEILIC
Obilgacions 6 per 100 de la

▪ Unió Elücfrica Madrilenya
Havent quedat collocades ngnestes obligacions entre les clienteles dels Bancs URQUIJO
USPANYOL, s'ha desistit de portar a efecte
la subscripció pública /mulada per al dia
28 del corrent mes

MOVIMENT MARITIM
Valxells entrata
Vapor espanyol Polar, de Las Palmas,
amb carrega general. Amarrat, moll d'Espanya Est. Consignatari, Francesc Arguitubau.
Vapor espanyol Tambre, de Las Palmas i Santa Creu de Tenerife, amb cer-

CSaate d'avui.--Santa Víctor, Nteetee
Claudia, mertirs, i Sant Félix 111, r*.

de Gandia

escales, amb carrega general i ro pussatgers. Amarrat, mol' d'Espanya NE.
Consignatari, Companyia TransinediterPailebot espanyol Miguel, de Palma,
amb càrrega general.
VaIxells deepatxate
Vapor espanyol Cunera, amb càrrega
general, cap a Cartagena i escales.
Vapor espanyol A. Cola, amb carrega
genera!, cap a Valencia_
VRIxel s Soe1;15

Vapor espanyol Santofirme, amb derega general, cap a Avilés.
Vapor espanyol Vicente Ferrer, de
trinsit, cap a Palma.
Vapor noruec Ila yfrú, amb carrega
general i transa, cap a Tarragona.
Vapor italie Adclina, amb eerrega
general i trensit, cap a Génova i escaVapor espanyol Rita, amb carrega general, cap a Màlaga i escaks.
Vapor espanyol Mallorca, amb cerrega general, cap a Palma.

L'Asma alleujada immediatament
Un metge renomenat ho pro-

varà a totc els asmätios do Baroelona.

NONELL GERMANS I

PEBRES
Singepore blane, a 6 13 0.
Idem negre, a 580.
rellane i Tellieberre tu
'rebase o Jamaica, a 2/215.
Preus per pessetes els 100 c:ttilos.

FIVEHILS

B ARCELONA
CENTRAL: Rambla dala Eatudia, 4
LoEnuce, Numero 1, Cree Colierte
2 ,eant
Numero
Andreu,
146 ,
Numero 3, Saturaren. Ift.

Noves religioses

Dr, R. Carrasco Formignera Especialista en Diabetes

Iban passat a segones mans quaei la totalitat dels eacaus arribes dairerament,
la gual cosa cióna 2/1 mel- r at la mnsneie
d'un mes gran fermesa, pere per el tonsura no han sofert una variacie sensible.

CANC3 CE CATALUNYA

ALCOHOLS PURS

A.

Marítima

Ralgs X. Radiografia instantinda visceral; id.
estereosebpica. Radioteràpia. Bruoh, 46, do 4 a 6

CACAUS

•n••n••

gre15333e3:15911=e4=911

1

Secció

tL ' e.xtraordiniutip afirmació
que l'Asma pot alleujar-se immediatament, reta per una autoritat tan coneguda com es el doctor Schiffmann, llicenciat del
Col.legi medical de Saint-Louis,
ofereix gran interes per als asmätics. La majoria d'aquests
saben, per experiencia pròpia,
que els nietodes provats fina
avui els han donat resultats tan
negatius, que consideraven
aquesta malaltia com incurable.
Aquest metge notable, després
d'haver estudiat durant l'ergs
anys l'Asma i ntalallies s'inflare,
Ita deseubert un remei que alleuja imniediatament els casos mes
greus d'Asmai Bronquitis.
La confianca del doctor Schiffmann en el seu remei es tal, que
ha sol.licitat que anunciem al
nostre diari, que ofereix a qui ho
demani, de fraile i sense cap despean, un paquet do 'ilustra
d'Asthniador, només enviant el
nom i la direcció (res. mes) escrits clararnent en una tarjeta
postal. Creu el doctor Schiffmann que un experiment !teja'
del remei seré el mitjà mes convincent (i denles l'únic) per
vencer la incredulitat dels asmàtics que han cercat debades fina
avui un Ileuge. Les persones que
desitgin provar aquest remei re.
bran per torrei un paquet de
mostra de franc, amb la condició d'enviar un segell do 20 céntimo, amb el nom i direcció completa (res mes), al dipesit del
doctor Schiffmann, Claris, 71,
Barcelona, a partir dels sis dies
següents a la publicació d'aquest
anunci.

ca variació respecte la set:nene mraerier.

Alfons. 12100 per 100.
°uses, 12310 per 100.
1 0 duros, 12350 per 100.
1 duro, 12850 per 100,
Isabel, 12750 per 100.
Frases, 123 20 per 100.
1.11ures, 3100 pessetes,
Delata, 640 pesados.
Yenesuele 12250 per 100 .
Cube. 8'38 pessetes.
Nextee, roo, 12550 ped 100.
Mares, 148'00 per 100.

1••••••n•••n=altarlber.

y

setmana pela motius que erem die no
poguent per ara mtriar l'augment segun
de preus de eartide.
Darrerament es cotitzaren com segoeix
Mel, de 1511 a 150.

E

confessa eseer la nill/or I mes extraordinaria ptil /leida une sita presenta&
a la pantalla. Aquesta pelelcula consta de cinc Jornades I l'empresa, destilase de mantenir el seu metete de dona r pe1.11eMes en una sola sessid,
ea veu privada de ter-ho amis asnesta per ten1r prop de 8,040 unars I
durar la proJeecld mas de cine horco. Per tal motiu ha Merad la cinta
en Mies lornades, l'estrenada reptas, 22, I la que es p resentare molt aviat.
O

%••n••

Or, BREEN

antic Docent de la

Medical School. EE. UU. Tracia exoluslvament dlabätlos. Valencia, 278, pral. Dirimas, dijous, dissabtes, de dos quarts de dotze a dos quarts de dues,

arnics I ooneguts tan do-.

lee*

ea.
Vapor espanyol Antonia,

AGE.dT CANVI I ROMA
PAISEIG DE GRACIA, 17
Cumpliruentació d'ordres
de Borsa en valora al
comptat i monedes estran.

rema arrtbats: Nord, 12 de blat.
?decante 18 Mem,

als

lo r osa pardua, als preguen un reoord en Ilurs oractons
I que se scrvelxIn concorrer a la casa mortueria, O a r.`er d'Enanca, número 7, avut, dlumcnse, a dca qUarte
d'onza &el metí, per aoornpanyar el cadäver a PEs a te s ia
par roquI n l de Sant Josop Orlo; 1 d'allí l Csmentlrl del
etil-Oekt.

cirrega general. Amarrat, moil de Barcelona Sud. C.ensigna:ari, Mac Andrew.
Vapor espanycl Chdiz, de Galveston,
Las Palmas i Santa Creu de Tenerife,
arab cárree,a general i 46 passatgers.
Amarrat, moll d'E , eaeya Sud. Consignatari, Companyia Finillos.
Vapor espanyol Mallorca, de Palma,
amb càrrega general i 66 passatgers.
Amarrat, mol' de les Drassanes. Consignatari, Companyia Transmediterränia.
Vapor espanyol Francisco, de la mar,
ansb peix. Amarra!, moll de Llevant
Consignatari, S. A.. de Navegació i Pes-

Alrn en i tiet2ne ilety
li
t tfl. i t tal Inalt16,1 rtiA

t

nles parents, en partioipar

rega general i quatre passatgers. Amarrae mol/ d'Espanya NE. Consignatari,
Companyia Transmediterrenia.
Vapor belga Garonne, de Màlaga, amb

Mercat de Vich

Nennt,
Serene&
Segó
Ye, ns arribo!!: etatant, 5 de Meada.
Nord, 1 d'orde

505 3 1 Floree,

( A. C. 5.)
Els que el ploren, la aova esposa Marta ViIardll, rlls
elateu I Ftl ar la, filia polltios Sean Beereil I Raimonda Andreu, néta, germà, germana polftlos, nebots, ecsIns i de-

Blanc amb enväs, e lec

alteeuu.r.3

armo,

MORT CRISTIAIMMENT

de laven&

Tots seeste. maus sas per tild quilos
j per mercaderts sobra cerro.
25
Garrofa negra aova
ES
"NalaPtra
Portudal
si
nefs
24
Ibiza
26 tell
Mallores lleves
Fartnes [temer:1 4
Segonet
Terceres
Quartes
Preus per es7a da

MIQUEL JULIA 1 RO:ü

ilvat per les melles demandes que Id ha
de sabons.

Tifus

Banquera

7000
7900

74
84
63
611 69
00 1 01

Corren%
Superfina superior
erarent
Vagons arrtliatet Nord, 9.
▪ •
Alocan!, 7.

Perts

l

7875

Ptea

Esraiola Sevilla
Itin
&t'airad/te

Interior comptat, 71'10.
AmortIteahle 4 per 100, 9050.
Idem 5 per 100, 9615.
Exterior, 871e0.
llene d'Espanya, 58800.
Ideen Alu d o la Plata, 29800.
Tatues, 2s0a00.
Sucreres preferente, 8000.
litem ordrahrtes, 3550.
Ceeules, 9100.
Araants, 349.
Frans. 1910.
Leures, 3013.
e dRIS *retire
Carvls sobre Londres, 77935.
Itlem Beleica, 8730.
Idem Espinya, 258.
Mem Itotanda, 85675.
ItIrm Petra, 7960.
Diem Soya York, 1655..
Idem Suecia, 439.
Diem Suissa, 311.
Mem Santera. 30825.
Idem Dtearnerea, 32250.
litem B e rlín, 00750.
edem viene 2400.
Idem Praga, 4890.
ecneittREe
Franea, 77825.
Nova Yor'. 47123.

7925

Eotepanyla gen, ral ternes. Gittai es 9525
Cenipare la dateeloneea eleetticiled
7595
Melle. ea Mece:ala 4 0/0
7625
Catalina Gas 1 leetet. ser. A.
a
2/
7584
•
• F.
gemela Liectea, ce Catete 5 0/0
4 0/4 95'75
•
flecietet Productora Forera Mengua 8220
Compan nt genera! tabses FillplUel
ACCJOIVII 4:0111PTAT
'Catalana Gas Electrices&
'Canal dl ricen
Repensa Induatrial
eme Gral. Telefons.

y

TeOso

Soler i Torra germans

95'85
Ferrocarril& de eaudunya 0905

g

p

r

75'00

•

• Aelha
111. B. A. ^
l• •
• •
P •
• •
•
• p
• e

80 •50

tal.

I el nostre mereat de LIMA este ermaimadislm sense que hl ratee reo a comentar.
Ele bate ferms, al unt d'ori g en, les faieeä quelcom MAS 105iInglIclee, els blatS
de moro sostinguts seas grane
n n
e/0ns I ele Cierne &redes sens gran! rutaclon! fent-so operaclons encillament

Suac:a, 1770.

tra-Yett
B.
10260
4 r2Prfr " 8. A.
•
B. 10940
•
49.:b0rrea e atT13 I DIPUTACIONS
78'73
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DIVISES ESTRANGEREI
Frene!, 3903.
Idem suiseos, (2078.
Idem belenes, 3440.
L'eme, 30'96.
letra. 8130.
Delare 841.
Mares, 0035.
Corones, 001.
BORSI NIT
Bah!
Obertura Alt
Nord 5995 eceoo 69.95

OLI D'OLIVA
Corrent bo, a 19130.
Idem superior, a 196415.
asee fina, a 221'73.
Idem extra, a 25652.
Amb bid i no baver-hi grana eperacione
ele preua se sostenen ferms.
OLI DE PINTOL.A
Color nord primera, .1a 100 • 1005.
Idera groc primera, de 108:70 a 114 08 .
Idem telera segona, de 101 11 5 a 10670.
Aqueix artiele va ptelent de km,

Harvard

I_

CARVI : VALONS : CUPON3
Rambla del Centre, 18

Pa.
Q a a ta hores.-E6gdleia deis
Pan,
Camils, de lee vuit del ama 1 lea 8i:
de la tarda.
Cort de Maria.-Artel es fa In tititt

urn

• Noetra Dona del Remei, es;188ie
Sant Jau/sae.
CONFERENCIES QUAIIESILUA
El director espiritual I la Junta
rectiva del Patrenat Obrer de Saat e.
q ael del Port preguen ele orne mei, I
7w/dijes se serveixin sesietir a les esa.
terencies que cada dial/unge de Quites
ma es donaran en l'esglesia pareteulal
Barceloeeta pel reverend Jesep Planee
prevere, a les sis de la tarda.
El vinent dilluue, dPa 2 3, cera*
een els exereieis espiritnele que ha er.
eanitzat la Lees. 1/pirieriel de Nena
Dona de Iloarserrat en eei glesia paris'
quial de No tra Dona de la Ronaneva, les
pletiques dels quals farä el rer tend pare Antoni e1. de Bareelen2,
L'orare dele actes religiosos Setä el

4

t

g

e

següenr:
Per a home.-A les vuit del Malí, tel
08 1 lectura eepiritual.
A dos quarta de ;mil de la tarda, rae.
ri, metlitacie i plática.
Per a innyorce-A lee den del miel,
inissa i plIf les.
.e. les guatee de la tarda, reeert,

dieseis i plática.
Els Sents exercicis acabaran el tija.
menge, dia 4, a les vuit del mate ard
una missa de' comunie genere! 212:1
el rererend senyor rector de : a parrelea
de la Bonanoea, acabada la r,ual s o
Fiará lit benedierid papal vmb indeIgie

eia plenaria a tots els fidels coneurreei
als eXereicis.
El dijous risitä ;PR ohrns Id tea
ple Expiatori de la Sagrada Panail:a
comissi6 del Deramet dels medres de Bale
celosa, presidida pel <lega En Pum
Sanan. Els aremeemee el varal de la
Junta de construcei6 senyor Martí Mat.
Dijons vinent, primer de mare, a lea
tres de la tarda, visitare les obres el Coli I
legl Ilispano-America, eiriell pele revea
Prie.
Els el:un-ten ga,: del mes 1: març el me
tt es reservare la visita a aea quarts d'os.
ze a la una de la tarda per als sn'ealit
tors de les obres mitjaneaet bl Preve
tecla de reporte tiquet que destilara red.

:

ministraci6 del temple. Dirigid las Del
visites un vocal de la Junta a persolal
tLenica.
ASSOCIACIO CATALANA DO 1171$TES : RECITAL JAUMB TORRENS
El rateeet (Motes a tesoeiteie Cetalana d'Artistes tineue Iltee reeital asnas
vial, a eerree del notable eielorecllie
ta Jaume Torr ne veient - se la tela ea:
rulla d'un efiblic eistineit.
El concertista fuetea totes les Diem
11111 b not justeett I cura extraorlicärii,
donant llar a poder spr ciar la lalor
donant llar a pomter apreciar la valor
musical del ;ove violonceleista, al gua'
augurem una brillant enerves.
o 'Re
Les "Sonetos es Fa mejor" i co
menor", de Willem de Fesch. junt nab
el "Coneert en re mojar", de I sJ4n, tares
diles atn rama jtistesa remarcable. L a ter
cera pare feo tlesenrotila4s, ei cal, sud
mes eneere mereieent un ?loe' eseeld
"eleledie", de Ratbieetein '1".a Fliereet
Dunker, aquesta blonda,
de Mole«.
Mereix els eloeie Eu Metle e Set.
re. Per la temo eeplentli la flete/2(A vn eg
compaoyntnent al piano.
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La "Medeia" de'Prantésc
Pujols

LA PUBLICITAT
ha amb el seu talent intuïtiu a tocar

Confernècia d'En Vallès i Pujals 'a l'Atenèu Barcelonés

manares prohibint l'ensenyanea
les ~des mes sensibles i a verificar
de la doctrina en catalä; cita
l ' efeCte cereal; de vegades, en el
seu
lambe l'ocorregut amb el ilegal
afany de palpar el que es vivent, la
Pere Vila i de tot palegat en
comparació resulta grotesca.
treu la conseqüència com EspaDes d'aquest aspecte, en la Medela
nya no s'és acontentada de dagd'En Pujols hi ha troballes magnifitruirnos nostra Altura sinó que
Euripides, el gran poeta de la senInauguració de curs
en aquest sentit, guanya en passiól Me- ques de poeta extraordinari: "Si els
tibilitat femenina, despres que la squil, deia és
détts m'han triat l'espós, per qui li han
Ahir, a les set, del vespre, el a més a mós ens priva d'adquiVinatitut Médico-E
tina enamorada cega i boja del
rir-ne cap altra.
gi cantenut i inflaram, i Sofect es, el
aturat els besos a la boca, que em cor- senyor Vadleas i Pujals dona a la
seu tuarit, segons es despren de la fa-ceutlo
Acaba dient que a la Universimarinara havien dm al teatre a quena bula d'Ea '
rien sota l'orella, cona si anal) els Ilavis sala d'aotes de l'Ateneu Barcelol'ajobo Medeia s'estima més
em volgués esborrar l'ombra de les ne,s la Sea anundiada conferen- tat de Barcelona s'hi pot cense
cànons genèrics de l'anima tnascu
L'Institut 51édico-Farmaceu
ano-- el marit que els fills; en veure's rebut- arracades,
que es mou damunt del coll,
Prorneteu, Oresles, Edip, Ayax,
FilóGia, deianrellant el tema: "La el segell simba' d3 Peselavatge va celebrar la usan) ptibli
jada per Jasó, el gran amor es conaital
com
la
Bastilla
és
el
record
com l'ombra d'argent d'una papallona- Muda per la cultura catalana‚
inaugural de lies tasques del pr
enriquir 1 escena grega ama
aa-teix en odi, sense que ella sapiga
de la recolució francesa. sent cure, assistint-hi el doct
(bar amb les . ales guarnides de diales seves figures de dones manes
Ocupaven la presidencia els se- perenne
ben bé alié on araba l'amor i alta on
Alió
es
torturftven
els
cossos.
A
Trailer°, inspector provincial
mants?" I aquesta altra: "Els teus be- nyors Valles i Pujals, Octavi Saltempestejades, de la mateara manera qui.
.caba l'odi; perque l'odi, que és la cata
la Universitat de Barcalona s'hi Sanitat que portava Lambe la r
despeas de Pohelet, amb el seu canea
m de la mort, es barreja amb l'amor, sos em ressonaven a la boca cena el ba- tos, Tomàs Roig i Joan Pujol, re- torturen els esprits,
que es meatt presentaci6 del senyor 'govern
tee de les ales de Fatiga, arrapada al presentant la Junta de l'AssociaPraxacies va modelar les sueu:
ient de vida; aquest enterboliment sendon civil; doctor Terrades, re
mire de les roques que se li esberlen che Catalana d'Estudiants i el se- mes esgarrif6s.
flexibilitats de Citcrea.
amental de afedeia Ii dóna un caradter
En acabar el senyor Valles i presentat el senyor rector d
entre les urpes." I aquesta altra, tan nyor Maynes, representant l'alI:es figures femenines d'Euripidee.
ear ticularissim; Ii treu ca cena part
Pujals is fortament aplauda.
la Universitat; doctor Cororni
Electa, Ilecuba, Fedra, Ifigerna, Me : onsistencia dramätica, perque En Pu- agudament, tan finament moderna i calde.
dele 'passen davant dels nostres ulls,
nes Pedemonte, per la Retal Aca
N'Oetavi Sa lltor, president oe
:oh na acaba de concretar bé l'anima oriental: "que si el primal té el manee
d'or, que s'en/media als dita de la mi l'A. C. d'E., diu une breus moto
dernia de Modicina i Cirurgia; do
mes humanes, mes tendres, que les tieae la seva afedeia; en canvi agafa una
closa, com si altaguessin fos dins del alludint els fins
tor Guitllerm de Benavent, pe
nes d'Esqui': en aqu es tes figures la psique perseguei.olada lírica emocionant. El Jasó, en
Puny
i
l'Associació da Doctore; docto
la falla de plata es revolea per
colegia es va complicant i, per cumple
a drama d'En Pujols, no té tampoc la ferida, com el peix ferit que mala xen amb el dele da conferencies
Ay-ne, pel Collegi de Metges
que ha org,anitzat.
de l'actitud hieràtica del fris arcaia,
res que acure amb el Jas g d'Euripides.
Recital
de
Sonates
Ertper
la
sang."
doctor Enric Ribes i 'libes, pe
trobem en les figures d'Enría:des aquel:
Tot seguit pum la s'Irania eS
aquí l'heroi no obra purament amb miric Roig i Juli Esteban
La preocupació de les coses vivents
l'Acadèmia i Laboratori de Cien
moviment patètic de les esteles futre
senyor Valles 1Pujs , s. Cornensa
ra utilitaria; abandona Medeia parqué
arriba
a
produir
un
caces
d'imatriries.
dieta que la primera fretura que
Desgranant un exeel.lent pro- cies Mediques; doctor Soler Dopf
a'estä tip, perque ja no li din res; sena ges viscerals,
una mena d'enfatice aria- senten els pobles opressors en grama ha assolit un bon Axle el per ('Academia dels Santa Cos
, Per amé el teatre d'Euripides, pm.11 canea per Gläucia, la filla del reí,
ser no tan grandiós com el d'Esquil,
Sta passió més fiarla que tot. Jasó s'e- tórnic i fisiolegic, especialment en les pqsar la pelja a da nació retuda valuós violinista Enric Reig. el me i Damit.; doctor Nogue
converses de la Dida, que vea les co.
es la d'esinisolar la seva cultura
pecó més ple de sensibilitat i de psiqual, acompanyat pel pianista Moré, pel Cos de Aletgas de l'hos
lamora coro Romeo, amb el romantises a Ma y as dels seas pits i de la Itet i el primer simptonia d'un poble Juli Esteban, interpreta, diupital de la Santa Cred; docto
cologia, mes modem, en una paraula.
eistne foil d'un aal de vint anys. Jasó dels seus pits.
que cornenea a extendre les ale: menge passat a l'escaient sa- Salarich, per l'Institut Municipa
ha produit aquells temes eterns que ea
bu a la Dida, parlant de Medeia: "1
Peró
quan
cara bateguen en la consciencia litera
ló del "Domus Artis" un bonic de Beneficencia; doctor Boreal
le l'odi i la petat barrejats arab la alat, arriba aEn .Pujols agafa el to Ós el gran desig que té de recondir meravelles
rin d'ara.
querm aques-a eullura.
apleo d'obres d'Arcangelg , Core- Vigó, pel Coltegi d'Apotecaris,
mana u'ha sortit el fastig que es reLa
gran
egloga
Jasa
i
Glaucia
con' EL ternes i els arguments a hurip-Per demostrar-110 fa notar que ,li, Jean Baptiste W. A. senyor Mas i Alemany, pel
:caca pea 'lit..." "La bellesa, que és
té fragments dels mas suggestius que els primero i -opi, cie la ira domilegi de Veterinario.
:,-azart i Ernest con Dohmanyi.
des han estat represes pels pactes d,
l'oli deis' déus, rajant pels braços i el
Ob3rta la sessió pel president
slagin escrit en enlaté. Llegint alzó, nadora de Edil); v s'endreçarsa a
totes les apoques. La lfi3Onia n'és un pit, fms els peas de Medeia,
Ultra
la
seriosa
orientació
en comp- per exernple: "O. ma. de Glaucia, ni& les Universietaa,a.atalanes.
emple. Racine, Goethe, Mareas, han
musical i et bon criteri artIstic doctor Comas Campe, Ilegi setes d'atnanir la carn, amara tot el plat
guielament ei secretari general
morta entre les seo -es mans, cana la
dut dintre del matIle de marbre anta.,
Tres fosen, du, les fuetades mostrat pele artistes, mies en el
i omple la boca com el menjar que emperdiu ferida capada al vol, que cau zuda afrentadorea l
Tomes Purnarola, la Metota la cana i la sang i el pinas:unen: ba j a." I parlant del seu amor per Chude l'enemic: el conjurnini del programa, adés en doctor
mòria r e glamentaria donant
a terra com si caigués de les branques decret de Nova Planta, al tareadel sea temps. Una recreació com
ilur ponderació, fou premiat
ela, diu Jasó: "No em mau ni el que
del cel, plenes de falles blaves, jo ara ment de les Universitats catalade Racine, cona la de Goethe, tenen e:
amb forces aplaudiments d'un compte de Qa tasca científica
seran els fills, ni la corona que Higa
portada a cap, alai C 4 111 també
'doble alteres d'una intepretació i d'una els pensaments coco una cinm, sind que per respondre't no voldria tenir la neu nes i 21 castell de la Ciutadella. auditori nombrás i distingit, el
de l'actuació quo en tots eis
dels paisano i de les caderneres, que de Pesó Felip V, per assegurar la
1:reacia.
treball
acuradissim
i
h
o
hl
que
el que am tnou i se m'emporta él la- tant camar de dies, tenen
ordres da relació medica ha in-,
la veu clara total possessió de la terra nouí Entre les dones °el teatre o
saben
esmerçar
N'Enric
floig
olor que tinc i tindré sempre a la prin- cona el sol i seca cena els grans i les
des, aledea (alidela) potser és la mas cesa, que ii besarla els Nos
conquerida, pensà primar en des- el violi i En Juli Esteban ert el tervingut l'Institut.
' cona les llavors que desgranen de les espigues
El discurs inaugural va anee
piano.
uggestiva de lates. El cas de Medea mans, encara• que vinaués descalm
que es mcngen; que voldria tetar la fer els instruments de cultura
a cauce del doctor Manuel Dolis un cas dintre la mitologia grecaminar pel fang, que el fang que li neu del rossanyol, que nomas canta In que en desarmar els catalans. El
A
l'Ateneu
Igualaelf
cel, versant sobre "La llum i la
'ga romes se cita el ces d'Ina pera:, queda als peus jo voldria
ti de setembre queia Barcelona
Tal com s'havia anunciat, el
que sena fon- nits i no testa ni menja res mes que
guida per l'eepasa de Zeus, que arribas ges a la boca." Jasa, és, dones, un
dos dies mes tard era tancada diumenge proppassat van tenis vista dintre l'escota", remarcant
crics de tirra, que li amoroseixen la la Universitat de Barcelona, quala influencia que te/len a les esa cometre el eran de causar la mort
foll apassionat i ho dama a entendre
!loe al teatre de l'Ateneu Iguala veu i in ornen la gorja cual un oh; que
aquests dos elements tan
dels seus tills. Apesta tragedia d'amor
daut solament la de Cervera per di les dues audicions a cärrec cotes
clararnent en el seu diàleg amb fa prinirnportants par a Peducació i
aleshores, Glaucia, alçant el cap com els assegurar cine la cuStura impoi materna-le posada en el registre monadel
"Chor
cesa, que no és un diàleg, sita') que és
Infantil
de
les
Escoles
d
e
tacas quan beuen, i inflant i desinflant ' seda anés existint en l'espera de
senrotllament dels infante, detruós de la dona que assassina els seas una florida de sospirs i d'excl...i.acions
i Conservatori", que dirigcix el mostrant importancia de l'acel coll com quan s'empassen el gama les nones generacions la vella i
dos fila innecems, des del punt
i d'imatges volcaadisses, com veritable d'aigua sota les plomes de la gorja, jo,
mestre 13orgssiid.
tuació
del metge' en les jaspee-.
mira' ètic i estètic té un interes extraexhuberant cultura catalana, fent
conversa d'eneunorata, i que no té reS amb un cant pie de Mue que tou am
Els petits cantaires digueren cions escolars i de la seva actua-,
- Un decret al que prohibia l'enes bellament
ordinari.
de dramatic, sinó que és una incandestot un enfilall da notessin, que els cants neixen als t1:119
Qui és la aledea hui-irme:es:. ate- cent agloga completament lírica_
a estudiar a rzstranger, anulant bles i formoses cançons, cine ve- ció conjunta amb eti mestre.
COM a la boca, t'aniria dient ime les
El president, doctor Comas
dea, pe:mesa de Colees, ten-a barbara
La figura de Creen, el' rei, en la palles del rau de l'amor encara no tralia. Lots els tiloils que no fossin surrament sorprengueren pel resul- Camps, v a tf e r e4- resum
per a un grec, fatillera, dona de bruixe- lfedeia (l'En Pujols perd tat el ama;
tas
de
la
Universitat
de
Cervera.
tat
que
ha
obtingut
l'esmentat
vi = purixat mai el pit, nil m'havien
, ries i encisos, dejas apassionadissima i es un tiré vulgarissira, una barreja d'heI en aquesta Universitat es va mestre amh el centenar d'infants Pacte donant les gräcies o les
autoritats, corporacions i a da
arribat al cor, que penjat aquí a ! s tests
anormal, s'enamora follament de Jaaót
ofegant la llengue catalana, suba- de qué es compon el chor. La Vell nombrosa concurrencia que
roi i de bufó. En canvi, la Dida, en braços, eau madura bategant les ales
asisper aqucst amor carnet tota mena dc aquesta fábula, maigrat essen la mes
és ben emesa i rdatisada, la to- ti a da dita seesid, donant
com un neu a les branques, que ira, titule-la primer . per la Ilatine,
segui,
trama: assassina el sea gerina, traen el
dasprés per respanyola; el dret nalitat ben sostinguda i el con- darnent
donada a les ubriagueses tinques i als
per obert el cure de 1923.
sen pare, fa que les filies de Pelas, jocs de paraules és, potser, la figura dura bategant, perque t'estimo tant cola catea es suplanta/, pel romä, i junt ple i ric. Fosen bisades
als nietts fills i els meus cants saeserei de Colees, matin el que els dona més humana de tetes, la que fa brola filosofia catalana- per la de S. verses obres del programa, en
Escota d'Englayers In.
jarien
el
teu
con
com
els
teus pit, sota
la vida, i Medea, deslaces d'aquests
llar de tant en tant una espuma dracorrespondencia a h ova,e•aie
la roba, com els cants del rossinyo' que, Tomas i el P. Suaren,
ctrims, iu;g amb el seu espós Jasó cap
matica de dcbó i que, en un moment
Més
tard
en trasNadar-se C12 que tributa el nornbrosissim auHaventauer proposar l'Escota
'posat a l'arbre, sacseja les branuties i
a la platja de Corinte. Jasó ha vist determinat, ericen un
ditori.
caliu pederás,
les tulles com si sacaegée una bossa de nou a Barcelona la Universitat,
d'Enginyers Inclustrials, que haen les arts i co la passió de Medea
com guara vol treure del cap de Medeia
es
quand
hi
Ira
la
implantació
seda plena d'or."
c.
gin acabat els seus estudis Pany
immument per arribar allà on el' l'intent de matar els seas fills.
La Atedeia d'En Pujols és, al meit d'escotes nacierais i assoleixen
vol; gràcies a Medea s'Ira dut a terme
El pianista Vivos 1921, pel coneurs que ha da con.
En Pujols ha vist en la Medaia els entendre i resumint, un 'libre franca- els llocs directors homo inèdits
texpelció dels Argonautas. Jasó es- vivissims sentiments d'oda d'amor, de
Per indisposició del pianista vocar la Junta de Patronat d'En-ment 'frie; un comentari gairché reli- 'en cultura que no parlen altras
ginyers i Obrers pensiones a
tima Medea, pera) d'una manera utilinioto que eacalafiS i ascens i la , Ricard Vives, del Trio de Barco - l'estranger,
fasrig i de venjança, i La vist el fet giös als sentirnents de l'amor;
s'assabenta a qui els
els (ataria_ Jasó no és un sentimental; és monstruós de l'assassinat dels fills enlona, resta ajumada la segona
cultura és propagada Ilavors
leas
sana
dues
calarla:es
de
versides
sessió de l'audició integral deis interessi que poden passar a la
un anibicies heroic i formidable. A gendrat per l'amor i l'odi a la negada.
paraLlels; temen un to de salm, no de mes tard amb la niateixa fredor Trios de Beethoven per al
secretaria de l'esmentada Escota
Conste, Jasa es traba sol, serme arnics Ila anat deixant la t'abata nua, que nodiuque expandeiren el papes selle.
fins el pròxim dia 20 da mere,
menge, 4 de naire, a la tarda, en
ni paretns, peró el rei Creon ti ofe- mas san vegessin les y enes mes plenes diàleg dramatic.
Si ens arrenquessi la cultura la
on seis facilitaran els detadis que
La
retórica
i
la
sensibilitat
de
l'obra
Sala
Mozart.
reix la seva filla i la seva corona, de sang i els nenas més tivants; ha
•
per donar-nos la seca, encara
els ealgui.
s'avenen molt niés amb la manera coloveient en Jzo5 un home extraordinari. tret tetes les complicacions d'ordre men"La
Passié
de
Nostre
Cequs
fos
inferior
a
la
nostra,
el
rada i monstruosa deis orientals, que
Jasó rebutja aledea per casar-se amb tal que hi pugui haver en les figures
Assoclacló Protectara de
cas erta de doldre pece la readinyoe Jesucrist segons
amb l'equilibri i la serenar heLlenics.
la filia del rei; Merlea ha d'ésser desl'Evangeli de Sant faateu",
d'Euripidesa per deixar, nomas, unes
ta
muís
mollt
més
punyent,
ens
l'Ensenyança Catalana
Medcia és una obra desconcertant,
terrada amb els seus fills. I aquí ce- passions enceses cegues, matant la inde Joan Sebastià
Yan el darrer Consell Dieom totes les obres d'En Pujels. Apre- prven d'una cultura i ens incamenea la seva gran tragedia. Medea vol telligencia i engreixant el sentiment.
Conl els anya passats, l'Orfeá rectiu foren acceptats el següents
paciten per adquirir-ne und alciar la seva valor positiva, era sembla
eenjar-se de Jasó; la venjança será'
Català donarla enguany dues auI damunt d'aquest ernbrió teatral, ha ara una mica dificil. En Pujols alta tra.
socis; Collectius amb aarecter
terrible; arab les seves aras de bruixa,
guarnit totes les corones i tots els ranas
Parla deis pèssims metodes dicions de l'obra cabdal de Bach, honorari, Diputació de Girona,
dama una mort espantosa a Creen i a de flors de la seva pecullarissima retó- de veure a mida que passin els anys.
Ajuntaments de Palafrugell, Sant
Ara, de moment, només puc dir que seguits en l'ensenyament del bat- els diumenges dies 11 i 18 de
la princesa, i par fer encara mes horra
nea; l'interès dramatic es fon arnb lin
mere vinent. Aquestes audicions
Feliu de Guiaols, Sant Suturad de
bles els moments de Jasó, lluitant en- teres viu de les paraules; de vegades,. aquesta obra m'atrau i Mapassiona, com xilierat i las carreres o ficials. Re- es donaran en una sola sessió
Noia i Sitges. Collectius, Asociauna ale les coses mes originals, mas marca la divergencia d'aspiratre un sentiment de maternitat i un l'alteras dramätic desapareix en absocada
una,
a
les
tardes
dels
dies
cié d'Estudiants de la Universisuggestives i mes interessants que s'es- cions eulturals dels pobles de
senament d'edi al seu marit, arriba a
lut i el poeta s'abandona a una orgia enloso a Catalunya.
esmentats,
a
l'objecte
de
faciCatalunya i dels d'Espanya.
tat Nova i P. de J. Roses d'Amor,
a saa asiner eta seus propas fills. Medea verbal. La Medeia
litar
l'assistència
de
les
moltes
d'En Pujols, no és
Jcsep Merla de Sagaera
de Baroelona; Joventut Nacidas,
En comenear da ,segona mitat
es revenja damunt de la desesperacia, un drama; és una obra lírica de gran
segle passat, continua el se- persones que, per viure fosa de Retal, de Berga; Societat Unió Sode Jasa: i flag en un carro de foc vers tarea. No as una obra ponderada, des
Barcelona
o
per
nitres
raons,
no
cial, de Falset; Orfeó Granollenyor Valles i Pujals, es nota ja
al temple de Juno Acrea.
d'un anint de vista hel.lanic; és una
el, de Granollers; Centre Federal,
arreu de Catalunya un reglori- podien concúrrer a les dues sesAraiest ¿a. amb auatre pineellades, obra més aviat oriental; de la Grecia
sions
(tarda
i
nit)
en
que
fou
del Prahle Nou, i Casal Caballa de
ment cultural, un desig sui-rem
Targument de /a tragedia d'Eurípides, nomas en queden els noms
dels protaPerpinyà. Individuals: Barcelode trancar la inercia de la cultu- donada l'obra els dus darrers
adedea es pre3enta en aquesta obra cona
gonistes; el foc que anima la fabula
na, 148; 4 d'Ilorta; 1 del.Polde
ra oficial i són restaures els anys.
una dona d'una passió salvatge, peró és fill de les fogueres de la Biblia i
Com que l'extensió extraordi- Nou; 1 de Sant Andreu;
loes florals i es funden Ateneus
1 do Seta
doblada di tata l'astacia i l'agudesa mes encara dels paemes de Kalidassa.
näria de la Passiel de Bach no atarti;•1 d'Arenys de 'Mar; 4 de
femenina; per poder realitzar el seu pla
Si voleu durant Id nit desean- culturals i Escotes d'Arts i Ofi- permet donar-la integra en una Badalona;
Tota la imatgeria d'En Pujols es
18 de Berga; 1 de Calmonstruós, Engeix penediment i vol re- desproporcionada i minuAruosa de tant sar en lloc de tossir, si voleu dei- cio, etc., etc.
sola sessió, es fa precie la suders; 2 de Caldee de Montbuy;
Parla després de l'obra cultu- pressió
conciliar-se arta) el seu marit , afedea desig d'ésser viva. Alma és el mateix ear de sofrir alees d'asma, si y od'alguns fragments que
59 de Cadena; 1 de Cardedeu;
ha fet mea per Jasó; Jasó sosté que que passa en el
Cäntic de Salomé, en tau curar-vos una bronquitis cró- ral empresa principalment per la pel sea carácter no afecten l'es- de Constanti; 2 de Cornelle de
ell li ha pagat tot el be que li ha fet, ei poemes de les Estaciono
nica, si voleu alliberat -vos de la Mancomunitat i per l'Ajuntament sencialitat de
del gran
l'obra, tal com es
Llobregat; 1 de Falset; 1 de Fiduent-la a terrcs gregues, fent que la 'poeta indostänic. En Puaols és un orientuberculosi, només us cal pro- de Barcelona, obra que asta re- fa generalment a Alemanya.
guares; 1 de Clandesa; 5 de Grasena ciencia sia coneguda i considerada tal i abra es veu encara més quan toca porcionar-vos una ampolla de presentada a l'Institut d'Estudis
El fet d'aquesla reducció per- nollers; 4 d'llospitadet da blode tothom. Els arguments de Jaeó són
::AROP VIAN, compost amb ex- Catallans com a entitat d'inves- met, denles, risas •
un terna d'origen bel:len:e.
uns
preus
bregat;
1 d'igualada 5 de Lleyda:
tracte de diverses plantes me- tigació, la Biblioteca nacional i
tina mica prims. Jasó vol amagar la
En as/tiesta obra, tot l'interès rau en
bou xic mes baixos que els anys
15 de Malgrat; 11 de Manresa; 1
traició seva i la sena gran ambició, darmolts
nitres
biblioteques
i
Mudicinals
les
quals
tonifiquen
els
les paraules, en les irnatges i en les
anteriors, facilitant-se aixl la de Molina de Rei; 7 de af , K , rnrera una lógica falsa. Jasó es penal
comparacions. En Pujols té la presea- bronquio i els pulmons fent des- seus non/ a mitjà de divulgació concurrancia per a la mas gran
sa; 10 de More d'Ebre; 1 d'Olot;
que la convençut la seva dona, pera,
pació de l'oració viva, de l'evecació aparèixer la irritabilitat i la infee- i la Universitat Nova per a l'en- popularització de l'obra de Dad'. 3 d'Oraanya; 5 de Pineda;
10 de
el eher de les filies de C,orinte conaplastica i tremolant Es curiosissim ció enrase perjudicar l'estórnac, eenyament.
Queda oberta la venda de lo- Sabadell; 1 de Sant Boi de 1,10pren que Medea es falsa, que Jasó és veure el procediment d'En Pujols per dir;z1 mono els que, aconsellats
Fa remarcar com l'esperit da calitats, reservant-se fins al dia bregat; 3 de Sant Celoni; 3 de
un innocem i es lamenta pels crirr.s que arribar als efectes admita Ell teta la pel seu inetge han pres XAROP Felip V ha perdurat a travers 3 de marc les
e int Feliu del Llobregat; 4 da
dels senyors aliohan de venir.
VIAN, i els resultals obtinguts deis anys als caps de l'Este es:Vedeja no trobariem, pulsee, un suba.
t.
Sint Just Desvern; 10 de Santa
A a taa 'a tragad:a d'Euripides arriba tanta, que mal acompanyat d'un ad- amb una sola ampolla han estat panyel i as-ui per a l'expansió de smIti a les audicions de l'any pasBarbare; 4 de Santa Celemín ds
tan satisfactoris qus no deixen la cultura catalana sofrim una
a produir eL efectes drarnalics mas alts
jectiu que ii doni color i forma i vida
Amics da la Música Gramanct; 4 de Sitgoes; 3 de Tari ates pura: el d ' ale.; de
i Creus en una paraula. En Pujols dóna un de recomanar-llo a toles durs obstrucciú continua dels polities
Dema passat, diniarts, a dos ragona: 1 de Terrega; 2? de Teri el primer (1,aleg de Jasó i Melar, substantiu o un ceecepte i de
arnistats.
espanyols.
seguida
que p is de deu de la nit, el notable rasos; 5 de Tortosa; t de Vilada;
ragen sana i ilaarimes per tot arrea.
Dipósit:
Farmacia
EL
SIGLO,
Referena a això cita un decret concertista de guitarra N'Alfred
dama una comparada, i de vegades tina
1 de Vilafranca del Penedès i
La Dida es un parsanatge gairebé fred, imatge, i de vegades les comparacions Sant Pau, 33, principals furnia- d'Instrucció pública sobre els
Csde Vilassar de Mar. Total, 398 soRomea donara al Pillan de la Músense irnpealancia; camenea la trage- s'amunteguen lama dainuat de l'alma.
cies i centres d'especifies
udis uni
ver sitar s i el d En Ro- sica Catalana, en la novena sesrn!`'.
dia planyeteae de mals pretérita El per precisar mes enriquir mas alió
siö musical organitzada per
f..01.2n23.1
La UnlversItat
cisor de les dones (le Curarte és una que vol dir el poeta. Dita Metida, en
aquesta entitató una conferencia
Ei rector, no pedent-hi ascentinuada eleaia on es barregen co
l'escena quinta de l'acte segon: "O, Ja,
concert
dedicada
al
gran
composi
, p roporclons iguals el sentit corno i
sistir-hi
persa-mala-lana
ha CHAsól no tose tomes, que perdo el color
UVI
tos i guitarrista català seteen-: ga el doctor Trinitat Arnaldo
tendresa. „
cuan les branques esqueixades de l'artista
t'erran
Sor.
Amb
tal
inoparque
el
representi
a
la
distriAeuesta anima originalissana i asar- bre, que pengen entre les branques vertiu, l'esmentat erttic musical
ara' de Medca és a propasit Irr upas- des, cera jo agui als teta bragas, eshuela de premia del quart conguitarrista senyor Romea parla- euro escolar, que Ludri\ non el 4
• sienar quedara:al poeta d'empcnta. Dinqueixada del tcu pit, cona una branca,
im de "La vida i les obres de de mara.
4
tre les dalars d'aquast matrimoni que el cap em branda i em cau wat el
Sor", dedicant tota la segura i
exce pcional, es poden teixir encara les cap de les perdius ks tenacees penjaCmiteranala
tercera
part de la sessió a l'auaparcixert a clofze págines i col-afluirá intercseordes lees fortes de la passió, els
des al narró del caeadar, que li branAvol, a les cine tle la tarda, En
ilició de les obres mes represend'ea-ama mes eulails de la aensibili
den
can]
les
borles
de
la
manta
i
el
e
Latines del Ilustre elässie de la Xavier Fina i Coll donara una
tants ad:eles i informació competa:
I un poeta matee, un Maniorat dels
manten, (atan toma a casa." No trobau
guitarra, actualinent admirat er- conferencia al Basar do l'Obrer
temes eterna i les coneepeious defina:en aquest barraquisme d'imatges i com(Liada, 4), sobre "El nostre placl'Esportz (lionienatgc a Gamper). •
ren del món alerces a la devoció
V ea En France: Pujols, ha volgut paradoras, aquelat gola (seria d'un poeque pel set/ gran art senten, ami) neta".
e nriquir la laeratura catalae i mil la ta oriental, que E del estalviar parauEI projecte de nous districtes municipals, amb
en 'Romea, l'eminent Llobet, lin
Confergnda del prafessoe
seea interpretació de Meeka.
les i ho fica tot (Entre la seva olla verPujol, En &Tenia i •denies virEinstein
gráfics comparahs.
Aria de Frenaesc Pajeas apareix com bal, porqué així roncha tingui gust de
tuosos de tan exquisit instruuna obra particularissima, diana de 'eDiruarts
tot i sigui més grassa i raes olarosa?
que ve., a dos quarts
ment.
la mena de consideracions.
El curs Einstein a l'institut.
do set de la tarda, el ravi proPeló entengui's be que aquest procedíEle Teios de 3eethoven rossor Einstein donara cordee
Cana 1:a sentit En Fraricese
melar es el més antalteLlenic que bi puSegon article del nostre corresponsal a l'estran.
La segona sessall dels Trios
la l'abata punyent d'Euripida-,? Que h gui haver.
renoia sobre la tix.ria de la ItaBeethoven quo devia tenir neo lativitat, a la sala d'arles da
tlit al nostre amic /a complexa psiDe vegades En Pujols cerca una ecnnger,
josep
Plä,
des
de
la
Suïssa,
de
pas
cap
a
París
i
a
avui, diumenge, a la Sala Mo- Reial Aeatlearna de Cianciee i Arts
elo gia de Medea? En primer :loc,
parac ; 6 o una imatge, i ii surt lógica
Medcia d'En Pujels queda despullada
zart, ha estat ajornada per in- de Ilareelona. lii óa inviRties
i t'amera, fins a cert pure; de tittalles
zona d'ocupació franco—belga a la Ruhr.
de teta els vestits de duna sobrenem- fl surt desproporcionada i monstrtiosa;
disposició del pianista del 'nao
les autoritats i mirporacionS
de Barcelona Itticaril Vives, per la cien4Ifiques. L'entrada befa per
aal: de perversa calcinara, i el que perd de vegades, dintre la desproporció, aria-
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Els turcs tenen la in- i
tenció de tantejar la I
solidesa del front aliat 1
abans de decidir-se
Constantinoble, 24.-La linia d'aceie
mes probable que adoptar Angora eme,
pau o la
s. jeto äls aliats el decidir la
per
ruptura. Per a aix6 Angora detuanarä
que eou
nota verbal a aquests darrers
pretext
firmin Use punt de ViSta final, a
de que per la precipitada suarsa de Late
sures no
una de les nacions iuvitades els
fingueren temps de discutir completament
els darrers aspectes de les qüestions . Aixf
dones, A probable que roracle tan ere
dament Aperar d'Angora no es prenuneii
amb un sí o amb un no categerie, sitió
negeriaque 'demanarà la represa de les
eeons, per tal de eomprova r la solide/.
a una
!del front alias abans de llançar-se

decisie definitiva.-Radio.

j.'ASSENIBLEA NACIONAL APROELS NOUS CREDITS DE DES-

PESES MILITARS
Landres, 24.-Segons telegrames d'Angora l'Aseen/hice Nacional ha alweeat
ele nous reedite de despeses militare per
relee de tres [Meces tres cents nema
siii Iliures esterlines.-Ilavas.
ELS TURCS OBLIGUEN ALS

Els pangermanistes busquen la suprema solució en
la reorganització de l'exèrcit bolxevik

La detenció d'alguns
capsrebels provoca un
furiós atac dels irregulars contra Dublín

a la Ruhr la intensa campanya d'agitad() menada per la policia

PrtitJ Joir rnal que entre da Meres detin-

Continua

i els agents alemanys
París, 24.-Han arribat recentment
a Rússia nombrosos oiicials aelmanys,
entre els quals figuren ex-oficials de
l'Estat Mejor d'Hindemburg.
Els esmentats oficials estudien apressadament ¡'estat de l'exercit yermen i els
problemes de la seta preparació tecnica.
S'afirma que aquesta mena de missió
extraordinaria la dirigeix personalment
el mariscal Mackensen, el qual s'ocupa
de la formació d'un axil-c ft compost
enclusivament d'entice? , presoners austriacs i alemanys quemItiidebeen a Rússia.-Radio. • •• zie 411..
Riga, 24.-Trotzki ha aublicat una ordre del dia dirigida a les tropes vermelles, en la qual diu que aquestes han
de condonar llur cansí victoriós, puix
els burgeesos d'Europa no han abatiducal encara l'esperança de fer caure
el Govcrn deis Soviets.-Radio.

SUBDITS RUSSOS REFUGIATS
QUE TCRNIN AL SEU PAIS O
' QUE S'ALLISTIN A L'EXERCIT
TURO
; París, 24.-Despat5 o s Constatinoble

anuncien que el llorera d'Angora ha fet
comprendre ala sebdits museos residents
a la zona de Cou.tantinoble que basten de
.tornar a Rniisfa a allistar-te a rexereit
• tur. Els oficials i so ts-oficials de rant:e
exereit de Wrangel han estat ja incorporara als eossos de la Träcia Oriental.-

Londres, 24.- Un tlegrama.de
Berlin dirigit a l'Agència Reuter

anuncia que el sete regiment
trances d'infanteria colonial
compost de nembrosos elemento
de color, ha arribat a la Ruhr. Jlavas.
EL REGIMENT COLONIAL NO
L'INTEGREN HOMES DE COLOR
París, 24. - El despatx cornonicat a l'Agència Reuter des de
Berlin ha exacta, puix el seté regiment trances d'infanteria colonial va a practicar un relievement provisional a la Ruhr, pere
es absolutament fals que aquest
regiment l'integrin bornes de color. - Hayas.

LA TIANQUILLITAT A LA
RUHR ES APARENT
DUSSCICIOri, 24.-La tranquillitat que
regna a la Ruhr és solament aparent.
La característica d'aquests dies ha estat com d'una espera cnguniosa.
Els partits pangermanistcs fan gratis
esforços per a -provocar moviments i
agitacions de tota mena contra l'autoritat

Radio.

1ELS TUrICS I EL C1NQUE ANICERSARI Ot L'EXERCIT
VERMELL

FERROVIARIS FRANCESOS VOLUNTARIS CAP A LA RUHR
Burdeus, 2 - Eti tren especial han marxat a la Ruhr 400 fer
roviaris francesos Que van a
prestar serfei voluntariament.Radio.
EL

francesa.
La policia ale:maneta contribueix a ragitació repartin fullets i proclames contra rocupació francesa, de la qual campanya són els centres mes ardents les

Londres. 24.-El llorning Po« anulada que amb mutis tlel tinque universa-

ri de rexerrit vermell, Mustafä líemal
paixà enviarä tuissió militar torea,
inc es dirigir a Tiflis, leharfcow i Moscas per felicitar en non de l'Asserahlea
Nacional d'Angora rexereit vermell . a
Trotski, el comandant en n. ap i ele anees
dignataris de l'exereit rus.
Durant la seva estada a Moscou, els
delegare sailiters tares conferenciaran
amb els membres del Consell revolucionari rus sobre ete eeee ttons de earecattr mi,
1,116111i4.1.-11alitar i soto,

Associacions nacionalistes.
El frciheit, órgan comunista de Dusseldorf, dóre als obrers les següents indicacions sobre la conducta a observar:
Primera. Lluita aferrissada contra
rimperialisme trances i contra l'ocupació de la Ruhr.
Segona. Prohibició a tots els membres del partit de secundar les operacions i amenaces de l'imperialisme trances.
Tercera. Igual resistericea i iguals
mitjans d'oposició contra l'imperialisme
alemany i sobrs tot contra el capitalismo, que ha d'ésser eingut com a responsable de lt mísera situació del poble

MANYS CONTRA LA SIGNATURA DEL TRACTAT DE LAUSANA

Estoroini. holsevistes i (Is
alemanys despleguen gran activitat per
Impedir ala tules signar el projcete de
trat-tat de Lausana. Un dels coleaboradors alemanes ales importante de l'Esiat
!Mejor Vermell, coron.1 Caxmuth, deeeres
d'atennpanyar a Atemanya el neme
Creekdorf-Rantzau. ambaixador d'Aletnanya a Meneen, per oreanitzar recele
germaurebolzevista n la Ruhr, ha eortit
anih una mi s. i fi of t i,i ene a Aneora.Radio.

SEVOL EVENTUALITAT

Atenes.-El coronel Plantiras ha declarar al diari Embros : "Si els turca aicepten el projeete de Lausana Careta la pan.
Si so, Gr&iia estä dieposada a qualsevol
oventuelitat.-Radio.
RUMANIA AIDARIA A ANGLA(l'ERRA EN UNA GUERRA AMB

TURQUIA

• Bucarest, 24.--El diari Aurora confirMa queel Goteen rumanes ha rebut proPeeidone d'An glaterra per al cas que is
&ciares una guerra anglo-turca. Rumania

intervindria .imb 7 divisions.
El diari afirma que el Coreen romanès
ha aeeeptat aquesta ornoosleiG.-Railio.
1,nrelres. 24.-Cesnuniquen de csaes ene
fioi detin gut en aquel] comtat ele
John lerda un dele rape rebele i gerinà
del enp de rEetat Mujer de r.. y te-e:t regulan-Havae.
LES TFOPES ITALIANES S'HAN
APODIMAT DE SLOTON
Trípoli, 24. - Corn a conseqüència d'una räpida i feliç operad() de les tropes italianes,
Aquestes s'han apoderat de
i del vast i ritt oasi que rodeja aqueixa loralitat.-Havas.
UN

VAIXELL A FONS
14 MOSTS

Ventimiglia, 2 4.-Se'n ha anat
a fons a causa d'una tempesta la
goleta "Ilelvetia", que es dirigia
de Spezzia a Niea amb un carregament de terre. Dels 1 h leariners que formaven la tripulació solament un d'ells va poder
arri/mr a la costa nadant.-Radio.
SOBRE LES DECLARACIONE

FETES PEL CAnDENAL VENU.
TELLI REZPECTE LA POUTICA
ITALIANA.,
Roma, 2 4.-L'Örgan oficiós del

Vatieä, "Osservatore Romano",
diu que no hi ha cap raer per
mostrar-se ma3sa optitnistes
'respecte a les declaracions tetes
pel cardenal Venuttelli en el discurs que pronuncie e' lacto del
tasarn,nt del seu nebot. L'"Osaervatore" desmenteix els rumors
circulats segons els quals el cardenal Venuielli havia parlat en
norn del Papa i del cardenal Gaspareu, secretan
sedretari d'Estat.-Radio.

ES

TRANSPORTS FLUVIALS

LA REPRESA DELS

Dusseldorf, 24. - Els transports fluvials s'estan reprenent,
efe.cluant-se ara amb normalitat
en tota la zona ocupada mercès
als quals arriben diäriament a
Estuasburg destinants a Franea
mes de dos mil ein cents tones de
carbó.
Aliir va començar la utilització
de la via que les autoritats angleses, rectificant per això el lima
de la zona ocupada, han deixat a
disposi -7i6 de les autoritats franceses. - Hayas.

DESERCIONS DE POLICIES
ELS INCIDENTS DE ESOCHUAI
Esen, 24.-Shan registras nombroses
deseneens de politice .alemanys. Han
rebut una oircular del ministre pruesiä
de l'Interior, cemunicant-los a rebutjar
toles les ordrcs de les autoritats franceses i sobretot a no 'limar Ilurs arases
i uniformes.
Las noticie de Bochum donen compte
deis incidents ocoreguts abans d'ahir a
la sil:
Dos soldats francesos del sector de la
Divisió d'inf.uitcria foren atacats per

40

la multitud.
^"1:1--

TRAFIC .FERROVIARI
NORMALITZA

Dusseldorf, 24. - El trätia
ferroviari es realitza en bones
condicions. Durant el dia han
sortit 14 trens. - Radio.

aloman. -Radio.
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LES REGIONS OCUPADES

D'ORIENT
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Acudiren tomes d'un lloc immediat
que després dels avisos reglamentaris dispararen sobre els assaltants, reultant mort
un alemany i un altre de greument ferit.-Radio.

ELS TRUCS DE LA PROPAGANDA ALEMANYA
Dusseldorf, 24.-Les autoritats militars de Gelsenkirchen retiraren el "passi"
a un operador cinematogràfic holandès
que tractava de fer un film amb truc, represcntant els soldats francesos en actitud de disparar contra la multitud inofensiva-Hayas.

ESVAINT UNA FANTASIA
Dusseldorf, 24.-Els periòdics
locals manifesten gran estranyesa u/lb motiu d'haver publicat
l'Agència Wolff un despatx el dia
19 del corrent, en el qual
ma que a Buce un oficial trances pegà amb el fuel que portava
a la mà un ferrer i que aquest,
indignat copejà a l'oficial amb
un martell, fine a deixar-lo mort.
El periedia "Uolks Zeitung",
declara que, practicades per ell
mateix les degudes investigacions, pot afirmar que aquest
despatx no passa d'esser una fan
tasia contra les campanyes de
noticies falses, organitzades i dirigides pel Govern de Berlin. Hayas.
MES INCAUTACIONS DE MILIONS DE NORC 3 I MES DETENCIONS

Dusselthef, 21. - Ilan estat
recollits a Duisburg dotze milions de mares que estaven destinals a subvencionar els funcionaria vaguistes.
El comandant de la policía de
Ite-Atinghaus e n ha esta! detingut
per haver insultat tres gendarmes francesos que s'havien presentat a la dila pohlAció per a
romplir algunes ordres.
A %t'Ore es presentaron al director de Duarte!, uns carrahiners
francesos que tenien ordre fIllfeautar-se d e le Dipósits duarters.
El citat director es ruteä a complimenlar essent delinees' i portat a la pitee& perb el
director d'aln e et ca tieglt a admotee el &litigan. perl qual ton
I hrehe detingut 1 empresonat. llaves.

París, 24.-En terminar el seta criscurs al Senat, el nou president, anyor
tDoamargue, formule la següent pregunta:
No seria la injusticia mes gran el
que França, privada de segurctat, i no
per la seva falta, fos al mateix temps
privada de les reparacions solemnernent
promeses i sestee les quals Ii ea impos•
sible pausar eeeeleevas.

INFORME DE 111. POINCARE DA-

VANT LA COMISSIO D'AFERS
•
ESTRANGERS

París, president del Cansen
de ministres, senyor Poincare, infermä
as-ui davant la Comissió d'Afe r s est
trangers del • Senat respecte de l'occió
franco-belga a la Ruhr, donant tota
mena de detalls sobre els serveis que
e'han implantat a aquella conca i exposant les mesures que s'han adoptat en
me que es refereix a la prohibició de
la sortida del carbó, del cok, dels pro.
dudes metaelúrgics i dels manufecturats, anunciant que dintre de poc es publicare un "Llibre grog", tractant de les
discussions sostingudes a la Conferencia de Lausana i afegint que el dia 28
del corrent es publicará un altre "Llibre grog", mitjançant el 'qual podrá
seguir-se retrospectivanient, hora per
hora, les discussions amb freqüeecia
bastant vives peró sempre cortese s i
cordials, de les conferencies de Londres i París.
Termita assegurant que tindre en tot
monines a la Comissió sabedora dele

esdeveniments.
El president de la .Comissió, sehyor
De Selves, done les gräcies a Po:tu-aré
per les ernplies explicacions que acabava de facilitar i per l'explicites que
aquestes havien estat.-Havas.

legrafien des de la Ruhr a Ilurs
periódica, columnas d'informadona que solen treure de fonts
alemanyes i que per tant, o són
inexactos o merament fäntästques.-Havas.
PER A REEMPLAÇAR ELS DUA-

NERS LLICENCIATS
Dusseldorf, 24.-Per a reemplaçar els
duaners 'alemanys llicenciats seran admeses els voluntaris alemanys que es
preentin a prestar servei i reste ofertexin le degudes garanties.-Havas.

Londres, 24.-Comentant l'informe
redactat pele guatee diputats laboristes
que han regressat de Ilur viatge a la
Ruht, des el "Daily Telegraph":
, tbt el possible porqué
"França"feu
l'ocupació d'aquest territori los el menys
penosa per als seus habitante i per al
Reech, dintre dels límits del possible
Es probable que la resistencia afernannos es trenqui perquè la vida econóatece d'Alemanya devén principalment
de la Ruhr."-Havas.

guts ahir figura el earacteritzat cap Sean
Fitzpatriek, comandant d'irregulars de
Dublfa i organitzador dele remata copa
de mä. Tambe hacia estat un dels defee.
nora del ¡ 'ose Coge-ea-llevare
otesdres, 24.-Entre els Ilders repubecans detinguts ahir figura el fanetle Sean
Pez Patritk, cap deis irregulars de Debites, que fou apresat en una caen de
Dumcoeder quan se celebrava un Consea
de guerra: Batea estat l'organitzador
tota els copa de mä intentats aqueste da,
rers temes contra les trepes regulara i
edificis oficiala, entreells el Palau de Jo

•n••n••

TXITXERIN PROTESTA DE LA

DECISIO DE LA CONFERENCIA
D'AMEAIXADORS
'Londres, 2 - Tzitxerin ha
presentat una protesta contra
l'atribució de Mernel a Lituania,
acordada per la Conferencia
d'ambaixadors.-Havas.

ELS PERILLS QUE CORRE POLONIA
Londres, 24.-Al "Daily News"
li comuniquen de Riga que rftitxerin es troba a Minsk ne.gociant
anab el Govern litua un t'icor'
secret concernent a les (rontiires
orientals de Polònia.
Al "Times" li comuniquen que
Polónia ha dirigit una nota a la
Conferencia d'arnbaixadors demanant que sigui fixat el traçat
de la frontera polaco-lituara segons l'estipulat en el tractat de
Versalles.-Havas.

L'OPINIO ALS ESTATS UNITS
FAVORABLE A FRANÇA

Parts, 2 4.-Telefrafien de Nova York al "New York Herald"
quo nornbroses personalitats
americanos invitades pels agents
CANAL DESENIBARAÇAT
de la propaganda alemanya a
participar en una gran reunió do
Dusseldorf, 24, - En rail tiaIltat estä quasi completament
protesta contra l'ocupació de la
conca de la Ruhr, s'hi han negat
desembaraeat el canal del EUtin a
Heme, el qual havia estat obsen absolut.
El conegut advocat amerieä
truit pela alemanys submergintsenyor Littleton, eqnsiderat coro
Iii gran nombre de barcaces. un lider del pensament republica,
Havas.
ha fet saber telegräficatnent als
INFUNDIS DESMENTITS
qui l'invitaren, que aprova la
Dusseldorf, 24. - No te cap
iluita per la vida que actualment
fonament el rumor segons el qual
sosté França i lamenta que
l'ocupació franco-belga seria esaquesta potencia, que vence el
tesa fins a Elberfeld. - Havas.
militarismo alemany i salvà la
París, 24,- Al ministeri d'Acausa de la civilització es vegi
fers Estrangers es desment que
actualment obligada a actuar ella
els francesos tinguin intenció
sola, en el moment que 60 mid'ocupar Mannheim. - Radio.
lions d'alemanys somnien atnn
ELS FRANCESOS HAN DETIN- la revenja despees d'haver reaGUT EL PROCURADOR DE LA litzat el cenit mis enorme de la
Histeria.
REPUBLICA
Tinguem-diu el senyor LittDusseldorf, 2.4-El procurador de la
leton-un xic d'equitat internaRepública ha estat detingut pels francional i no oblidem que el que
cesos a Bochum.-Radio.
vol l'equitat, ha de començar per
UN ATROPELL A murdlo
practicar-la.-Havas.
Londres, 2.4.-Al "Times" li comuniELS EE. UU. NO INTERVINquen des de Munic que un oficial briDRAN PER RES EN EL CONtänic, la seta esposa i un amic foren
FLICTE DE LA RUHR
atropellats i robats per una multitud
d'alemanys sota el pecho II d'haver esLondres, 24.-Els FUMOrS mirtar asseguts durant l'execució del
mulata sobre un suposat propò"Deutschland Uber Alles". Despees la
sit dels Estala Units d'intervenir
noticia obligó ele atropellats a abandoen la qüestió do la Ruhr sön tonar la capital-Hayas.
talment inexactos.
Segons informes oficials obELS ALEMANYS ALS ALSA- tinguts a Washington, el Govern
CIANS DE LA RIBA DRETA DEL dels Estats Units reconeix la siRHIN
birania de Freno i no creu que
Estrasburg, 24. - Els alemanys han hi hagi lloc a intervenir en el
decretar l'expulsió de tots els alsaciana
conflicte actual-Hayas.
naturalitzats alemanys que resideixen a
LES NOTICIES TENDENCIOSES
la riba dreta del Rhin.-Radio.
Dusseldorf, 24.-El corresponHAN ESTAT TROBATS I OCUsal angles d'un periòdic lloncluienc
PATS CONSIDERABLES DIP0- ha telegrafiat diant que (es troSITS DE FUSELLS
pes franceses a Bochum havien
Dusseldorf, 24. - lían estat trobas carregat, acose cap motiu, anal
pels francesos alguns considerables di- la baioneta calada, contra un sepósits de fusells. En una impremta fo- guici que tornava d'un enterenment.
ten ocupats 15o quilos de fullets antiL'incident a qué l'esmentat
francesos.-Radio.
corresponsal alludeix en tan exaELS PASSAPORTS ALEMANYS gerada forma fou telegrafiat opur
tunament i rerlatat als seus veriBerlín, 24.-EI Gotera ha invitat els
tables termes, quo sön els serepresentante estrangers a qué visin els
passaports nomes per a viatges, la ne- guents:
En tornar del cementiri l'acom
cessitat dels quals sigui ben demestra panyament de referencia, en Plo
da, rebutjant la dita formalitat en tots
de desfilar .aínb calma i mesura,
cls altres casos.-Ilavas.
anava, pel contrari, cantara !t'innes patriäties quo interrompla
COMENTARI A L'INFORME
DEL3 QUATRE DIPUTATS LA- sovint per esbroncar els trance-

BORISTE8

Parts, 24.-Comuniquen de Dubltn al

INTENTS FOS DE FUSELL A
DUBLIN
Dublín, 24. - Durant tota la tarda
d'ahir sol un lateas /PC de fuselleria
ele (-arree d'aquesta capital.
A la nit els soldats de rexereit nacional foren objecte de nombrosos ataca.liaran.

!VIENTRES ES TRACTA DE LA
PAU QUE S'ELS POU OFER1R,
ELS REBELS INTENSIFIQUEN
LA GUERRA
Dueles, 24.-Durant tot el dia d'ave'
s'han Mur al combats als careare. Els
rebele entraren a la ciutat proveits de
bombes i d'ametralladores, causant gran
peak.
El combat mis violent ha estat entaalar davant l'edifici estarme relente
els delegats del Gotera per a tractar de
les condicione de pau que podien ofe-

rir-se els rebels.
Les perdues són considerables per lotes
dues parts.-Radio.

ALEMANYS ENTRE LES TROPES LITUANES QUE ATACAREN
ALS POLONESES
Varsòvia, 24.-El senyor Askenazy, delegat polonés a la Societat de Nacions, ha trames una
nota a la Secretaria de la Societat denunciant la presencia d'oficials i voluntaria alemanys entre les tropes lituanos que atacaren recentment als polonesos.
-Bayas.

sos.

Es donaren ordres a les tropes
franceses par dispersar-los, procedint-se immediatament a donar
compliment a aquestes ordres en
forma correcta i cense violencias
ituitils, en la qual cosa els soldate francesos es distingiren notablernent, dels malicies alemanyes, pula aquests en casoa igmets
no guardem amb el pAbIlo una
actitud semblant.
Cal fer avinent que en general
molts corresponsal» anglesos

UN

CASTELL DESTRUIT

Londres, 24.-EI castell -de Bessborough fou incendiat i destruit anit possuda pele insurrectes.-Radio.

L'AUTC731 DE L'ASSASSINAT
DE 141!1:-.1LIS PLATEAU RATIFICA QUE OBRA AMB TOTA
C O NSCIENCIA I NO VOL ATE-

LA DELEGACIO ALIADA MAL-

TRZOTADA PELS LiTUZ/VS

Varsòvia, 24.-El general angles Caeton de WiaL i el comandant Grand han arribat de Ilur
viatge per Lituania, declarant
que han sstat trasctats d'una
manera indigna pels lituano,Radio.

LA COLLITA DE BLAT A

FRANÇA
París, 24.-La collita del blat s'eleva
a xeixanta sis milions de quintars en lloc
de xcixanta quatre com s'havia calcu-

lat.-Havas.
LA MISSIO SANITARIA NUMERO
TRES
Argel, 24.-La missió Sahariana número 3, composta de representants de la
premsa, ha arribat a Argel.
Surtirá cap a Biskra, Tuggurt i liarga a trabar la missió Citroen-Radio.

SETZE PERSONES CREMADES
Londres, 24.-Al Daily .1f aif li comuniquen de Kansas City que en un incendi ocorregut en una casa particular han
mort 16 persones cremades.-Havas.

EL PARTIT DE FUTECL RUGBY
ENTRE ELS EQUIPS PAi.15 I
PAIS DE GALES
Kansas City, 2 4.-En un incendi d'una
casa particular han mort 16 persones.
Van retirats 13 cadàvers dienmig de les
desferres. L'edifici s'esfondrä cas IIPC
temps.-Radio.
Swansea Wats de Gales), 24.-Avui
ha començat el partit de futbol Rugby entre els equipe de Parts i Pato de Gales. En el primer temps, els francesos
aconseguiren marcar tres punta i els anglesos enea-llaves.
PER L'ABOLICIO DE LA PENA
DE MORT
Londres, 24.-El dilluns s'emeträ l'empremie per a la restaurarla financiera
d'Austria. res tracta d'una quantitat
L888.000 illures esterlines al set per cent.
-Radio,

EL GOVERN ANCLES FAVORABLE A L'EVACUACIO DE MESO-

POTAMIA

Londres, 24.-E1 ministre del Tresor
tia declarat que el Gotera es MOStra favorable a revactmeid de Mesopmemia
per les tropesangleses.-Rndio.

ES DESCOBREIX UN TEMPLE
QUE TE CINC MIL ANYS, RESTAURAT PER NABUCODONOSOR
Filadelfia, 24.-El director del Pritish Museus, que en aquest memela
viatja pels Estere Units, acaba de refute
un telegrama anunciant-li que a la Mutan de Ur (Caldea), s'ea descobert un
temple que té cinc mil anys. Fou cene
truit tres mil anys abans de les -. criat,
i que fou restaurat per Nabucalonosor.
-Haya&

NUANTS
París, u 1.-Interogadi de nou pel ¡urge Gerrnena Berton, l'autora de l'as sassinat de Marios Plateau, sobre la cmresponüncia que canela amb Mme. Bernain de Ravisi, ha declarat que la susdita cecrespoodencia solament d havia
portat al Jutjat per desnaturalitzar els
fets i ateeuar l'abast del seu acte, que
ella declara hatee comes amb tosa consciencia.
Termina dient que reivindica per a ella
sola la responsabilitat de le seva ac-

ció.-Radio.
EL CADAVER DE N.

DELCASSE

Niga, 2.4.-L'alcalde va trametre abir
a la tarda un representant seu a chelar
el condol a la vidas i al fill polític de
hif Delcasse.
L'Ajuntament ha trames una corona
a la Clínica, on s'org-anitzarä el trailLt
del cadáver demà, diumenee, a la tarda.
El feretre será traslladat a París, ea
s'efectuar à renterrament en una data cucara no assetsvalada.-Radio.

PALAU DE LA
GENERALITAT
CARRETERES, CAMINS 1 PONTS
Continuació des treballs a les obres
que es realitzen per administracio.
Aprovació de les revisions de penes
dels contractes per a la canstruccie deis
camino niemals de Rocafort a Poza de
Vilumara i de Sant Bartomeu del Grau
per Gurb a Vich, troe primer.
Designació de senyors diputats de la
Mancomunitat per a assistir a les subhastes de les obres de 'construcció del caelli
d'Armentera a Sant Pere Pescador, amb
pont sobre el Eluvie i d'empedrat del
quilómetre 14 de la carretera d'Esparr e guera a Manresa, que se celebraren el
próxim dia
CULTURA

Coitcesaió dr st premi per als Joc9
Florals de "Le Rat Penar" de Valer
cia.
Publican! I« textos per a rExtemie
d'Ensenyamens recnic.
Designació del diputat de la Menor
munitat don Ricard de Campmany
a la recepció provisional de les obres
cradoptació de redifici destinat a l
cola d'Indústries de Teixits de Pene
de Canet de Mar.
Reglameetació de premia 1 subwencialf
-- esportives i de cultura
a les ente•ea,
1G
fisica.
Admissió de peticione presentades el
cuasi concurs tic Biblioteques relee
hart,
AGRICULTURA

Dcsignació de don Josep ef. Set« 1
Serveis
Con per al càrrec de cap deis
de Terra Campa, i de don Erncst
d'Imhert per al arree de cap dels Ser'
veis de Viticultura i Enologia, en merite
dels respectius concursos celebrats a
fecte.
BENEFICENCIA
a; vos-

Aprovació de les nóminos per,
teniment de demente pobres a Cacre e d'
al 41.la Mancomtmhat. corresponent
vei del mes de desembre últiers.

*
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D' U nl-r4e 25 do l'arce de Vaga

D':-SPANYA
El p:ct des artii!ers

d'En Sánchez Toca

OpiniüilS

"El Financiero", diari inspirat pel
senyor Sanases, de Toca, comentant el
document dels artillers, diu el següent:
'I és que tothom, veient cada dta més
clar en la realizat de les coses i molt
singularment en la plétora de parlamentarisme eixorc, el qual ni tan sola streit ha servit per a una acció fiaca.
I,:eadora reconstituent, va enfitant-se
de legalisme que enfarfega, trava i in, utlaza tota la part vital de l'orgaMame nacional.
De la mateixa manera que aplaudeison els de dalt qualsevol escomesa que
sembli gestió administrativa de lEsla gerencia d'afers privats, l'ideal dels quals s'orienta en l'acoblasaest a l'acci6 pública, dels anomenats
capitans de la indústria, encara no ben
informats entre nosaltres, de la mateixa
manera, repetim, s'acullen en accentu a.
da compenetració la manera de vetare
i el comí' sentir dels d'abaix, que aún
les grana masses, tata expressió de criter o d'opinió virilment sentida i originalment exposada, sense cuidar-se
gran cosa en si els formulismes externa
han estat o no revisats amb Fatenció
fixa tan solament en el fons o substancia de la qüestió de la qual es tracta.
Benaurades, doncs, aqueixes veus de
penediment i de regeneraci
ó, que si venen de la foro, si be persuassiva, sempre hauran de tenir més abast de convenciment i, sobretot, perquè d'elles
pervingué el mal i l'error inicial, i a
elles es deu el restabliment de la normalitat a llurs jaços mes no endegades
com no sien regenerades, puri ficades
pel gresol dels recents desastres, en els
quals tots, politics i militare, posaren
Ilurs mans pecadores.
' EL CONSELL DE MINISTRES
Sha designat un magistrat del Suprem
cem investigador de tus de fonda 0blies.
A les sis de la tarda han quedat reimits els ministres a la Presidencia per
a celebrar l'anunciat Consell.
El primer en arribar a estat el de la
Gevernació, el qual ha insistit en que
el Govern no s'havia ocupat encara de
la data de les eleccions. Ha riegas tambe que es prepari tina combinació de
governadors.
El ministre dc Marina ha mantfestat
gr. el creuer Reina Regente tornara
de Canäries al Marroc.
lee o rava si l'alt comissari havia sorte :Algecires cap a Africa.
NOTA OFICIOSA
quarts de deu ha acabat el Confaciiitent-se d'aquest la següent
ar,

Censen designa per a practicar
E e stigació de rús de fonds pública
i
que es j e:: de les autoritzacions
--des en anteriors Consells, a un
-arat del Suprem, i ¡coque l'auxilirn
e,
sera tasca, al oficial major del
C
d'Eseat i a un cap del Cos de
C.reptabilitat.
la•-',,provä un projecte dc R. O. del mini2:,r; de la Guvernació sobre instal.lac-es ralioekcIriques.
El ministre del Treball don à compte eLls treballs d'organització del primer Congrés del Comerç d'Espanya a
Ultramar, que espera el Govcrn ha de
tenn- extraordinaria importancia.
S'aprovaren aquests expedients:
De Guerra.—Concessió de la Medalla
ltk Sufrirnents per la Patria a alguna
Oficiala de l'exercit.
Fenances. — Autoritzant la percepció
d'alguna arbitris per a l'Ajuntament de
Santa Crea de Tenerife.
Instrució pública.—Aprovant el projecte i anunci de subhasta de les obres
de reforma de FEscola d'Arts i Ofitis al carrer de la Palma, de Madrid.
Es començà l'estudi del R. D. sobre
soluntariat a Africa, exposant el mi[acre de la Guerra els seus punts esentials, quedant peirdent d'examen per a altor, COnSe115."
• AMPLIACIO DEL CONSELL
Ha estat el d'aquesta tarda un ConSet s&egat.
Amb moka detenci6 s'examina tot el
reierent a la investigació de cona s'ernpraran els fonda pública.
Segons l'espera de la lid, aquesta
Carca un termini de quatre anys per a
l 'examcn de les resolucions que es consid riss precies per als interessos del
,Tre sor.
En el cas de m.e els encarregar ele
la i nvestigació comprobessin l'existencia
d'ae ormalitats, s'obrirà un expedient,
que pasara al seu dia a l'estudi del Con¡el! de ministres, que és el que resolel'O , al igual que l'instruit pel general
Pi casso, i les Corts deuen provcir no
sels per als fins de la devolució de les

ezmitats del Treor, si fossin mal emtra(k3, sinó també per a concretar les

tesp onsabilitats per la inversió.
Es pensa que el magistrat En
i ' , S el designat, pecó precisament ahir
al president del Consta' per a declinar rencärrec. Novament se'l requeei
krq ue acceptés.
L'oficial del Consell crEstat que aun-ta ró al magistral en els seus treballs,
ira En López Selva.
Sha facultat al ministre de Finances
krque pel cap del Cos de Comptabiraat del ministeri o de la Intervenció
de Guerra i Marina, per virtud del
R eial decret d'instal.lacions radioebEctri
es reglamentin i condicionin /es
instal .lacions existents i les que puguin
Aballar-se.
Sobre ei problema del Marroc, el mi-

LA PUBLICITAT

F R EN CIE S

PREMSA ASSOCIADA
: CORRESPOnSAUS :

nistre de la Guerra donä cumple dels
darers telegrames rebata, determinantse la data del dijous per al próxim
Consell, en el qual s'esperen rebre les primeres noticies de l'alt comissari.
Del plet militar amb prou feines se'n
parla. Ei ministre declara que no tenia
noves noticies que comunicar.
De províncies, els tekgrames acusaren absoluta tranquilitat.
En relació al transport de carbone,
parla quelcom En Gasset, el qual, com
ponent, tindrà ultimada la seva labor per
al próxim Consell.
Com ja indica la nota oficiosa, sobre
el projecte del voluntariat a Atrita es
limitä el ministre de la Guerra a assenyalar cls principia fonamentals que han
de comprendre el seu implantament.
A fi d'apresar a Melilla len causes que
s'instrueixen pel desastre de juliol, el ministre de la Guerra ha nomenat entre
nous auditors que es trobaven en situació de disponibles.

La qüestió del Marroc

El general Losada .hä'
arribat a Madrid
En l'exprés d'Andalusia ha arribat aquest matí r Madrid el comandant general .dimissionari
Melilla, general Losada, acompanyat d'un ajudant.
Han acudit a rebre'l a l'estad()
únicament els seus amics fufinas.
Des de l'estació s'ha dirigit el
general Losada al seu domicili i
d'allí ha marxat al ministeri de la
Guerra, on ha celebrat una -extensa conferencia amb el senyor
Alcalà Zamora, informant-lo de
l'esta( de la zona oriental i eomunicant-li les seves impressions.
Visitat aquesta tarda el general per alguno periodistes, li preguntaren sobre el telegrama que
dirigt el ministre de la Guerra
exposant-li l'estat d'opinió de la
guarnició de Melilla.
En Losada contestà amb evasives, sense negar l'exactitud del
fet.
EL VIATGE DE L'ALT GONIISSARI A ALGECIRES

L'alt Comisasri senyor Silvela,
el quGI marxa a possessionar-se
del seu eärrec, ha arribat avui,
acompanyat del seu secretari
particular.
A l'estaeid l'esperava l'alcalde
d'aquesta eititat i cornissions do
La Linea i Los Barrios, i molles
altres personalitats, entre elles
el governador civil.
El -governador militar no va
anar a esperar el senyor Silvela,
la grial cosa ha estat molt co-

mentada.
Després d'esmorzar marxä
l'Alt Cornissari en autombhil i esligué a l'Ajuntament. Visità tarnbd la sala on se va celebrar la

Conferencia d'Algecires.
En parlar després, els periodistes quedaren defraudats, perquä es negä absolutarnent a fer
derlaracions.

ELS MOROS ES PREPAREN i
Melilla. — D'Alhucemas disten
que mentre desembarcava un
comboi es veieren anit molts focs
a les muntanyes pròximes a la
platja al mateit temps que els
moros promovien gran cridäria.
S'interpreta això com una demostració d'Abd-el-Krim per a
fer reune que el volta molta gent
addicta.
SOBRE UN

NOMENAMENT

Està acordat el nomenament
del tinent coronel que ha Coeupar la vacant que hi ha al batalló de caçadors de Ronda, número 6, com primer cap.
Es pot assegurar de bell antu-,
vi que el eärrec no es .zonferirä a
En Millän Astray, com deien alguns diaris, i sf a un altre tinent
coronel de major antigtietat.
EN NAVARRO 1 EL SUPREM
Novament ha declarat aquest
matí desala el jutge instructor,
el general Navarro.
La declarad() ha durat tres
hores, i en el curs d'aquesta
ha donat compte de nombroses
comunicacions, ordres escritos i
telegrames que esclareixen malta
punts que fins ara eren ignorats
o als quals s'havia donat una interpretad() inexacta.

OBSEQUI A EN SANJURJO
A l'Escorial s'ha celebrat un
homenatge al general Sanjurjo
annb una parada pelo alumnes del
Collegi de Carabinero i una missa
al monestir.
A l'Ajuntament ting,u6 lloc una
sessió en honor seu, batejant-se
després un carrer amb el seo
nom i verificant-se un àpat al
Casino.
El general dipositä una corona
a la tomba de la seva marp. Her
la nit tingué efecte un aill de
gala ad Casino de da localitat.
CONFERENMA PorreF. LES RES-

ONSABILITATS
El tinent coronel d'Estat
jor id iputat a Corts, En Fanjul,
Ita donat una conferencia sobre
lee responsabilitats, al Centre de
Joventuts Maurines, assistint a
lacte gran concurrencia.
111(ç s que una conferencia, digne; intento discorer sobre els
aseumptes que preocupen al país.
L'acció d'Espanya al Marroc es
indisp,msable perquè tutea les na

cions han procurat conquerir les
grans rutes marttimes per a la
seva expansió comercial, dominant els punts estratègics d'aquests grans camins.
Espanya està condemnada per
designi.histeric, sols per estar en
una d'aquestes grans rutas marítimos, a restar impotent per la
coacció de ales veritables.
Heu"s aqui perque sempre que
Espanya entra en un periode de
calma int2rior es produeix una
catästrofe nacional. Ladarrera,
Fa d'Annual no creu que la provoquessin etis Governs estrangers
perú si que la veieren amb si topatia.
Al Marran hi ha dos aspectes:
riostra acció al territori, exigida
per nosaltres alas poténeies, perqué allí tenim un imperatiu que
cumplir, i el procediment, el protectorat, que és fruit dels traetato internacionals.
Respecte del protectorat (1912)
diu que no sinn complit un sol
dia fins ara; perb ,215 Governs,
malgrat d'aixti, han tingut una
politica all Marroc.-1 les responsa-- nilitats politiqueo estan en no
haver executat mai el prefectorat.
La politica dele Governs ha
consistit en destruir les instilu-,
cions tradicionals deis moros,
per substituir-les per las espanyoles, da qual cosa es conträrta
a ll'esperit del protectorat.
Es gastava el diner en pagar a
les cabilles, perquè facilitessin els
aveneaments, però d3spres no
baria per dotar d'elements a l'exéreit..
Prescindeix Por- ador per tractan de les responsabilitats del
seu caràcter militar i de teta
inspiració de partit i class3; emrteix sols opinions prOpias.
Recorda el desgOvern que hi ha
alls esferes politiqueo i per aixb
fern que arribi un dia, no Illunyä,
en qué les de la realitat topin
amb aquellas i les destrueixin
amb violencia.
La responsabilitat és dels
Mies i si s'haguessin exigit les
que derivaven de 1898, quan el
desastre colonial, no s'hauria
produït la eatästrofe d'Annual.
Ach Marroc da notifica mill'ar
dels Governs es limitä a ordeear
que a I2s operacions no hi haguessin baixes i aixt s'educà a l'exercit en da cobardia.
Estima que la teoria d'En Marira sobre les reeponsabllitats
la mes racional, per?) en car,vi
l'actual Govern que puj al Poder amis la bandera de les r3sponsabilitats, per exigir-las als
conservadors, està ara pactara
amb ells els lloa's que han d'ocupar a Iles eleccions.
Això es el preludi, no de le3
responsabilitats, sind da les Impunitats.
Creu que no hi ha responsabilitats per demanar a l'exereit,
perque apart de que aquest ha
estat sempre instrument política
dels Governs, que di dernanavm
mes silenci que eficiència orgäniea. les responsabilitatg que es
concreten, les està eastigant
mateix exercit amb el Codi
t,lo que el poble exigeix són
responsabilitats polítiques, però
aquestes no es van a poder exigir mes que per la revolució, no
la revolució demagógica, sind la
revolució dels principis que informen la vida nacional, i aquest
moviment sols podrien fer-lo el
Rei, l'exercit i En Mauna, per una
comú acció.
L'orador rebé aplaudiments.
EL COMUNICAT
Zona Oriental.—Les bateries
de Tayudsit i Bentreb feren fue
sobre enemics vistos a distància.
L'aviaci6 bombardeja M'Talza,
les cases del voltant de Kernar i
el front de Yebel-Uddia, TizziAzza, ele poblats d'Axgent i els
seas voltants, observant-se al
mati un moviment de gent als
voltants de Yebel-Uddia.
Zona occidental.—Ba cedit el
fort temporal i amb teta activitat es procedeix a adobar els desperfectos causats, comunicant
el general de la zona de Larraix
haver-se reparat el pont sobre el
Lucus i restablert per consegilent el servei d'estafeta amb
Tetuan.
No hi ha més novetats importants.

INTERESSbS ECONOMICS
I EL

LES CAMBRES DE COMERÇ

GOVERN
lía visitat al ministre de Finances una nonibrosa comissió
de representants de les Cambres
de Comerç, presidida per En Da8111 Para j e& president del Consell Superior de les dites Carnbree.

Tractaren primerament de l'aplicació de la Ilei d'utililats i de
les queixes que es roben culistantrnent sobre la forma en qué
es . realitza la inspecci6, aspecialment a les societats cul.lecUvas i comanditarios, i de la necessitat de dictar una R. O. esclaridora que servís per tallar
els abusos de la inspeceii.
Igualment s'ocuparen de les
tarifes ¡ter al recaptatneat dele

drets subvencionals de Duancs
de la R. O. sobre col.legiaci6 dels
agente 1 comissionistes.
La conversa entre En Pedregal i els representants de les,
Cambres do Comerç es desenrot-.
ha en termes de gran compenetracid i cordialitat, i el ministre
«mi atendre les justes demandes d'aquelles corporacions, a fi
de que el contribuient, al qual en
aquests ,moments se li exigeixen
grans sacrificis, sentí en tot el
possible mes racció tutelar de
l'Estat que la inspecció del mateix.
Els presidente de les Cambres
li parlaren tambe de les coastanto queixes de les classes mercantils per Pelevacia de les despeses i de la necessitat, per tant,
que quan es prorroguin els actuals presupostos es posi un lim it a les codicies de tots.
En Pedregal escoltà molt complagut aquestes manifestacions
que han de servir per formar un
ambient d'opinid favorable a la
campanya que s'està emprenent
des que es troba al ministeri.
• També l'indicaren els presidents la . satIsfaccid amb qué
s'havia vist - en el pata el pensament del ministre i record del
Consell d'exigir responsabilitats
pel malbaratament en les despeses del presupost que han portat
com a conseqüúncia aquesta elevad() de tributs que ara tots es
doten.
EL QUE DIUEN ELS MINISTRES
Avui han conferenciat el ministre
de la Governació i el comte de Romanones, solare assumptes relacionats actib
el Govern civil de Biscaia.
— El ministre de la Governació ha
manifestat avui que en el C-esell d'aquesta tarda portara el projecte relatiu a la telefonia sense fila.
— El Consell Superior de les Cambres de Comerç ha demanat hora al
ministre 4e Finances per a parlar-li
d'alguns asumptes relacionats amb l'aplicació de la nei d'Utilitats.

EX-NUNISTRE A BARCELONA
Derna, al vespre, sortiria cap a Barcelona, acompanyat d'En Colomb i Car&ny, l'ex-ministre maurí Antoni Golmedica.
-.n•••n•nn•n•nn•••
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Darrera hora
DE Bi-Vi-<CELONA
sIN HOP, Z 11107iT
Ai..t passada. a les 8'Sä, al
bar -El Apeadro“, situal al carrer Uní Clot, ha estat assassinat
un subjecte anomenat Amadeu
Campi, de 42 anys, casal i domi
al carrer de l'Arc de San!-cilat
Sever, núnicro 19, per dos humeo
que entraren a l'esrnentat estabdiment, disparant-li uno quants
trets, fugint rapidament. El de s
graciat Campi calgué mort a l'acte. S'ignoren les causes de d'as,sassinat.
St cap que el Campi baria . astat afi g iat a tots els Sindicats
que actualment figurava al del
Rarn de l'Aigua.
Han estat detinguts un germä
de l'amo i els dependents de l'establirnent.
CONFERENCIA D'EN JOSEP BARBEY AL FOWIETN AUTONOMISTA CATALA

Anit paseada, a dos quarts
d'onze, En Josep Barbe dona al
Foment Autonomista Catala la
seva anunciada Conferencia, trae(ant eal tema "L'obra de cultura
de l'Ajuntament. Relacions entre
l'Escota privada i l'Escoda pública".
El local estava ple de gom a
gem. Ocupaven la presidència el
senyor Morató, de la Junta (1,31
Foment, i els senyors Lluís Masset, L'ele Guarro, Pedal Vidail
Llobatera, Lluís Nicolau d'Olwer
i J. Perfoc.
Presentís el conferenciant et
senyor ,Morató, IdI senyor Josep
Barbey es plany6 de Pabandó de
Eansenyanea primaria, dieta que
els Pares havien d'educar als fits
en escotes on no hi aprenien res.
Totseguit passà a explicar l'obra que havia fet l'Ajuntament
de la ciulat des de la creació de
la Comissió de Cultura, bla qual
no ganthix encara de la considerecta que es mereix; estudiä detingudament Cobra realitzada a
l'Escola de 'lose i l'Escota de
Mar, la República de N/llamar
el Sanatori de Can Puig, les Escales de Martorell i del Guillar..
d6, la de Vilajoana per a sordsmute i OMS, g es Escoles de Labora i Oficie per a la Youa, celo
Grupers Escolars i l'arreniament
de les Escotes Professionals.
Acabti dient que les escotes Obligues han d'alliçonar les privadas. El conferenciant fou mall
aplauda i telicilat.
Avui, per manea d'espai, no sens
de possible donar mas que aquest
IrevIssim resum de ha conferència ded senyor Josep Barboy. A
l'efitria de LA PUBLIOITAT dol
dimane la reeenyareen amb tuta
l'atenció gato es meren.

DE CATALUNYA

ESPLUGA DE FRANCOLI
Per la fcsta de l'arbre
Futbol
Pluja
Diumenge passat es verifica el sorteig de mossos de L'actual reemplae.
El nombre deis minyons quintats arriba a 36.
— Han estat arrencats els arbres de
les places de la Unió i Canydles, per
poder ésser replantats diumenge vinent,
amb motiu de verificar-se la festa de
l'arbre.
—Diumenge es va celebrar un gran
bartit de futbol entre els equips
l'Albí F. C. de l'Albí, contra el F. C.
Francolí, resultant guanyador l'equip
local per tres gols a zero, amb tm domini constant del Francolí.
Per tota la Quaresma hi han con•
tractats equips de gran vaina.
— Després de prop de tres meses de
no cauce una gota d'aigua, cosa que tenia molt apurats al s. nostres pagesos,
per fi va ploure diumenge passat, 'entre
cinc i sis de la tarda, cosa que no serví de gaire.

com es sabut, perfectament adaptats a
les neeessitats de l'agricultura comarca/.
Es d'espettr que a la eubrieió de la
campanya d'enguany hi concorrera un
nombre considerable d'eugues, per la bonena dele reproductora i per la garantia
que l'acunada inspeceiö facultativa dereia als propietaria d'estalles que agrietes
no han d'adquirir cap malura.
— Ha pres possessió del earree de registrador d'aquest partit judicial el
senyor Josep Conejos D'OrArs.
— Ha estat nomenat president de
l'Associació Regionalista "L'Eseut Emporitä" el sernos Pere Lloveras.

VALENCIA
Ja tenim alcalde -:- Perlddies
Mittag -:- Sobre la C. de Cultus.
ra do l'Ajuntament de Barcelona*
Dos mesas hem passat d'incertituriß:
El Govern no s'havia decidit encara.
degut a la gran concurrencia de candi.
dats---a tot arreu hi ha gent de poco
escrúpols — nomenar alcalde de Reial
ordre. Hom es pensava si ces llevarla
aquesta taca del damunt, per tal d'evi-.
tar-se disgustos entre els aspirants, lacró com que estan davant les festes de maig a les guata •han de venir ela ,Reis
GIRO 114,.!il.
i si l'akakle fos popular tindrW una
Les eleccions de d1putate "Pro. significació republicana McpeapatIle
'd'Ir/ p iala » de Figueitiiti:1-j'Acords amb el ¡aperes que escau en les dites
de la Diputac16 -:- La conferèn- festes al cärrec, el Govern ha substituit
cia d'En Nicolau d'Olwer a l' r“e- l'alcalde conservador que hi havia, que
tambo era de Reial ordre, per un altre
neu de Girona • • de liberal.
La Diputad* s'ba reunit, per tal nie deQuasi ve a ésser secundaria la perliberar sobre una comunicaet4 del .ml- sona agraciada amb la reial ordre conistre de la Governaeió ordenaht-li tare bejada. Es tracta, per descomptat d'un
sesolgui una reclamada formulada pel regidor albista, peró precisament d'un
candidat radical En Rafel Torreolla Car- regidor en el qual ningú pensava quan •
doner arras de les darreres eleerions de
se citaven els probables alcaldes. Es
diputats provineials celebrados al rI peire- advocat, jove, passa per molt bon xite de Eigneres.
cor, no s'ha distingit en res, no creiem
Després de molta discussil, ala ar or- que tingues molta ansia per anar a
l'Aldat, amb el vot en contra dels dipidaee caldia i es probable que a horca d'ara
de la U. Se N. senyors Llobet, nelinyä,
es tigui una mica dnutjat amb els inF erran i Bonmatt, el que Beirut:e:
convenients d'ésser home públic. En parA) La diputació, ajornant, per mi- lar amb els periodistes En Joan Anal,
llor procedir, tots resolucia definitiva, per que és a qui ens venim referint, ha extal que les seves deeisions s'aius l la com- pressat les intencions mes
modestes, els
pletament aIs artjelee '31 i Illtrei de la propósits
mes mesquins. Llevat d'ésser
Llei provincial, I atesa la i nip o r;p1 . 7i3 de
alcalde, ell no vol res, i encara aix6
easauropte, revelada per les disposicions
potser que no ho hagi volgut ell, sin()
mateixes del ministeri, acuda demanar
d I ctamen als degans lletrats dels Col le- els que pensen actuar darrera la cortina.
gie de Rerrelona i de Girona palque
La Premsa ha rebut el nomenament
diguin e Primer: Si poditt ini D'peiteeill,
scnse gaires indignacions. Unicament La
en el cas d'En Rahliri Rahola
rimixar de complica el parägrnf teta d r del Correspondencia de Valencia comenta
el fet en un terreny teóric acceptable.
Citat *nicle 51, que ordena dr.ea rer la
El Pueblo, órgan dels republicana tams
reennt en ces que L112 diputen ekcte
vi de presentar la seca acta a sa SPere- be li dedica uns comentaris amargos,
tar n I de le Diputra sió dins dl teemirti sin . pecó en elle no es veta clar el sentiment
valencianista, que és l'únic que pot insdin- a que esmenta el partle lef teerrn de
Senn e Si pot le Dinut p •i4, eä- pirar en aquests casos una actitud diglid:eme/le tornar sobro els eres prepis na. No obstant, retreu l'exemple de Barcelona, el caracter fon de Catalunya i
:remete d e-nennt d'eteerdar uto viiracet
in ea doelarar en sessió de 23 de notem- el respecte que aquesta ha sapigut • conre de 1921 ; I tercer: si visfirs f . tg nrip. querir-se.
— Ha sortit el segon número de El
sedante de l'aesumpte, la eoepers ei3 va
'ufrinatir l'artiele 47 o alelo/ airee d'a- Defensor de la Vega, periódic nacionuella Rel.
5 nalista republicä, de Burjasot, i el núP.I Desi enar la CanisR ; (3 Centrel per. mero corresponent a aquest mes de El
olió jnat amb el, diputare sen rees Mes- Crit de la Mantanya. El primer perca
-a:non I Llobee. proposi a la Dipritne56, informació politica de Catalunya i co•n vierta del dictamen deis llstrats, ra- mentaris en valencia sobre nacionalisme i socialisme, entona de les conferensmcl proeecient.
C) Comnnienr nquests nernele al cies donades a eAteneu. El Crit em,neor ministre de la Governaela, reinle- plena les seves pagines amb un notirunt-li la con s ulta que lt ra fer su rir
cian nacionalista de Catalunya, Valencia i Mallorca, comentada sobre la
gener proposssat i amb-•ntdels12
s xpressió del sisen- propesit de la Di- guerra del alarme, extracte de les catolatarla de eomplir rigoroaameat lotes les panyes de ABCi de les contestes da
lispog icions superiora que no coen,adiemin Catalunya.
• la preceptes ciare 1 termiainzs do les
A una Societat obrera de Val*
leis que regulen la vida i facoltats de les d'Ux6 se celebra diumenge ¡asnal un
Diputadons.
miting prenent pan els senyors Joan
— S'estan fent els preparatito per a
Martí i rsidre Escandell, socialistc3,
inauguració de l'Ateneu d'aqueen
aquest últim president de l'Agrupació
rat, que tindrà Une el propv I n•mt dir.sab- de Valencia, i l'escriptor nacionalista
te, dia 3 de mar. En la confeeensin innu- Vicens Tomas i Martí.
cereal ,En Nienlau d'Oliver trssial is de
El tema del miting era la qüestió del
I intoreseant terna "El trobador Emes! Marroc i de les responsabilitats, exde Girona".
pressant-se tots tres en termes molla
— Es proveir per modus 'a /anca
durs per a l'acciú espanyola, demanant
le P rofesso r de Gimnasia de l'Instinit la fi de la guerra i l'efectivitat de les
d'aqueata eititat. Les instancies alan de responsabilitats. Vicens Tomas i Martí,
trametre al ministeri d'instruceirl
en la nostra 'lengua, remareä sobre ro.
ea diere el termini de 20 dies, a comprar
la incapacitat tradicional de l'Esta esdel dla 20 d'aqueat mes.
panyol, invocó el triomf dels 11/0Vt— El din 11 ie març tirar:\ Une a
ments nacionalistes plantejats a Esla (lana Consistorial de La Selle u la panya i esbrina el papel que han de tesuhhasta per contrastar el eqhministre nir els obrera en aquestes lluites.
fluid electrie per al siervel. sie Fum 1
Els oradors foren torea aplaudits.
fora motriu de la poblad&
— El regidor de l'Ajuntament, En
— L'Ajuntament dliouterrtn -.Pitar ha
Josep Ballestee, esta publicant a les
obert an eoneurs per 15 dies per toso-ir planes de El Pueblo
uns articks moIt
la placa de veterinari titular, dotada amb
justos i exactes, donant a coneixer l'otuih pessetes &mude.
bra de la Comissió de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona.
LA BISBAL

Nova cobla

Pol foment de la
crin caballina
Numonee propenssat Ud, la seva presentarle al l'Odie la lava eabla - OrtilleS•
Ira "Mitiga Printaipal".le-su un esdeveniment, un éxit formidable. •
Potente per la ruriosita tan:tren edp a
In notttra cintra tina extraorrlinärin !serinda de tots eIn [robles de rencnntrada, en.
firtent - se in, impressid 'Os falaeuera del
mèrit artlitie eserdit per la nora entina
musitan' emportlandea.
No dubtem queels estiba professionals
de la (li g a condal tindran ()cosed for
el corre-ponent comentad, ja que "'iiiligia estä euntrnetatin per (lanar anfitriona en e!s seciamts lloes de
Bit rcelona
Diesnbte. a l'Aerunnein S/intentona. I
ibesnital, 110 Nurnones, n1 [naif n la
Pino d'En Prnt de la Itiba n Serrlä. A
la torda, a In Platea d . eiacel e a e la I
nit, en ei Centro de Dependents del Co mere I de In lndestritt
— Han arribare (I la trostra elofitt el 1
ma rsopa) i reorneltuatorn de In nererla
',amputaba d'aquait p lay. nreedIsnts
fv•sait d'Ii.e.4alo de Llelliaerant.
ro.
Fle anee% ean alee "f`ainse” ,
te", "Toselere". "Bailen". "Osaran' 1
te". "Teanbre",
"Ierretor` 1
• Taripin', de rtea bre t ona o III• efolt•hre- I
té, tete d superba estampa 1 de 41"

La prosa del senyor Ballestee traspua en tot momeas la fonda admira-

ció que li ha produit la Comissiú cementada i el seu funcionament. Potser
el senyor Ballester porti endavant,
litzant el mitjä de conferencies i pellíenles, el seu desig de detallar ben éb
el que a la dita Comissi6, corresponent així a la comanda que li lee rAjulitarnent d'estudiar-la.

BERGA
Obltuarl

Cenferäncles -:- La
U. NI. N. -:- Fira

El /lastre amie i cultural/y Eu Jaita
Antilla Noguera passa per la disson d'haver perdut, dancen greta andaltia • a la •
sera virtuosa e enea. NUStre euti(101.
— Próxima/n(1n enluciera en el Centre Nacionalutta uu elele de cenferenande•
polftico-crinuntle, a carlee dluteler ;uata
de la pobladó i de Barcelona— L'ame iregidor En Quirze Pares
foil porta 1 als tribunals Del seervt a ti de
l'Ajunttuaent i ponle de la U. 31 N., per
manifestadome letra al Coneistori.
eeuyor sutge d'iestruccid no ha donat 1.loo
•I :temerte utent.
Elf, ths 17 i
tiugua Uues nea
alimentada de la Quareeasa, sosia erran
allubeta rae firairea, mareante i heetine
de tisis 111,41a. No abundaren es tranen dona a IM1188 de la erisl i r x8 gua
satb pannant la &Penca COlUe•—_

e'
Conversa socialista
d'En Rafel Campalans

a

LA PUBLICITAT

GASETA LOCAL

l'Ateneu Enciclo-

pèdic Popular
Ahir, a les "deu del vespre, el
director de l'Escota del Treball,
En Rafel Campalans, va donar a
l'Ateneu Encirlopedic Popular la
primera de les tres. "Conversessocialistes" que ha de donar a
aquella entitat. lii va concórer
un pene lamerás que el va escoltar amb atenció i gran interes,
• aplaudint al conferenciant en aca
bar el seu parlament, que fou una
conversa sobro socialisme en general.
Després d'esser presenta t el
eonferenaiant pel viee-president
de l'entitat, va començar el senyor Campalans, fent remarcar
que el que es proposa no és pas
. 'donar tres conferències, 2,0M han
.anunciat els diaris, sind tres converses intimes.
• Expiase el que ha estat fins
avui el socialisme a Catalunya 011
quatre amics que sentien aquests
ideals havien de parlar-ne d'a•,plagat, car ningú els volt°. escoltar. Avunem hagut de simular
'unes disarepäticies entre alguna
d'aquests quatre amics (E n Serra
1 Moret i ell), per veure si amb
acinests trüc aconseguim que el
públsc s'interessi pel socialisme.
1 ho harem aconseguit.
Fa avinent que la conversa
serà un conjunt de pensaments 1
Idees diverses.
Afirma que des del segle pesat les nacionalitats es refermeti
per tot el món. Les nacionalitats
'diu que no són eternes car quan
o tenen res que dir o ter. callen.
Els bornes, malgrat sentir un
amor per la sera terra, com
'cosa viva, no deixen d'experimeniar el seo amor envere la humani
tat. Creu una cosa absurda que
ea pretengui que una cosa sigui
universal sense ésser abans dud'un poble.
iia
Recorda que a Sberates li preguntaren d'on era fill i ell no
responia pes soc grec, sind que
dele:
"Soc un ciutadà del món", però
be deia en gral..
Entrant al fons de l'asaumpte
de la conversa, rernrda la desorganització de Txecoslovàquia
,70 anys enrera sota les dominacions d'Austria i Alernanya 1 diu
mo . ha safert ue gran -sacas , deSgut al partit socialista i a la sinMentre el prin er visque
»tu: anys el segon solameni va
durar tres anys, car va produir•e una eseissió per no haver-se
volgut donar una autonomia a
aquella organització; els socialistas de Bohemia volien donar-li
un sentit humà '1 nacionalista:
austriaes en protestaren.
.Ad va donar 1-he a que eIs laces
ers'erressiìt p a r complat la Len_ter alerranya fan:* e! lii t.
Creu que si algú d'Espanya
.d'ajuder a Catalunya en favor de
tes sevea reivindicacions secan
ele soeialistes esiennYols.
Fa referftncia dol ilegal que En

Vila Codina feu a la ciutat
de Barcelona i de by injusticia de!
eovern volent regular l'adnai'asistencia) d'aquell Ilegat. Els socia!iala: de Madrid din que no se
anee erupat encara. Exposa
iquest ras , que està en contra.dicció amb el fet que els socia:listes madrilenys construeixen
'tes grupa eaeolars amb tres migima; de pessetes que els ha conEmlit l'Estat. El mat istx Estat que
''oposa a que la Mancomunitat
;porti a cap le seva obra de C a l
ariqueCatlnydispo'a
:amen Ilrgat que li fou atorgat
Pere

ella.

eón
• Els socialistes — diu
Spartidaris eme la instrucció als
'fants seis ha de donar en la llengua mere. A aquest propbsit re;treu l'exemple d'En Jules Des'pres que s'esgarrifa davant la tra
!gedia d'aquella infanta flamenca
,que ele s a us pares envien a Fran.Ca a fer la instrucció en una llena
.gua estrangera per tal de poder
.cconseanir una instrucció co-mersial que el permeti treballar
:a Frarmu quan siguin matees.
•aque.st reatria. cae is el de Cala Aunya. Fo eament un aun die
'En Bakounine que a la Lliga
¡les Naciere poden entrar-hi no
;Bolament. els que siguin amics
la pata sisó eis que siguin
' de la just
Din que no ven ciar 1 esdevr• ni,dor del sneialistne. Jo veig solament, lic injustieles socials i el
'desermilihri d'avala però no vela'
!la t'acepta per arribar a aquell
lnillorarrent que Iota somniem.
Cal Mitaya no fóra un imbItt
progre1;au si an...mlfa !a Ilitlertat
amb la burgesia i els elements
reaccionaria. Els catalana p aperem que en el nnalre naaionalisme hi vingnin els abrers i rls so.cialistes, única manera d'assolir
ira nostra veritable ?libertar.
El millorament de la societat
no serä possible amb uns eanvis
de govern, Binó amb el minoraMent individual dels hornos.
. Araba explicant un rente de
Tolstoi per tal de demostrar que
:l'ha de Iluitar molt encare per
asanUr l'ideal socialista, i din que
en lee converses pròximes parlarä dele mitjans a emprar per la
enatitució d'un grup socialista a.
Earaelona.
' El senyor Campalans fou molt

eplaudit.

Diumenge 25 de teOrer de

OBSERVATORI 1111710ROLOOIC DE
URIVERBITAT 1311 B5PC11.0311

Dia 24 de febrer de 1021
Hoete d'oimmaeltiet

7,13,13

Barömetre a seco i al uivell de la
mar, 7500; 7505; 7517.
Termdmetre sec, 118; 172;
Termemetre hernie 91; 110; 10M.
Iltunitat (centésimes de saturada), 08;
41; 47.
Direcció del vent, W.; NW.; W.
Velocitat del vent en luetres Per se
-gon,6;10.
Estat del cel, quasi serè; naeolós;
Classe de nec,,ls, Fr.-•l:nulas; ramo'
Fr.-lmulus A.-cúenulus; eGenulus,
eirtns-stratus.
7iin.peraurou extremei o Pariera
afaxima, 176.
Illuima, 100.
Mínima arran de terca, SS.
Oseil.laeló ternannetriea, FO. TerneTritura mitja, 13.8.
Precipitació aquosa, des de les 7 ',ores
del dia anterior a lea 7 bares del dia de
la data, 00 milimetres.
Reeorregut del veta en igual temps,
:31 quilametres.
Observacions particolars, reut fort.

mes. Catalunya, Espanya i Por-tugal, 750 pessetes tres meLs03;
15 els sis idem; 30 un any.
Unió Postal: 25 pessetes tres
naceos; 50 els sis; 90 un any.
La Societat de Qufmics de la Indústria del Cairo, en el Congrés celebrat
a Londres l'any mat, acceptà la invirack, del Sindicat general de la Indas.
tria de Curttta d'aquesta ciutat i prem
gue l'acord que el Congrés que correspon celebrar aquest any riegues lloc a
BarcelonaL'objecte del dit Congrés és discutir
temes científico relacionats amb la indústria de curtits, essent constituida l'esmentada Societat per distingits químics
i professors de diverses nacions d'Europa i America, alune dels guate gaudeixen d'una ben merescuda fama mundial.
La Segei6 constituida e n . aquesta capital, d'acord arnb el -referit Sindicat
i l'Institut de Química Aplicada a la
Indústria, nomenarà dintre breen dies
la Cornissid organitzadora del Congres
de referencia i asseayalara la data per
a la seva celebració.

MONTAÑA

Vi negre 0'75 amp. litro
Cellers ARNO & MARISTANY
Per tal de facilitar les tasques d'organitaaci6 del viatge a Paris-VersallesVerdun, el Grerni de Viatjans Cona,
dors dcl Centre Autonomista de De.
pendents del Comerç i de la Indústria
prega a tots els inscrito que encara
no ho hagin fet, que passin abatas del
dia 5 de març a fer efectiu l'import
del via:gc, car is d'absoluta necessitat
precisar els inscrits per disposar cls
respectius allotjaments.
"L'Office Français du Tourisme" es15 enllestint la confecció d'uns formosos albures-guia que es remetran amb
el bitllet a tots els excursionistes.

Materia! Fütngräfic
ENRIC RiDA
Rda.Universitet, 37, cantonada a

la Rambla de Catalunya
M'Estola Superior d'Agricultura,
l'4ssociació d'Atines Alumnes de l'Escola Superior d'Agricultura va celebrar
assemblea de socis el passat dissabte,
dia 17, donant la Junta compte als
seus companys de la tasca feta i sobre
tot de la constitució legal de l'Associa-

ció ea forma de Sindical Agrícola.
Es van prendre acords enearninats
a la millor prosperitat de l'Associació
en el set' caràcter professional i, per
fi, es va votar la nora Junta, cssent
reelegits el president senyor Vicens
Nubiola; cl secretad, senyor Eduard
Sima; el tresorer, senyor Josep liarla
Soler, i el vocal senyor Ramon Queralt, elegint-se a mes el vocal senyor
Albert Däneo.

l lifi rá

Tel. 1172
P e la!, 11 A.

[anyeras

PER A PISOS

102I M Nfli

El millor 'libre de culna
Catarros, Ileferfter, ,,,
nlq,5,,
Iatar5taprinanzl ntlts, ear2b.

Ronda St. Pere, 7
Plaça Sta. Anni a, 9
Tapineria. 33

l'Elixir G2inenal Glimmnt.

I

Diumenge a la tarda tindra ro,
feli de Sans una festa de gertnanor red,
motiu de la remesa a açuest t rtfed del
tftol de sor', honorari de la 3ociettit choral "La Floresta de la Borcleta"
Deserts de la remesa del uonr.rian,int
es ~Reat an eseollit coneert, a (arreo de
l'Orfee i el ehor "La Floresta".

BARCELONA
RESTAURANT t'SOYAL
Saló de To
cada dia te dansant de 5 a 2/4 de
8 i dinar a l'americana do 9 a 1i.
Avui, diumenge, a los deu del maul,
drä "loe la pritnera junta general t, n äriade la Germandat de l'Ateneu tbrer
del distriete segon, en reetatge social, -arrrer
Alefeadere, SS i 40.

—Però mama, per favor; Quasi
no m'atreveixo a pendre seri osament les leves paraules... Com
vols que accepti per aspós aquest
home si em pot ésser pare?
—Prefereixes, dones, renuuciar
a aquesta vida regalada, i al luxe
amb que vius i et mous?
per no perdre això hurd de sacrificar la nieva felicitat
i totes les illusions dr., la meva
joven tut?
—Felicitat... !Ilusiona— No siguis cändida, filia me y a; si llarher no em protegeix haurem d'anar a captar... Es aquesta la teva
il-lució? Es aquesta la leva felicitat?...
(Substitols de la vuitena mrravella del ruda, EL CASTIG DEL
CEL O DGeo gn I COISCREA,
próxima astrenar-se al SALO
KURSAAL).
Ostres, BON-TEVIPS. Quintana, 7

MOBLIiS OCHOA
CON ELS

!

reELLoRs

O

L'Acadèmia Medicd-Homeopätica de
Barcelona celebrará sessió científica el
propvMent dirnarts, a les deu de la nit,

prcnent part en la dS,cussió del tema del
doctor Balan, els doctors Vinyals, Suriol i Mas.

Fis miiors Cie.3
La gran torrefacció de cates
LA GARZA garanteix els madura
qualitats i els preus mes modelada par tenir casa präpia als
pelaos productors que selecciona
les classes bones i per torrar en
gran escala amb la maquinària
n's potent i perfeccionada.
Teas Glasees órdenes de paladar
invariable
LA GARZA, lapas Selecto
(torrat natural)
LA GARZA, tipus ANITA

(lorrat natural)
LA GARZA, tipos FAMILIAR
(t orrefacte)
Les miillors mialitats i des milloro preus.
ALSINA I PEREZ MARTIRI
Diputació, 41.—Telefono 698 II.

El Sindical Emissor de Catalunya,
Societat Anónima, té el gust d'assabentar als ten associats, que el dia 3 de
mare, a les dot ge, en el domicili social, Princesa, la, pral., tindrà Roe el
sorteig dels premis que el dit Sindicar te establerts per fomentar l'estalvi amb destinació a !adquisició de cases barates.

2!ES VIL J%Nav.A UNIO,
Avui, diumenge, a les sis de la tarda, a Illistitut de Cultura i Biblioteca
Popular de la Dona &miel, una conferencia sobre "La Cultura i la Frivolitat" el reverend doctor Manuel Giroessent pregada l'assistencia de les
associades.
El oven:Mor IdI, setnyor fletantes,
va manifestar aliir al veepre ala periedis.
tes que avui al i salt essistIrie a la revista de Sometents a la Gran Via Dinge‚ist.
Despraa anira al bantplet amo que I obsequia el Centre Regional ; a
lit tarda aseletir5 a l'homenatge que els
futbolixtea tributen al president del F. C.
%rechina llana (lampee i tI qual arte
tindra Ilse al carno d'eseorts que aquella
emitid te a Lea Corta.

1

CAMISERA

.Ahir,Clant tarda, respenent
una invitació del governador, una
comissió de la Federació P atronal va anar al Govern civil per
tractar del conflicte que amena.
ça Plante j ar - se amb motiu del
que va ocórrer dies enrera entre
un obrer i el contratista d'unes
obres d'un Circ que s'està c onstruint a la Ronda de Sant Pau.
Com ja saben els nostres Ile.
gidors, fa alguna dies va pr esentar-se a treballar en aquella obra
un obrer que fou acomiadat
contractista per no tenir
gons va dir—cap contracte sig.
nat
agmbseilernbla,
eon
s
ara el p ersonal ocupat a l'esmentada obra
tracta de solidaritzar-se arnb
company acomiadat, tement-ss
que les s e roemp irsesni goun ai tl sa vvaang a .
defensar
davant del governador l'actitui
ado ptada
contracti s ta.
'emp
r ePseal d
cono.
trucció ahir va acomiadar els
obrers que hi treballaven, abo.
na,n4 tp-rloo fsitau an ta Isaetm
praenszliacia dels

LIÍIOLEOÎvIS

Art de Ben Menjar

PREUS DE SUBSCRIPCJO
Barcelona: Dues pessetes cada

LA7FEDERACIO TF10.
NAL I EL GOVEFRIADOR

El dia 18 del preaent mes es va celeL'Associaei6 de Periodistas de han.olona, per iniciativa del seo secretar', ms- brar la junta general ordinaria de l'entitre distingit amic En francess Carbone:11,
tat benéfica "Banca Social de Previzier
ha acordat constituir ele primera leas i filattmul de C.Nitalunya", un' van Sauer
elegits
per formar les coniiseions, les
d'una Biblioteca de Periodismo, me la
qual casa prega ala seus &asociare m a la quals han de portar a la practica ela Ido"
persones a lea guaba interesal contribuir jectea del seu gerent fundador respecte
les cases baratea, sonora per casos de
a aquesta obra, se serveixia tram-lee
les antes oficinea (Ra .mbla lela Estudie, inalaltia i mort, i Caixa d'Estalves i
nemero 12, principal) lea publica, loas I'réatecs, per ale aermeiata, ele segaenter
que puguin convenir a tal propeatit (ine- g en y ora, ela qual; a la cegada van aaem'irles d'entitats periodistiques i de C012. dar noinonats coneellers cona segueix:
Pregglint, En Joevp Garcia Sanjuan:
greses de l'remea mundinls i na
biografies de periodistes, muno g rafitte,
; secretari, N'ismaer Fuentes Rius; compeetern, etcétera).
• tador, N • Enrie BatIluri Pamies;
En Josep Crespo ' trata En J o a n Za i te --eacalserei.w.ammesasez.Liaacarri rezo 3layrua, En Teodor l'orqueras
nadó, En Josep Sanuy Quintana, En Nomame Diumenjd Marsal, En Jo g ep Fi:1)(er
Bonjorn, En Franeeee Freixas Capd e vila, En Valentf Gadina Barar111, IOn Joan
likharri Ventura. En Guillen, Camps Higo, En Vio/tema Fraile ¡toca, En Benet
'tibié Placa, Ea Josep Baguds i nagin«s:
En Pau Seria Vendrell, En Manuel Rodellar
N'Amadeu ,Porcallas, FA1
Gran assortit en dibuixos
Jaume Parts, En Félix Itallestar Zarza,
En Joan Marcos Cesar, En Josep
ample, 1'S3 m.
zelhach Pfeifer, N'Antoni Fabregat Joel metre lineal, 15 lates.
Befa, secretari general N'Artur de Cruz
al dlp6sit mes
MagriG5, ihre i
gerent, el senyor Carda Sanjuan.
IMPORTANT D'ESPANYA

En l'anima Betunó celebrada nel Club
Fiseoces, corporacid cultural i tilanielpica, el seu president dona confite d'haver-ae roba nombroses felieitamons per
l'obra que malas& l'enti(at dc cooptar
donativa mensual. amb destI al sualmiment de l'Hospital Clinie, essent ja en
boa dambre les persones que han e:rnat
el burile/1 de cooperador, que es inetlita
a imante denitgfn coadjuvar a la dita adssió en el doinieili de l'entitat, Hospital;
nemero 05. •
AixI mateix s'ocupa el Comire dele Rebane d'organitzaci6 d'un acte de propaganda amb molla de conferir-se el Mol
de president honorari al degä fondadora de la coreoraciti, N'Emi:i Garriga i Pereyra.
Fon aprovat el bocel definitiu cartell de propaganda quE degut al pensell
del notable artista Ea' Joan Msitias tNit)
será editar aviat i Herir motu:minan!, mal)
°Necee de patentitzar la neeisrilat ene
Barcelona acudeixi en auxili de Effespi.
tal Clfaie cerqué aquest nogal e alitmu
la vera missid nmb el desfogament cue
requereix la noble i humaninrin t.ireld
que dona als que es troben en la sen-ti'
tat d'acudir a tan benèfic establimmat.
En l'oree cultural va telair'lloc una
Interessant controversia. en la unid entera/crea part tots els senyors presente. sobre un tema de palpitant inta:es.

LA PUBLICITAT

Crónica social

I

SANS

Bounria, 32
Clan Ei13Ofiit 8J cable;
•ex.......•••••••n••nea-mar...-monemanwommamaco n.•
Al restaurant "Ekctr i.e", tle
ms. me celettr5 ahir su Miar amb que d,
ellgillyera afeites a la Direeei6 d'Arricultura de la Mancomaultat obsequicren
els ami. companys Eraame M. d'alinbert
i Josep M. Soler amb morir' Lela meents
nomenaments respectius de cape de les
3i:CCIUng de Viticultura i Euolegia, I de
Terra Campa.
En finalitzur fuete, que transeeregd
dins la mes Intima harmonia, hl Lague
parlamenta tlels llamen/Ojete i del imaident de l'Aaseciacia d'Andes Aluenuret
de l'Escola Superior d'Agricultura, ei uyor
Nublaba. en els quale parlameute ,s breo vote per una encartada taima &la
nous cape diría ele OPUS departang inta i
pel progree de l'agricultura catalana.

CORDILLERA

Vi blanc, 075 ainp. lit.
Cellers AlaNO A IBABISTANY

LA ISLA DE CUBA

PARAIGtiES

Ferran, 14, casa

A
Clor11-

Por a Camera idlomes, Tagol-maca, etc., estad:ea senyor o
senyoreta, a I'ASSADErillA COTS,
carrer Arca, 10. Telef. 5.541 A.
La mes important d'Espanya.
L'automòbil número 8678 va
atropallar a da Granvia Laietana a
Climent Artigas Gunillas, de 33
anys, causant-li diferents ferides a la cara i mansa amb cornmeció cerebral, essent curat e la
Casa de Socors del Passely de
Colón i portal cle.sprés a I'llospital Clinic.

Xacolata Garcia-Reus
Per barer caigut a l'aacala de
casa seva, Dagueria, 10, Mariä
Barba Martínez, fou curada a la
Casa de Socors de la Rondada
Sant Pere de contusió till colze
aesquerre amh artritis traumática, pronòstic reservat, passant
després al seu

P lena R&al, 12, Vieira, 3
Gran van-alai en joies d'estil • Pujant a un tramvia al carrer
modern i a tots preus. Objectes del Clot, eaprop del de Valencia,
per a presente. Rellotges de mara Eduard Manso Durant, de 35 anys
, es produi diverses fundes greus
ca garantida.—PREU FIX.
a la cara. Fou auxiliat al dispenPARAIGUES
CARDUS sari de Sant Martf, des d'un pase
sä a I'llospitad Clinie.
Portaferrlsa, 10
Ad dispansari d'Hostafranes fou
auxiliat ahir, a la tarda, el nen
Pere Martinez Tardillo, d'onze
anys, el qual presentava fractura del tere superior del braç dret
causada en catire d'un ruc que
muntava.
El pacient, acompanyat de la
su y a rnare, fou s'odia a l'Ho'apital
Clinie.

hl l'atronar de Previsld Social ile Catalunya i Baleare, organisme autúnom
regional per a l'aplkatafe, propaganda i
airees fuutions d'ordre social del llim
dei Retir Obrer Obhicaiori, atenent-st a
la seca finalitat, en l'Arrima ..easid celebrada a La Cai g a de Pensione peu a la
l'ericen i d'Estalvis ',vengué, entre libres
acorde äe gran importancia respecte a la
consideraeita miel cometer° de . reball m'intuid, posar-se en relucid amb el delegat
del ruicisteri del Trienal] per a - la a terral/amad de la quota mida del Herir
cable als asealariats que realitzen una
labor a preu fet en el rana le equateeid,
al que seguiran les de les (arree intlit.irries
que el Patronat td ja en estudi.
Van desee admeses i resoltes divo -res
instäneies patronals interposant reculas
de revieja co eis-tat d'arree aixecades per
In Inspeeeid del Retir Obrer.
Finalment, ata-odiar a la l avitaei5 de
l'Institut Nacional de Previsió per a
assistir a la solemne amena estatutaria
que se celebrará a 31adrid el vineat %timarte per commemorar la promal.meiO
de la Llei de 27 de febrer de 1903 criadora de l'Institut, es designa per representar el l'atronar el vice-president, doctor Josep 31. Beis, el qual, junt aína En
Francesc 31oragas i Barret, director de la
Calla de Pensione.; En Ramon onseller, 1 En Joan Mon Pa squal, inspeiter
Regional del Retir Obrer, integren la repriteentata6 de la Calan CoLlaboradora (le
Catalunya i Baleare.
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En beuen los ielligents

Josep Antoni Maleta 4e 19 anys
fou auxiliat ahir, a la tarda, al
dispensari d'llostafrancs d'una
funda all genoll dret, de pro/ gistic reservat, produida al cauce
d'una aSbra en eonstrucció a la
carretera del Port.
Fou trasHadat al seu domicili.

representante de la Federae:G
Patronal, el sonyor Revenies va
canviar amb ells algunes impres.,
sions respecte a altres dos con.
filetes: el de la casa Miró iTrepact oi mel
ureajelsiertrs es conflictes
sia que
es basen en motius relacionats
amb la llibertat del treball,
convenir-se que tots ells pasa2
a estudi i resolució de la Delegació Regia del Treball a Barcelo.
na , la qual, com se sap, ha iS
de funcionar el die I de
coamenear
m
re
UNA VAGA A SIeDALOM
Els obrers del Cotonificio 1:
Cornigliano, de Badalona, cnn,,,.
mero de 300, s'han deelarat en
vaga de braços caiguts en eilt
que el patró no ha contesta: a
la petició presentada per ells,demanant augment de jornal.

Crónica judiciäria
AUDIENCIA PROVINCIAL
V1Gta de dues causes pa
assassinat
SECCIO SEGONA
Ahir al metí va continuare
aquesta seeció Sa vista de la tausa contra Eduard 011er Rocanna
i Vicens Garcia Salvador, ara
sets dele delictes d'aseas/as
frustrat, dispar i lesions.
Oberla la sessió, va
reixer Ave!' Garcia Itedriglea
que com deiem ahir va essercial
telegràficament. Aquest, sitie ere
el que guiava l'auto-camió,
declarar que ja en les sumarif
i en la diligencia de raconele,
ment en roda de presos no Na
ets del bançuS
israersssoirs
r erisreac g
eren

Com ja havien finit les eroga
les parta aixecaren a definible
les conclusions provisional/
A continnació informaren rS
fiscal En Didac Medina i els
tensora senyors Fernändez i Sa.
rano; dernanen el primer aljsel
un veredtte de culpabilitat
Iletrals dia la defensa que fesi>
venable als seus patrocinats.
Va resumir els informes
president senyor Martínez Pituf.4
i el jurat va emetre un vereda:e
d'ineulpabilitat, absolent la S11
els prooessats, i no va accedes
arepveisl ifóispeae ir. nou jurad
il ada
SECCIO QUARTA
A aquesta secció va centelle
ahir la vista de la causa instile!!
contra Joan Löpez SäneheziJes
quina limare Guita, aensats eGI
delicte d'assassinat consumid
altre frustrat.
Van informar els Retra to se'
nyors Bart-lobero i Casanev,3
orilttoddleisgpureezs iarr.espt
sreenstylm
pajares.
El jura( va dictar un verettlt
tde perl p ea i.11
un crtal I
Rl

a Joma López. apreciant el t4
CC, 111 a homicidi per inipris9r.sz
Tambe el declararen eulpable r4
R ile respecta a un delicle de

par.

el 11.13.01Sireal a i vvaaa.hismoidlelreel iruraerj::11

Caler ie s Layetanes 1
ICORTS CATALANES, 613
i MOBLES,JOiES,TAPISSOS
d Lam p er:rs decoracIó, pro4 jectes per eminents art i sta s I

LACOMA

8.4-JUAN

4.4.
PASEO
Allir mati uns !ladres feren
Irrt al sostre en un magatzem
NO 51E3 CABELLS BLAWS
de bales de coló, eanportant-se'n
Incomparable Algua Autor.
vint-i-cinc, valoradas en .30.0 0 0
pessetes. S'ignora qui [oren els Venda a l'ensrbs i a la menuda.
• Banús i Soler. Jalone 1, 18.
autora del robatori.
nagasersemaxarr.--.--a.....a.matxxxara

Material per

II Cm!efacció

F. A. R. F. (!1iß)

Pots, planxes, esttaies, iogons, termöfors graduables, terznorpits, asseca-

cabells escalfadors cl i aigure, escalfallits, torraparas, etc.
METIWN
Plaça d2 Cuillunya. NCIM. 17
rasaszatessaawassaeasigarmaaasseausses
Meige agregaL deis Ilospitals de Pa
de
Lio
bet
rts. Gola, Fas (»clics.
5. Consulta econisinitia do 2 a 2. Bina. de les flore, 4, krinsee

J. de
3

a

1

1

Consulta

T'
rle9(.t
presghn
tac eohrrr ez eeiounna
a
Miele i a un any, vuit re e s
vint-i-nn dies de presS (95'4'
dona! pels dispara i ote-10/.1r
de den mil pesrles
ció a la familia de Satterfe';',
ahnnant-se-li tot el tartiP'
preasó preventiva.
Cona els iin prore?.salli
si/hiedes a la jurisdieci a ran
atemptat
epetl i rttetimt 1:leal fet 1(1' tafZl as . Rernnl;
Se r eilmitill8 nOtellnonl a

militara,

• •••n-•n•—

ELS TEATRF
UNA ''S*Trrl
Aval, a dos emarts de cas.
tiara a TAteneu Nacionalis'a
Fuer, NIpols, ats, entre Arad
Vela, la comddia d'estUdiar9
actea i en prosa, "Jordi Cata13".

qual es altor

"Joan Bara_laria '

•

1111111111,

▪

•

\

Totes _019ESPOrt
•FUTC0t.

miornen atge a En Gamper

LA 13 1.111LICITAT

flor crsupsolion estilan, amporabra g. Pta
(mala, en llur desig de fer eonaixer la se,vt r 5lua no han reparat en eiaasaetifleis
que reprekÑtta S'emblant touride.
De l'esportivitat j cortesia dala neatres
amateura ea d'esperar que serä con= seIronie cona e mereja l'agradable vhdta
dels intbolistea americana.
•

4meatituida amb caraeter permar.ent
per a ¡'aprovecha
Tercer.—Que tete ele «Jets pie brin ingreaeat rieentment en ei Clal, i els que
RUGBY
vstein fent-lio tener, els rnateixes dora
ttArt.TITS D'ENTRENAIWNT Pgr.
i adores que els nitres me e tre un presenAVIJI
tin lee corresponent balan per esmit 9 no
Al dat f , a les den, en el camp de la TI,
estizoin -ea desecaterr aa !res meses.
Quart.-: Que si a l'extenilte la pro- E. Samboiana es jugarà un partit intre
els segons del C. A. C. 1, 1 del Rugby
plana de socii Eintereasat ha comas alguClub St. A. Aquest eneontre lt inolt inna fahseta j
e Keä anal) tot el ri- ''teais, per
temer el debut /raquees .erroZin.
trer l'artirle 10 alela -esta , uts en utä
En el matriz camp ta la tarda, a un
ta d'aertest assumate.
quitrt
de
guatee
se'n angarä un altre entre
Sereeit la preaen: de tettposta n !es
els equipe de la Unió Esportiva Famlndage perw5a publicades i a total
i el Rugby Club Sant Andreu, ene
date ceve a teeat • dalles pregunten aee'am na
promet toser rompetiessirn.
da liar a:tanta/5 atub referantaa al Ch.:h.
En el iliparirem Rones{ mntr farsean
1 per nen t er, otee se sapiza ane
els primera equ i na del (lob Nataela Atenrola si be reduit, té :mg enheels per
i Club Nataeie Bareekum: neo- erst
gairree mil persones, s egara' rn poent
da sense feble el rete interee•ont
en enoreear el ‚enyor zov e rna.ler rhiI tu
fa .que els jugaaars taran tot el tate nola ares visita."
gula per In noble rivalitat que ea porten
• • •
des de fa un quant temps, roneetscArä
Per altra banda dli i un periadie d'abie puntualment a les non.
vetare::
•Sembla que eorn a raut a troliarate
AUT011107311_1W4z.
con d. la (roca en ent naneat efor.
nn L'ATITODE011 DE SITGES
.1.mt e sts dos dieta en l'ande iliaajetli
Cada din ereix mes listen« per rae• !e Pealereeia s'ha ,berat el rriteer nart,
i san incites les persones rae Lan
ean j er ent en retirar ola norelle s'efe de tadrom
anat a visitar les obres, quralaut merarrereea el narncl rie l rit as de %ere qm.
velledes de riman.% que porten. Es tal
ame) el p el fi de n ve ee n ,int• e l • rolTI:t sn e
lenta/amarme eme han despertat ent/e
-juaitmbnfelhvtar
ant e mobiliarea que no soflamen de Bar▪ ahnns,
celona. alma d'erren es %/anea
de-.
restmard, eine es remetia a ales nel mondes pe-rqua eioreenitain etnpebre
ey-s per a
semen de la Peder ceria dele textualment: grntlemen
amb
comes
de
turierne
i
le
*Re eamaa un earrnd l'Priraen is irrescures de nrepietat partir/dar nind ecaa
rim en* nl tres-s 4 febrer =le 1.1211, noticiedireee^.a de l'Autalroal te en iatodi.
3o..."
Cerdeen saber que si tal cona a es ta I a , le
Alao na espera re-) 'ese ele Inann tomate ubre,
le Le ennerrneei g de la plata sala
eta Itin e re, n n fr cede n htt/ls interne. tat tu/abades
en el remes previ s t,
sie.tti
l'er va f orl.nali n al
enea
prinoipis de juny, tal esperant la Manrl fi ene nereeestesx ans f g e•:1or gura g15 de
l'Autadrem amb curas huirrem : ea ra dan fern,5 Vet tse-eral, Merca
n ne i aa a la ett P l a meses d'octubre i
pa e?a, tire:sor . . pebt ven a lm• ete meravertaire
secli
feres anneetes ,'cart ' a de
morir oiotirrirfriv'ie.
t-Inne a ro tetspertifrmen a l trme da cemenaar
Pt " ,b.
s'I'11 fu," (-Su r. rd en tara.
eb ee, eorreg udes alero Anta.
rs. u .11 ;r'eet5e5 a As. t'infurnae otee prnennt, g mb lsi 1 ennaerfer i ine,maincnr
p reii/ a ra el eueeideat de la f•ootiaata tlrinier4
i la errsretiO, evitarh
M` ,,,,r Grau. Pa oori e l l 'eeord 4
Q ee rcor • een • • ermluer-re /e tuett,,ents
si . h -e e:i e n i t, pide en ret orse ts ron) (es
r reeitiee- i t neseee, el ....en.nt:1- e-o reo e, vue d Jl . eot ret ex , onlyr-es
1; 4., 1, Pr -raes n le
,le/
as i llerearies erage-ad 'tta eer •
r" .,1 hoi ne c, olo('o. 1 0. 0rt,.. a'e-eeldri
re, e l ,: (le
1 :.: n n ;:e • per
•
t ' t -Innr t o e,, ••••••
ea-a m e/ore da tes Mora, da nn ale toril-

vegades un ame con el que ,!
wiata tarda tiadrä lloc ea el waeurfie
op del Barcelona banca merecent VafeaciS1 fan unanitne i sincera: al magie
va d'Ea Gacuper, una gernacia
fermidable es o arare el
,ritrd d, sir:patio de 'aa o mereixedor
ei'cre„arud futbol eatalä i äutma bahmatad del noetre primer Club.
Libra damilest horne, aura de saturo.
per t5 entala de rer i pe le aeus atas,
ate/ Inalt maa gran del tin a lett.
?atrae ea na senzi'd cap =Inda Els nota !
ogets al et4ol, ele q le tn,d 1 molo on
twor rauestes inermes tardes era en,
re,,,dana arni, fest en
etorç d'inste:necia, peden alhieir ço eme
toan ga sella 4u primen, ama.
oiaetes penes i ettantea ?mareare! En
osar fa nal berlflciest ezernple eres-ti.
• i denerela eu ter que aufs aempre
oement l'impida del Club i anda tell
„ el fiebol.
aa un error (Teme aue 1n Campee
Wt.11tga ha fet ml trtr-elenn ell el
be fet el futhal errata: Aa mareast
d1 que erui hi len febre d'estadis 1 de
ates 1 ea, In eirtat 1 la »wab 00 ems
raen a Vaanaei data rertit. Fi.. tandieS
ni error 'reute arte ea raen, d'avai eni
agejs el president eran Club; s'bornewje a na deis bornes V re:N-Ama/N
if m'trinde r, sien i . lentifient no ta mbh
a/alee/ya i e.mh lea eme de la terra
maca , dela que lii a3n nata. La /enedan d . 1 castre palde, que 9eLi 451W ea 0 . s e r crece-ala i Dan ajad:lee ho
•,•¡ encera m5s tennpn a veni r. 1,0 nat
tenese ene la derem a rean a r l t fort 1
tate de l'hrene otte aniti alsnmereetja,
amalint en d enre jetatleits i mocil er0imbi,:fi len estrit emane., 1.114 .1 I eenaprast "secta en prora d-1 han 12,21
latalenea.
Ita ou triamen eneata era riera cesa,
rael fe. ni cap. mes e•-ri .nt' 1 1:1 6l a yes
e . -ei
raw por te nessiltr- s ,
•
e sta/a:mera per mein materal,
aimst llar Marea reada e ila a Crislaya. =Pandea nn e•-nir • sl • l 'intU' t r‘te
P,
ea es
,4-elrl r neit
broa eee nn fa le enmara_
•
•er• ro-$. e ,••n !, an " b-re. ne • ice • Orx
eial • s ra y e in•• c-sitvdr l lt • ei,o1
ri
et•rn
't''‘t a
naT• •••c r i e-ronr.o.iT Lo./
o
st
fri •
4, e e e ei-aere-/-.a•-e.• /ideara e
,n e a73 i -4 el 1, en .r e • ir e.,r- a I ., P - te t't
tilrc 7M
•-e . 1» a ,aa,
n
eseost,s. re.. inona reenn ,: a el: Me- r e. fi ..e ^ ,n ilitat la =
na. co . con on va d nen fill te de !a
Ce •
tetim t,rre.
• ••
e^p rióc
orn.-?4.rlt
rel" e ir de
,,
,aremeta
by1-..,-,-Tar.t fe le J'atabe/ y a ri. ner cl a e l ("a eat3 E
a a-atiblement. aaa /et • rit el, rarr, e l ,a : l e, re
o r e-e' • ir
a cn-einne l e. ra dal 5- /1 nstu,0:1—
,os
i rie•••-•,-- • •le../. e , ,
.1.'a je Per, P e ne:tren! 1.1 0
a, .
aledeaast
•te1a
ate fria/ea:.1 1
une el terrelltt it= aratrie ee• .ra
diirtran//a
e
a • as !toree i . ree nea5lem . nr, era
o
it ole Clulee en r ere bi bata, n'afeelr mtel ni zorri
•linide.drit.
. ., ritar-se arab
Kr n'en mil han rhr poeitt. Imeeinar
r
•
e
cap
del
a
el
no
In
ait
per
O
rebrt
• •
'tcv.ei. eres,•
( e a? reabee et r e e e r i l ar
on,
ete,h,
rnilors d'esr estu tara. Pero En
ceptssd% ti ce deia g s s in ' , a la die iiinenZr m irr. “ bet ; nat i ent eateat a.,ne pernea
tai 't u l a erial roca s'hi rte,r .1
el con tnes.1 dr , fttlessets .1.4 ternas
menre
d'el ee o g r-se at n notari al de tube r. esee,nrers nuti . .19nt llors C 9r .. Se :tos!)
rtior- '
d amere Bareeloan. I ccc veritat. enda tea In perra 1 documenteeia
Uy amare portant-ense troballee. El oreentrena 4e .'ert, 1tsra
Si
tereat
donar
lid,- a q aran ftrael fau ere a t t ll ••! 1 « e.IDOS OTtO u., As pus precien:ron la malita
Otee, nr,b eIs "rru,tder s ". ertytti . te a
eeefiença
tino s c raeat pets "Darina" 1 "Nott's go que ragua entre el ,. a me ricio
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axesell•

Valle, van representar l'obreta d'En

Ets Pomells de joventut
Els Pomells "La Llar", "Cors
Blanca", "L'Escó" i "Caliu de Patria"; visitaran avui, diumenge, as, els
museus d'Art Acule i Modern del Parc
de la Ciutadella, reunint-se a les deu
a la porta principal del Palau de Beiles Arta.
Els acempanyarh el .s'enyor Estere
Baffle, que ofert galantment a donar explicació sobre le. 's obres que guarden els dits Mtetis.
Queden invitats tots ein altres PoGRAN DIADA POMELLISTA A
TARRAGONA
Diurnange amasar, dia 18, va celebrar-se a Tarregona la gran diada
inatigural deis Pornells de la ciutat, amb
gran concurrancia de Pomells mIr tota
la comarca i amb assistancia del fundador de la institució, Etc Joscp Maria Folch i Torres.
.
De bon mati ra cornengar de rece- es
a Tarragona gran afluéncia de remeBistro comarcals. N'arribaren nombras/55:ms c',e Reus, Montblanch,
Montbrid, Vilabert, Constanti, Torredernbarra, Falsea etc. De Valls solament nhi anaren 120 i So de Reus,
essent una nota beilissima la renilera
d'autocamions engarlandats amh handeres catalanes, en els quals arnbeven
els pennellistes.
A (es vuit del m col, a l'església de
la Casa de Beneficencia, va leude'
una Missa mjg Comunió. L'esglesia va
resultar netita per contenir la numen• gernació que cs dalia per entrar-hi.
El revercnd Franceac Mercad() va dir
La platica preparatória de La Cometa:6.
L'acte de la CnumniO fou corprenedor.
Van éster mitras els pomellistes que
s'alane,aren a la Sagrada Tocata, dentacparit
t:
a. bellarnent la blancor purissirna
de les cap-clientes que colasen les dam'eeiles i la roior de aang les barretintes que Iluien els joven damunt les-

Folch i Toares "Les arracades de la
Verge".
La senyoreta Parera, dels ,Pomells
de Valls, va cantar les cançons "El reí
de l'hule" i "Aprés d'un somni", essent
ovacionada.
El Pornell "Violetes del Francolí",
de Constanti, donà comete de l'actuad() deis Pomella a Constan&
Tot seguit els Posnells de Retes "Ilisericardia" i "Bona llavor", representaren el quadro pub- j ade del poeta mossan Antoni Malats, prevere, "Tristos
records", que fou aplaudit amb enttiasme.
La segona part acaliä arnb una audicid..de ballets populars a eirrec de l'Esbar't dels Porcells tarragenins. El pablic
demostri a basta/zenit el molt qtte
plana/ les clanacs poazdars de Catalunya.
En alear-se a parlar En Josep Mana Folch i Torres, es objecte duna
ovaeio perllangada.
Comeniaà felicieant els pomellistes
tarragorans per la bena organització de
la testa per l'éxit esclatant que eslava assolint. Fin d'una tnar.era brillant
l'apologia dels Pomells i va anar aseenyalant el carai fet per la joventut catalana des de la fundad() de l'obra pomellista.
Parlant de lä inconfusible personaEta de Catalunya i de la meya llengua,
va dir que "cra una prova palesaaque
el rastrille no pndaä mai adaptar-se a
la neutra :uteisa, el fet al:ate Déu no ens
ha volgut donar ni el bon actent que
cal per a parlasala".....al
El senyor Folch i Torres fou interromput amb xardoroses ovaciems i en
acabar, els aplaudiments duraren llarga estaca.
La tercera part de la festa no desmeresquc, pas en Iluiment a 1c5 anteriors.
S'aplaudí molt la poesia de benvinguda a En Folch i Torres, original d'F.n
Bernabece Martí i Bofarull, que recitä
el nen mes petit del Pornell de Joventut
"Violetes del j'ardí".
Tot seguit els Pernella "Reselles i
gineat a" i "Amor i gerruanor", representaren l'phreta en betre quadros,
d'En Jnaep María Folch i Torres, "La
(arta dels Pais", que fou aplaudida amb
eantsastne.
Molto pornellistea tarragonins amaren
a donar commt als companys remarcans, en mig del ma's gran atu.s.etstre i
la g.:era:mor mes gentil.

Les sardanes
i

a'

PAGINA EXTRAORDINARIA
El dia as de mace, quaranta vuit ani-

versari de l'enterrament d'En Pep Ventura, LA PUBLICITAT dedicarà una
pàgina a "Les Sardancs". Pela escriptors que han prornas col.laborar-hi esperem que serä interesantíssima.
Diuen que "El Foment de la Sardana" preparä gran festivals pels volts de
Sant Jordi. Hem vist qualque programa dels que aquesta entitat prepara pel
mes de mitre; són dignes de tota ¡loan-

Ga.

"Els Amics de la Sardana", de Sant
Feliu de Guiaols, han editat una "Fulla
Sardanistica". Pensen editar-la cada mcs.
Desitjaríem veure-la.
El Foment de la Sardana, de Sala.
&U, juntament amb altres entitats, prepara grar.s festivals a profit del monament a En Pep Ventura. Se celebrarao
per lea festes de Sant Josep.
AUDICIONS
Diumdrge al molí:
Pomells Sarrianencs, plaça Prat de lä
Riba. Cobla L'Antiga Principal de ta
Bisbal.
Foment de la Sardana, plaça del Sol
(Gracia). Cobla Cathalónia,
Foment Sardanista de Sant Martí,
plaça de l'Església. Cobla Barcino.
Non Esclat, plaça ReiaL Cobla La,
Principal de Cassä. de la Selva.
Foment Andrettenc, plaea Orilla. Cobla Barcelona.

Diumenge a la larda:
Ateneu Autonomista del districte
Caçador, 4 (plaça de Sant Just). Cobla
Barcino.
Agrupaci6 Sardanista, plaça de rAe
gel. Cobla L'Antiga Principal de 1...v

Bisbal.
- Ditunenge al vesPre:
Centre A. D. C. I. Cobla L'Antiga
Principal de La Bisbal,
Agrupad(' Sardanista i Bar Pitr,lia
Cobla Barcino,
M'atoró:
Grup Sardanista, passeig de Mar. Cobla Duro (diumenge al mati).

A les once arriba. En Josep Marea
Folch i Torres, acranpanyat del secreBadalona:
tari del Directori, set)3, or Serra i UsDiurocrife al matí, Foment de la Sar•
i del de l eeat dels loco-mello lacradana. plaça de la Vila. Cobla La PringaMns, senyor Befar-oil, Idonant-los una
cipal Barcelonum,
bena ! rnanda /carde/rosa Cte extrem.
Esplugues Llobregat:
Entre aes nersonali • ats que acudiren
Inaugurac46 de l'Agrupada Sardaa rebre er ferelad ee dels Pormils, reterrit.
nieta
d'Esplugues (diumenge a la tarda).
cerdem
el
tinent
d'ah:ah/e
doctor
Bate-toneessesseseraor
useastuus
Nelent t.a,uLf
diverelle
Plaea de Santa Magdalena , Cobla Cabada. en retreeen'ac'A de l'Anm•ament;
Ami ...h. eimes,re p.-21,11,11 "ce l e ea tarer+AciergALisTA
thalania.
el conseller del Poreall dc Jeventut
as iran e n lo p ro-retreelts de lid -e,
Ss
Jì 1.,'CLI 1..-.21.>_Seili7
re e mala r, ten pYttntsto re..-n uhri la ' Va/Itaca del ¡ardí" i directo:- de la
Diamenge a la tarda, Grup Sardanfsa
Ca s a de Beneficencia. senyor E/erre/beta
• tiri...derr el Mil
LA PtftLiCITAT
tic, Societat Iris. Cobla Duro.
M a rli Bafxrull: ecuseller
eanmeaiteeere, eer a-o...A ea se
",
En
del
Pamell
"Amor
i
gema:Inca.
si lo , eran a el, 0-1 , 1 ealevif aha une
Jeoep i represerrants de lea
• :n rtett nnte ara 1.2 - 2 hereleed-a,
telyv.a.ed
ensitats nadonaEstes de Tarragona i
•
r.a....-er/ 19 Irse/dio'
de
la
Prensa
Laca!.
mea efectuat reta d es, i ne
A les orne del metí va tenlr
ro ..” inertaY.,It.'e en rerfenl • entiA del
una audició de serenes als jardms
rrehell.
Angina de pashoa, Vejez prematura y
re s s si leii e d'uhr e r e ea de fila; l'eaeon. de la Casa de. Beneficènera. El Orendem43 enfermedades originadas por la ArteIrr de la Casa, senyor Eleritabeu Mar•
1,1 vis Derreyilin ner
t'Per,,,erioesclerosis e Hipertensión
tí i Baiarull, amb breus i ekaaarnts
e . `.
rota de 11 cmilet •r o tre• i ruca
' HP cazan de un modo perfecto y radical y se
2,2,esetee eme e'ntiliezert rs,,n
paraules, fan la presentedó del senyor
(V I.
evitan por completo tomando
?Gesteas e s, t ia ¡N.a
Folch 1 Torres, easent-li °frenar en
- aen rrrn e st ealn 1 arte rent ts1 rumbre
umn del' s pomellistes un gran pmnell
Los síntomas precursores de estas enfermedadreee-a 4r,".9 e l
getiad ilitpl ; me.
de virdetee anda !lazada Une-barrada.
des: dolores de cabezo, rampa o calambres,
Ifieb • rat tenle /tea eem • retnt
rr.I ateEl senynr Folch, despras daarair
bufos
de oidos, falta de tacto, hernügueos, vohlDE CUERDAS CRUZADAS
rren,' irle... s i: e obra trohern m sil errermt acoy. s'a atenc!., va respondre a les pados (de5rnaCOS), modorra, gama frecuentes de
ERRO
MARCO
CE
Hi
co!l
pr,lida de la memoria, Irritabilidad de
dormir,
rom,rri Tor ee led romit, derautedento
raules del senyor Martí i Bofarull, tecardcter, congestiones, hemorragias, carices,
de ter le, eses", t neerearele tnt e rane'ci- Mat mots ole consol i de gerraanor por
la espalda, debilidad, ccc., des,Pand
e
dolores
en
Sub l ime marca
na la ami, maltee 2,0,0 cl= mare e, Ter tie/als infants asstlats en aquella beneccn con rapidez usando !lun. Es recomendado
tGaSeliGteS
tne eine mie,y
forza mejor nueah: annll
por
eminencias
médicas de varios paises; suprime
fina Casa.
el peligro de ser víctima de una muerte repentina;
lee ter, ela eatorçaa que de a e/ s atra r.ra
tice • -•,.! ',aran:res int e enatinnals--1 esI,'Apat de germannr se celehrä a la
pertudica
nunca
por prolongado que sea su
110
era,,"„ta
r:-iiment ha estar l'axil ras s !embas- I. La.. VeSIT.`4 DELS PUTBOLlaTES
tina, a l'Hotel Internacional, assistintuso; sus resultados prodigiosos se marnfiestan a
AMEMICANS
Casa fundada en lar,
ta i
(Inrtper—rnesti- 1
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el
eencer
hi mentirosos pernellistes. L'alegria regtotal restablecimiento'y lograndose con el mismo
hilan el trristo/
enoyen formant- 'e els !
n5 durant el dinar,
L'acial-al de la praxis/a arritmia n Par- "."........1..".....aa....ea-ta,..-e naamasee.'
AL CONTADO
una existencia larga con una salud envidiable.
ene. ! headors. fían prent les eeeetties felona dels notables equqm d'Ainerne, bot
La Puta de la tarda
Trerailr3
1-0311AS
VENTA: Ilegal& Rambla Flores, 14, Barcelona,
ca (lee ele en/ora d'en tinip en- ele,Krtut en els amante d'e:a-wat rriAirt
PLAZOSrALQUILER
y principales larmacial de Esp.dia, Portugal y
Els rws eeoncentcs de mes duEl CoEseu Mundial, el (catre de mas
bIä gen se-intinent defe nsat, p-r... are ten veril:1de interea. pnix As ratainteut
Americas.
rada I rendlment,
gran cabuda de Tarragona, va resultar
e m'e deis deac e neeeada la qualitat de joe anieriiä,
Per a Wat de moro, surre, eapetit Tan gran, era la germen:, que
1og rer rlob• er, eruenelnlm ,nt eatn!ane, : oselgrat la sera bona reputaeia.
nyena, pebre, terrrs 1 tole clase de
1
•
larval rala:dan-wat'
m'Inal'al.
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pagament.
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ANLELS, 12, TALLER.
Sean, el futbol reta' ba atrihat qua. Salvaba estan seleceionats /l'entre el wi- 112.1.MMermesliemeedramermaiM tra de l'Excm. senyor cardenal de TarTisis-tos
ragona. en la qual beneia malt afectuo•
ti a la cesa plenitud: cal =alter ‚tote
Curada raaleat ee la toa
sament els Pomells de la comarca, la I orec pel Itengament, curaUta, encreiea :an hei dc Pler „cite
sjla todas itua manifestation ceureitifit, prodatitit, su
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qua' fou acollida amb gran aplandi- 550e:1 de la Ust, bronquitis,
liest e x pnrt eres d an s'earenmi per Tinili, oi,ciel, gofa eintimid i ete., paren:Micas y rabel.
arma, debilltrit pel sistema
nictitra
60 cavan poonto y radicalmente con los
dos 6120
taras ce : , ptleuin debili!ar lo Ea azine)t
Fu nd a4a't '5 2.
Ti
Segualament, els Pomells "Bones ca- sutil:en. Visita economiza:
v oin opt:ndeles; rera ei d'orle
Cachets del Doctor Solvr6
>ele 3 a 4 I de 7 a a. hatalanes" i "Solclats de la Pätria", de tea, de lo a t'ahelea 7, prtMan • ro pen e for o tet, niei lmoria pral:
que deparan la sangre y los humores, comunican a
Cuando Quiera Vd.
n sus propiedadei antisepticas y mi...bielde,:
la mia
Terredembarra, van representar el qua- ' raer. COrisUlta especial, de
r' ,• ^11Mr-non d'En namn e r. de In seadmirabks rtnn‘tados se experimentan a las pri,
a
tos
<lumia
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r 1 , ' ,e . ut 1 de la ‚f -fi mecer la per a
dret pomellista, original de la senyo- IOS tluarfs
meras temas, la mejaria prosigue hasta el completo
tome u de
FeStrX, do 12 a 1.
y porteo° reatablesinereal0 de todo rl aparato gii&
rei a alag d a alarA, presidenta de "Ea- de mies .
eneu'r que tesd de mal Ii pot
nimatrioario, curitaloso el parienta por si solo, sin
tr e jo.
nes catalanes", "El boa cor de la ReinreCelOttel ni 'endosen que haya do intervenir al
medico, y . n.Lie ne entera du es ente...dad. Basta
Puramente Vegetales
firritt
• ... es terla aera
sina", el cual fou molt ben rebut per
tomar wa cala pare convencerse de ello.
a. ti-Nalti81
e:ti. el
per Palmen. essent ovacionada l'autora.
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reeents, en dues o tres cures, mit
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al no as trobeu be I he lleven preve,: tot sanee cap resulta: permanent,
provea l'Alustament Quiropectie Espi•
sal 1 tia posarea led. Ser« meciletna ni
electrteitat.
InatIttet Adaeriel de QuIroprictice
Valencia, 933, pral., segona. llores d'U
1 IR 1 de 1 a 7. Informada gratuita.
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Diumenge

26 de tebeer ete

preeroteas

Vins de postres des de 2`oo pesetes
=
de taula
o'75
Vinagre a 75 cèntims

Venem els mWors vins

Cellers ARNO

e. MARISTANY

Vergara, núm. 12 - Telef, 961 • A

Ramb. Catatunya 85 •

Obsequia els teus hostes amb LLANO GINETE I CAMPILLO - RIOJA

1645-G
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ESPECTACLES

Avui, diumenge,

.les tres:
i

e;
tarda, a ;
I

1

kspoctaclo psr a Inlants
LES AVENTURES

D'E N

!

MASSAGRAN

_

4 actas i 8 quadros
L'obra de més alegria d'En
Foleh i Torres
A dos quarts d e sis, i nit, a
les den:
Dos èxits formidables
LA F071A3TERA

111

ti

El

Companyia de vodevil gratas
eapectacles de
SANTPERE 1 BERGES

Ii

Primera acula,
ASSUFAPC..10 CASALS

Aval, dlumeage, 26, febrer. Tara da, a les 4. MagnIfic cartel'. 1.
fl Quin casament: 2. El gran eta La
▪ &anona nit de sucia. Nit, a les deu Fä
es l'atina La cagona nit do nuvis. Dem, dIlluna, tarda, Amälla (La •
L1 novel.la d'una cambrera de cate). El
" , I totes les Mis, l'exItas La se- 11
gona nit de nuvie.

N.

Diznarts, Tartufe, de MoDirnecres, La Raboullieuse, d'E. l'abre.

despatxa a compladu-

Teafre
Direcel6: Ferran Vallejo, Francesa Vidal,
lila)' I Conll. - Tots al Victöria, a veure
la companyta de millar conjunt. - Avul.
d'amanse. 25 de labrar 1923. Tarda a das
Citarte de cinc. Ntt, a tres (piaras de dl.
1.
. La iota musical en tres actas

GRAN TEATRE DEL LICEU
. Avui, tarda, a les cinc. Segon
'Concert (tínic de larda), pel gemial pianista Emil Sauer. Obres
de Beethoven, Schubert, Liszt.
.Chopin, Scharwenlia, Sauer.-Dienseres, penúltim concert Sauer.
despalxa a compladuria.

LA BRUJA
Exil grandAs de Joserina Chafar Salut Rodriguez, Tornamira, Rosal, Cornada, Acta viva, Lean I totes les se3ones tiples. 2. Lati
corsarias, per Parran ValleJo 1 Salut Rodriguez 1 totes les tiples de la COInpanyla. Mimaras nous per ()tarusa Chofer. - Demä,
dilluns, a dos quanta de cinc, vermut popular. El barbero de Sevilla 1 El ~Itero
1 5. Exit de Vallejo en "El tio del paquete"
Nit, Consolación la gitana, reestrena de La
roja de la 'Dolores i Lea corsarias amb i ix
Manero nou, per alaruxa Chafar. Coralamen els escales de la revista Vaya calor!
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SPURANÇA IRIS
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diumenge, tarda,
KENCE3A DEL

Ave),

Oompanyla de comedia El
GUELL - TUDELA - AS-

'

EJ

QUEGIND - CORTES
(Telefon

1

El

Teatre de Novetats
tAvui, diurnenge, tarda, dues

El

LA MALA LEY
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quatre de la tarda

EXTr FORMIDABLE
1 -1

famOs i artístic espectacle

(le gran presentació

rzairrCRI
.e
G
•

Integrat pels (medro s que obtingueren nn5s e:in a les
dues esnien tades revistes, fi giiraut-lii els titulats
A LA LUZ

•a

SIMPLICISIMUS, IDILIO DE MUÑECOS
LA
- L)58 CAMPANAS 'DE PASCUA

Demh, ditions, ropas:chi de, l'ovacionat quadro de Zig-Zig,
LA3 CAR/ATIDES VIVIENTES
(La chimenea)

Un barbar.
RelIll - Dime& - Urbä
Ball dele platersta
per aquest ball donarem uns pieterets als Infanta.
Sorteig de 3 »guinea als infanta
Entrada I seient, 1 pesarla

IR

r-.

Saló

Catalunya

a
a

9InNalE111E111111111313BSEVIIICEIZZ

ELDORADO
•
Coliseu de variet?ts
Avui, diumenge, tarda, a
dos quarts de quatre i a les
sis, dues sessions e xtraor- N
dinàries.

Diana-Argentina-Excelsior
ANui, 3 i Rapas, Carcelleres,
Charlot enamorat, Lletra vençuda. Nil., L'home encobert, 5 i 6;

Gran Teatre Esnanyo!
Cada nit
grandiós exit
LA SECONA NIT DE NUVIS

ie

•
•
•
•
•

Projecció de notables
calles. La famosa Troupe
Méndez. El celebrat artista

iranaaaanananasanasa.

Rapax.

Teatres Triomf i Marina

I CINEMA NOU

Aviii. La mà del mort, 1 L'alementider, Viatge a Turqula,
L'epopeia d'una dona, 0 i 10. Nit,
2, La mà del mort.

gre

Nit, a les deu, gran t'unen.; a
a de gala, homenatge a Joan
▪ Gamper, president del F. C.
▪ Barcelona. Grandiós rro,
▪ grama.-Troupe Méndez,
u Balder, Laura de SantelB mo, la companyia do Alerce
Nicolau representara La
x teta gallinaire. Gene-er:, per
mercó Plantada i Entill
• Vendroll. Pilar Alonso esa Irenara l'hinine F. C. Bar• celona. - Dona,
1 presentaci6 a Bareelw;n.
de
PI la famosa cantadora 'llames
•
regionals ADELA LOPEZ. ß

•

AM • a a II
El
•

•

lininilwainloni111111111

KURSAAL
ARISTOGRATIC

SALO

•

PALAU DE LA CINEMATOGRAFIA •

• Avui, diumenge, en la ses▪ si6 matinal d'onza a una, se II
despatxaran butaques numeradas per a la sessió es- «
1 pecial de les sis de la tarda.
A la • sessió de la nit, estrena:
•
•
il
•
EL 'MON Y LA DONA
•
11
per Geraldina Farrar
El
1.1011EIRE222£1213111CICIRIGILifilia;

Planaa
ondulada de
11t50x 7 5 cm.
Pie. 7 '50 m.2

riencia. Fatty entra tetona. Acta,!nata Gaumen. Tarda, Via ttis del
princep de Gales (21. 1411. estrenes
L'epopeia d'una dona (11 I 12 1 . El
poUt lord Fauntleroy (primera jornada), per hlary Plcktord. - Demä, dIlluns, Amics d'Infantesa. Ela
E!
Senats de la nit. Una barberia rno•
rd del.

SALA MOZART
Audiciú integral deis Trios de
Beethoven.

Notables quintet Jordä 1 tercet
Torrents. Astil, diumenge, grandlosa matinal; tarda, taitas sessions, Cl
triomf meia cotossal del Peng,raina
AJurla: L'usurpador, una veritable
meravella. Tonart tot un homo,
„.• grau broma. Esports. Nil, grandiosa
mg estrena: El geni aleve, per la
1 genittl Ilvian alarma - Demä,
1.12 dantas, dues gratas estrenes: Jaque-Mate (Programa Ajarla), per
Iti
Dorothy Dalton, I Efa p roa ig is del
.• ski, emoc1onants espuria sobré la a
neu Molt aviat, la /id linda (Pie
ha despertat mes expectaelt) en tots
(as paises: Paródia de Ele tras mosquetere, per Max Lindar, CtIlluda 15!
vals
Artistas Assoclats. Sera reacia- 131
•
414
• veniment da n'ay.
-

a

Astil, dinmenge, sessill matinal
d ünne a una. L'epopeia d'una dona
1 9 I 10 episodio). Corard en apa-

CONCERTS : :

ii1123211117061321M=3EME11911113

a

ficrumental -Padrä-Walkria a

MI

2amtvrtaaraimaamiatzerma

aG d
Pl3
el Teatro, 2 4 ig
BALDER
3 ▪ L'encisadora
LAURA DE SANTELMO
Teletens, 51251 4736 A: a
El La genial art isla, Mil

matinée a les

•

2.

•

13 del públic, PILAR ALONSO

Avul, diumenge,

"MIRIA"
Rossella, 206. Pay ara del Pronta
Comtal
J'uncid per a aval, diumenge, 25
de febrer, de 5 a 7 tarda
3
1. Bernat el pastor 1 2 aCteall.

comedia ea un acta Lo ea... o no lo
ea? - Dilluns, tarda, linilfride esperla!: 1. El fariAs drama en 1 ac- •
IPS df, Ineenta, Juan José. 1. La
•
vertida comedia en un acta Lo es... •
o no lo os? Butaca amb entrada, el
150 pies.; general, 050. Nil, a •
dos guama de deu: 1. Lo es... o no I/
lo ea? 2. L'emocionant drama en 6 a I 1
ti artes Luis Candelas o el bandido •
• de Madrid. - Dtmeereft. h,nefiel
▪
de Mutual Rojas: °tolo I La malea• sia do Engata
114 •

el

sessió especial, ,
nit, a les deu: L'exits
1111

talarla El tercer 'ladre, l estrena Ce gi

,,,aaaaaaaeaaaanaaaa,

15- 18118 n211EIMIIIIEUL MMMMMM

'

A les sis,

,

•

Companyia Claramunt- Adrià.
Avui, tarda, a tres quarts
cinc; nit , a tres quarts de de-u:
Primer, Foguerada d'encenalls.
2. D'un nión a l'altre. Entrada i
seient de primera, 2 pessetes.

e

LOS FRESCOS

1raa,p.aarlanillananaa,aa,

n

AvIll, dlumenge, semlons d'onze •
lama I a les den Je la nit. El film •
•2 de formds argument Metro veneu- Fi
da. La peLlIcula lateressant La z
• gran sort 1 Mena Jornada clel eranig (leas film, superproefuccIO de la
54 marca alemanya U. F. A , L'homo zi
a sanee nom, titulada El lela invent.
a A la se-3,03 de la alt, estrena de la "
• Jornada 7 de L horno acoso nom,

Teatre de h Comedia

funcions. Tarda, a les (Matra, I nit,
U a dos quarts de (lea: El drama de El
▪ grandlOs exIt en . als a rles, Luis a
▪ Candelas o el bandido de Madrid.
A la tarda acabarä la funció I a
la sic amainara amb la dIverlIda

mera sessió:

amb bonic Fi de Testa, larda i nit, pels Grornwells,
rf
Ferronis i Esperança Iris:

A

Retribució, pela célebres artistas gi

•

3

-

3 Gladys Brockwell t Stuart !Mates. al
iigtattaaaaaaaamailiaardis16

Companyia dramatlea casto- e
51 llana Hojas-e:aparó.
Mili, graos •

•

IB

•
GRAN SALO DE MODA
(41
• Arlatecrannues sees.on• erttat.r,uev
rottrro n1 •xtreordinein•

•

rneeeezaeneeeeigeelee ra n
Teatre Cómic
Gran

Per indisposici6 cid pianista
del Trio de Barcelona, resta
ajornada la Segona Sessió per al
diumenge, 4 de març, a la tarda.
Localitats: Casa Dotksio, Portal de l'Ang,e1, 1 i 3, de tres a set
de la tarda.

Teatre Tívoli
Orquestra Simfánica de Barcelona. Diestra Lamote de Gr;gnon.
Serie 14. Diumepges, 4 I '18 de
Març i 8 d'abril, a les onze del
mati. Obres de Weber, Naval,
Saint-Saens, Beethoven, Wagner, Strawinsky, Ber!ioz, Pierna, C. Alegria I A. Batey
Abonanient: Magatzem de vendes de Chassaigne Freres,
ris, 43 i Unió Musical Espanyola, Portal .de l'Angel, 1 i 3

Associació Musica Camera
Div( • ndres, 2 • marc. Presentacid del gran violinista hongares
JOSEPH SZIGETI
comil i ntament amb l'erninent pianista
JOSEPH PEMBAUR
Primera audició do la sonata en "la major", de
ILDEBRAND PIZZETI
famós compositor de la
jo y o escota italiana.-Dimarts, 20 de març. Prosentaei6 del
QUARTET DE BUDAPEST
Primera audicid de Tres
obres per a

corda do

quartet

do

IGOR STRAVINSKY
Exclusivament per als socis.

ESPORTS -

Frenti Principal Palace
Avui, diumenge, tarda, a un

quart de cinc. Tres extraordinaris partits de pilota. Primer, a
cistella, Barrenechea i Elgolbar
contra Guruceaga i Salsamendl.
Segon, a pala. Araquistain i
regul contra Germans Quintana.
Tercer, a cistella, Jaime i Ichazo
contra Ondarres i Urquicli.
no hi ha partit.-Demb, dilluns,
no hi haura partit.-Dimarts vinent, grandiosos partits tarda 1

nit.

FUTBOL
del F. C. Martinenc, aval
diumenge, dia 25, a dos quarts
d'onze del matt. Primera equips:
F. C. BADALONA contra
F. C. MARTINENe
Camp

llorneriatge GAMPER
Avui, diumenge, 23 febrer, a les tres de
la tarda en pum
Camp nou del F. C. Barcelona
Orare de la testa
1. Concert per la Banda Municipal, la
qua], dirigida pel seu eminent MeStre-c11..
rector acarar Lamote de Brigada, Inter•
pretera les següents composIclons:
1. "Anaereont", escena 1 (lanas de Bs.
cant. Casademont. 2. "Juay", !tardan'
(Instrumentand Lamote de Gnomon). Barreta. 3. "La WalkyrIa", cava/cada, Wscaer. 4. "F. C. Barcelona", segona moral
Cata/ana (estrena). Lamote de GrIgnon..
2. Primera part del parta de futbol
entre Frofilp de Selecta() Catalana 1 el pa,
mer del F. C. Barcelona.
3. Deseobreent del bust del senyor
Campar 1 de la placa commemorativa de la
data d'Inaugurada del nou camp, obres ha
l'eminent escalplo? senyor litmona; remesa a FhomenatJat -de/s alburns amb les
adheafons dele Clubs de Catalunya, resta
d'Espanya I estranger: remesa de madiBes als Indiaddlla del COnsell Directa: del
F. C. Barcelona que portaren a terma it
construccló del camp 1 als Jugadora de
l'aguija de seleceld I del Barcelona.
4. Cuneen per l'Orfell Gracienc, dIriglt per l'InteEttgent ma g ra senyor SalCello, executant les composlefons segtlentst
1. "Voltant la senyera", Balcells. 2. 'ida
sardana de les monges", Morera. 3. "Sota
de l'olm", ldem. 4. "La sardana de ta Pi.
eta", Idem. 5. "1.5 nostra bandera", Bel.
cells. 6. -111mne del F. C. Barcelona" (estrena), Morera Otees d'En Rafe/ Potala 1

Capdevlla).
5. Segona part del partit de futbol.
A les damas I darnisaLes sel's taré ()frena, a l'entrada al camp, d'un escalent ra-

mell de flore.

Per aquest festival, domes sena välla
els corneta de premsa del SIndleat de Pe.
nodistes Esportlus I els que el F. C. Bar.
cebona hago facilitad
TEATRE ELDORADO
A lea des de la alt. - Gran rancla de
g ala. - Granado programa.

-

DIVERSOS -

Venus Snort - Palace Ball
Reta. S. Antoni, 62, i 64, i Tigre, 27
Avui, diumenge, tarda i nit,
gran ball amenitzat per la sense
rival Banda Sport, executant els
següents ballables: 'Vals "Ideal
Amor", Marxa "Goyseca", "Foxtrot "Filadelfla", dirigits pel po-

pular mestre Dornenec Ponen.

Ferie. - PIIIUIII :
inIGEMifiga I21[0,4-TgL4g15I
ANUNCIS, ROTULS, FAQANES
OBRES

5-: TREBALLS DMSTIL

ES LA' REINA [DE LES AIGUES DE T AULA
la de la VALL DE SANT DANIEL Girona

CURA LES AFECCIONS
DEL FEIGE, BUNYONS,
ESTOMAC, INTEGTLYS,
etc., ele

El seu

MANANTIAL allfIALLES
Bicarbonatada, calcicos•
sOallea-manganosa, verle..
tat IttIn I ea -a:amical

Es nnIssima I canallita
com la de Apl./ tr11.
Duran; Vestal resulta deliemos babearle Maca.

.

dipositarl: JOSEP PAGAN S, Carrer Ponent, núm. 28

Apsseeprpeamem...11 nMnws.,

IR; 0

C Ak ta 1.en jar Plaguesde
3'0.5 "x "
Ptas.

PER A TEULADES

Materials armats ab amiant exclusivament

JOSEP ESTEVA! Cia.

Portal de ¡'Angel,! ¡3, pral. :: Telefoq.3344-A

liaaaaaaaaaatia-aramarnaturmisasammaamaimaaa,

REST UR ANT S

Palace Ci2e

Farmula
hlenthol 0.92
E.+1,rnoi 0.0G0S

eaallianiaNandElaNION 2INBEBI

4134 A)

Avui, diumenge, tarda, a
des quarts de quatre, pri-

1

UI

da otro manera.

Teatre Nou
Avui. diumenge, 2 grandloses
funcions, 2. Tarda, a dos quarts
de quatre. 1, La dogaresa, per les
senyores Sagi-Barba, Martí, Aragonès i Sembi i els senyors Gar -cia, Soler, Rosat, Segura, Ledestea i principals parto. 2, El pidaro azul, per les senyores Mere?)
Casas, Martts, Sembi, Aragones i
cls senyors Garcia Soler, Ricard
Fuentes, Rosat, Segura, Fabregat
i Muñoz. Nit, a les deu. 1, El päJaro azul. 2, La cancion del olvida, pel seu creador, reminent
bariton Manuel F. Carbonen.

CONCERT

g.z.Aainia„r,sz.

con e/ nombre vALDA en la
tapo y nunca

6s

EDEN

Asalto, 12. Director artIstle, Francesa Pea
rez011. Tetaron, 3332 A. - Tarda, a ua
quart de guaira; nit, a les den. Presenta,
do tic les mes bellIssImea artistas
I na.
llora números de varletata. Cada dl,
Dancing a l'alegan,. "Foyer", I 0 .1
de la inallnada Gran Taberin AinericA. Tztgana Tyndall.

Uel,e8 I Nerlse0i, Quintana, 7.

EN CAJAS

a

dret, Lletra vançuda, tener T,

do

unienmente

Que se ronden

liere. -

4.51

del Pecho.

cana

1 quart episodio de Rapas 1 erimer
ton, de La mi Gel mort, tonlinia•
ció de la popular noveLls El corras /3
• de Monteeristo. - A la sessi6 de la
11 alt, .estrena neta claque 1 sise epl- ti
Vi sodio, tillIms de Rapas, 1 estrena yy
ti del Segon 1
tum de La mà
ii ,rel mort.
•

•

LasVerdaderas Pastillas VALDA

E•

GEIBIER .
qual debutará demà, dilluns, nit, arnh
L'AUTONITAINE
d'Henry Clara

TIVOL

•
•

•
1,
a

dlamenge, cesad matinal a
d'onz e a Una. Tarda 1 alt, grandioa 1.2
sus programes. Grans Calla. La pel- •
llanta d'argum"lit Interessaut El

ADVERTENCIA IMPORTANTISIMA

lx

Gran I eMre Fspanyol

ti

15n114• «eli

Es

combatir, toda strer. to
Ento p medaees

--7-3E6,18,Tir.rEtaliOREIBDR231
El
PI

Gran esdeveniment l
Tres úniques funcions pel
notable actor

ria.

•

PEDID, EXIGID, an todas las Farmacias

PER NO ESE R TRET2E

el

•
42

los Romadizos, 103 Constipados,
las Bronquitis, oto.
ES flALIVOINSTANTAKE0
.rwaroteem....
do la Opres.ion do pocho, do los aocesoS
do Asma, oto., oto.
ES El REMEDIO /1413 mottmog
commuellememmelemsereanocemaratexoraa.
para

Gran Teatre Comtal i
Gran Cinema Bohemia

VALDA

Demés, l'espectador podrá assistir a la
Vana al món en autornbbll
pel capita Wandorwel, el qual
presentara les Pel.lfeules preses
aquesta fantástica excursió,
donant-ne urfa rl ffitplicació o detall. Platea, 2 pessetes; primer
pis, 125; general, 080.

Teleton, 3,500 A.

111

PASTILLA
EH LA BOCA
ES
LA
PIZESERVACION
comcsarammemea.
del Mai do Garganta, da las Mangueras;

CESAN BORGIA

I tt:tie fzialä ritirii II

MUS1C-H ALLS

LI

LOP-9,41

sessions, a dos quarts de quatre
i a les sis i a dos quarts de deu
nit. La pel.licula, reconeguda pels
que l'han vista com una jota d'ex
guiad, art,

--...----„,‘

•

.4

Fábrica a Sarriä

B. n ft E,LOINA
AMI 111•M•1101."=11111•Mme,

m.

cm.

