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EDITORIAL

EL PACTE DE LLEYDA
Un deis episodis deplorables de la política catalana que mes

CARNET DE LES

ARTS
EL PINTOR IOS- DE

TOGORES
Avui, tan el cubisme com el seu germli l'expressionistne, són grups virtualment dissolts.- La robusta originalitat
dels artistes que els van crear aha sobreposat a les seves mateixes teortes.
A principis de l'estiu passat, Gidc, parlant d'una visita que haría Set al taller
de Matisse, a Niea, deia que l'agut

L'OCUPACIO DE LA RUHR

P r est ig i de la

civilització

A BELG1CA

LA UNIVERSITAT DE GANT

Els darrers idealistes pa central, és corn una mena de
Els tramita legals per a la soSuïssa, confluencia de lotes les somni agradable suspès sobre
aigües d'Europa, es avui, com aquestes nacions semi-arruina- lucib del problema lingilistic de
la Universitat de Gant no estan
sempre, un magnific observatori. des.
Seria dificil trobar en aquests encara tiestos, ni molt menys. El-.
El ciutadà de la Confederació, pef
fet de formar part d'un país que països una (uni de sensibilitat projecte de flamandització
no te un primer paper en la mar- que no pervingui de l'economia. fä a la Cambra ele Representants
xa general del meni, veu les seves Totes les internacionals eón mor- belga, amb algunes atenuacions
avantguardista parlava insistentment
adruiraenons o els seus odis re- tes, menys la del diner. 1 aques- i concessions a la 1-lengua franque ele allunya del Camp nacionalista català on estaven situats.
precisió, de realisme; que aspirava a diduïts a moviments platònics; sen- ta internacional del diner és la cesa. Ara el 'projecte ha passat al
Y.) tenim per aquests honres -cap rancúnia, cap hostilitat
buixar pramiament una mä, "uns dits
se eficàcia directa. Es germanüfil que ha de bastir l'edifici nou so- Senat i una nova Huita veiem iniBen al contrari. Havem tingut sempre per llur actua - que no semblin caps de cigarreta", a si- o francófil en els moments d'a- bre les runes que la guerra ha ciada al seu cntorn.
lels primera combats d'aquest
ai llur obra un sentiment de simpatia. Per al:té', si parlera tuar un ull a son lloc, és a dir, sebre passionament i només en els produit en aquestes nacions. I
del :en? de Lieycia, no ha fern moguts per cap malvolença. En el nas, i deixant l'espai u:fi:atad per a idiltles moments familiars se sent noti's que si a Alemanya pot es- nou perfode da la guerra lingüísi que afegia: no n'hi ha prau ama)
aufs. Es per aixó que és fàcil tro- ser un motiu de fonda preocupa- tica a Bélgica no han estat prou
amb dolor. I valera afegir que havem esperat algunos nitre,
dibuixar una mi, cal que fermi aart
bar ad, com a Barcelona, germa- ció la possibilitat que Stinnes favorables al projecte de llamansima s a parlar-ne, ami) l'esperanea que vingues una rectifi- del conjunt.
tracti arnb l'alta indústria fran- ditzaei6. Es possible que hagi innófila amb mes "furor teutoniel mal camí erriprs. En lloc d'aquesta rectificació esI Gide, camentant les obres del pMeus" que qualsevol alemany i cesa, que es faci la unid (tal cor- fluit en aquest resultat -la camen
tul-,
venia
a
dir:
d'una
ban..1u,
la
reiterad()
dele
actea
equivocats,
i
aix6
ens
lad de la Ruhr amb el ferro de la panya d'agitació que una gran
e
j
em
-- - - - franenfils amb mes potencia
▪
(111:17iXOG es preocupa deba dctalls
aja moralment a expoerir el nostre parer sobre aquest cas
de donar el Lorena, aci això es discuteix so- part dels elements valona han
i
antb
mes
ganes
tendeixen a un conjunt; de l'ahre
ineertant en si mateix i mes important encara en alió que ta eue
cop de violoncel que qualsevol lament, en tant pot representar empres contra el projecta que la
aesforça en detalls que no coritribuei
Cambra volle.
de mal exemple per a altees nuclis republicans i nacionalistes :a:a
"camelot du rol". Aquest sembl-a un allargareant i un perfeccionaa remeció del conjunt. En un mut
ment de la "verticalitzaciö" stinEl fet es que la Comissió d'Insuna
mica
g,rotesc,
tisser
el
destí,
de !e a astra terra.
e cinquanta anys rcdescobreia aque.ac,
niana.
tened() pública de Cienales i
de
tots
nosaltres
provinciana
republicans nacionalistes de Lleyda han pactat
;ritats eldmatals que l'escota unce:ea
No cal dir, dones, la force d'ard'Arts dell Senat, enc.arregada
d'Europa. Som la claque desintels alumnes; a les acaballes de la vida
ross2gament que la civilització d'examinar el problema universiel Ca' on central, han paciat amb cl Govern de Madrid. Es inressada.
grans
•
a
cercar
el
punt
de
partida
deis'
devant aquest fet, cale hom al.legui motius, raons i excuUna de les coses que dividei- material alemanya té en aquests tari flamenc, ha rebutjat per pa:nestres itaiians. L'obsessió de Matisse
b es. Es inútil tumbé el velar presentar corn a compatible la posixen mas l'obialió pública suissa palmes en ella presents moments. ritat de vots el projacte de la
per les mano era tan forte, que tot fuMai la paraula "urgani.zaci6", Cambra. Hi ha hagut set vota
caí miclonalista que havia pres "Jo y a:Al-A Republicana" i la seva llejant unes reproduccions del Mente és l'actual organització de la So- paraula
mägiaa per un turne des- contraris i set vots favorables.
ramal actitud política. Els directors d'aquesta agrupació tenen gua observava tot arborat al sea alnie: detaL de les Nacions. A la Suissa organitzat.
no havia alçat lene
Posterionnent ha estat rebutalemanya
aquest
organisme
no
te
prou
sentit
de
la
realitat
per
compendre
prz.e latel.ligència i
"Veieu corn és dibuixada aquesta mar
d'entusiasme com en aquesta jai, el projecte de crear a fiara
simpatia,
perquè
faltant-hi
.tap
i repetía la dita atroç de Forain: "Ara
au es conciliable, la doctrina nacionalista amb l'acceptaci,l
epoca d'anarquia económica. una nova Universitat flamenca,
.t:enlanya t, s un organisme inSuc els alemanys no compren pintura
pobles demanen organit- tot. respectant l'actual Universidi -..ea de R. O., ni a.mb el compromís de votar a les próxiaornplet. I fins i tot admetent que Aquests
francesa
els
ilustres
joves
hauran
d'acom st demanassin esue- tat francesa. La fórmula ha tinma , ileee'ons legislatives un candidat ministerial, per reformis- prendre de fer mans."
As indiferent que Alemanya hi si- zació
quatra vots favorables i deu
ta e igui.
gui o no, a la Societat—diuen els tat.No deixa d'ésser curtie de pen- gut
En Togores ha convertit l'averany
de contraris. Alai mateix ha estat
suisos quines nacions són
cC l'odi deis adversaris, i en part també per própies
sarcàstic de Forain en una realitat provol
fan
uit
prsar taue Fra . ei
rebutjada—i lambe per set vals
els horne-: de la "Joventut Republicana" de Lleyda digiosa. ala apres de fer mano, carta- equestes que no saben fer altra mer paper en lt te cls o e l:es.nair- contra set—el projecte de desdov.?. e. ?:,-irc fa nigua ternps ei Govern de la ciutat. Ha vingut des- mena pecó no per necessitat, sinó per cosa, a Giiiebra, que el dictat
rä
de comenear de donar imponblament
integral dels cursos a la
Franea o dAngtaterra? I corn que täncia a totes aquellos coses que Universitat
convicció i amb goig, i tothom, aqui, a
ei implacable persecució contra ells i contra llurs arnics
gantesa, per la creatot
se
sap,
us
expliquen
de
seguiFren
ça
i
sobretot
a
Alemanya,
s'adona.
e'loaría. En aquesta persecució ben estat corrieses — ho que les fa be, poeser tan be con, vol da una serie d'intrigues i el dar- tan havien fet riura e1 s canica- ció de Miss seceions, ihmenea i
turistes i ai pûblic freneefii en francesa, completament si/temoo — grans 'Ajusticies. Cansats de fer el paper dels
rer "triomf" diplomàtic angles o general.
alatisse.
mes. Un altre projecte transaeque perden, els directora del partit republicà nacionaAquest anhel de precisió i de reali.ane
francés.
Stinnos i Cuna Mortal, que en certs aspectes era
..'.atä han cregut que era lía l'apel.lar a recursos anís- del faave, que, massa personal per a
Perb qui no s'acontenta es perencara mes favorable abs fia; taue hom ha utilitzat Contra ells. Han vist que la principie' acceptar ves die ningú i massa Metal que no vol. Ginebra és certament
Les pots,r 5xagecades esperan- rla:Mes que el votat per la Cambra,
ga y a per mirar erra) indiferencia les
un niu d'intrigues diplomàtiques, ces creen &o iontasmes enemics. ha sofert la mateixa sort dels set
lo liure enernicS els ven i a de la política madrilsnya. I han
ärdues temptatives dels seus amics, shaperò és també una de les Ilanter- I aqui l'enemic Ss Cuna. ei can- vots contra set.
te . eme la millo-as maneaa de defensar-se era acudir a Ma via mantingut ferm en el seu fauvisme
res mes ben illuminades de l'i- celler. Stinnes Curso
represen'
:,
i
administratius
del
centraa
Ei ha la impressió que serle imdl, atilitzant els rcezerts polític
tan agut com graciós sense barr4ar-st dealisme.Quan les emanacions de ten el mateix, vull dir, el! capital
l'arribar a un acord dins
arrib el cubisme, i la darrera evolució de
no reassa vete treballs interiors ailemany. Pern aci ningú no po- possible
1 així s'ha arrilat al pacte actual. A canvi de l'alcaldia de Picasso amb els seus grups de figures ter- fan l'atmosfera irrespirable, surt dria dormir si fos possibl 3 tmagi- la Comissió senatorial, i que el
plet serle sotmes al Senat en ple,
roses i de formes una mica descamunals,
l. ta. adjudicada a un re gidor de la "Joventut Republicana"
n la tribuna, amb el seu discurs, nar que Stinues té les mateites sense cap dictamen d 3 majoria
que›'::a declarat reformista en ésscr designat per a la vara, els dibuixades amb ciencia insperable, expli- l'idealista, i l'atmosfera s'acta- idees que Cuan. Cano sembla que per
part de la Gomfssita Segons el
la genesi d'aquestes obres d'En To- reix súbitament. Una mica de treUd velleitats antiverticals i que
1:cans nacionalistes de Lleyda s'han compromès a votar quen
gores, en les quals es condensen meraraf per mes aviat és "horitzontalista" i corresponsal brussel.lés de "Le
g
mul
a
la
barba,
un
parä
la
candidatura
del
senyor
Hurs
forces
totes
amb
i
Temps", el Senat haurä de triar
llosament els beneficio de la reacció
els , cors, un gest de santo- sobretot transoceänic. A més a entre el projecte aprovat per la
.„ il.lutrat catedriitic de la Facultat de Dret de la Univer- post-cubista que, si el cor no ens enga- alear
són prou per gllunyar més, sembla que Cuno es contra- Cambra de Representants i el
dat
läica,
sia., ..; a Barcelona i amic politic i personal d'En Melquiades
nya, és l'inici franc de l'escota verita
tots els dimonis.
ri a la unió de l'alta indústria projecte de desdoblament dais
aeaans informacions que tenim, el pacte s'ha estés a tota Sie i fecunda que a través del filtre
L'idealisme, a la Societat de les francesa ansia l'Alemanya, i que cursos, que es el que ara sosteinisim dc l'impressionimic g ligarä la
1.efa i conte algunos cläusules tan estranyes, que les con Nacions, s'aguanta sobre un tres compta, sobretot, per a la recons- nen els valona. Assegura que el
aiuversemblants, tot esperant que el temps n demostri pintura del nostre segle amb la gran peus. Hi ha l'idealista angles, re- trucció: amb Anglaterra i els Es- darrer projecte es el que té mes
Cd
pintura del renaixement, de la qual
presental per Lord fiebert Cecil; tats Units.
la
etat o la certesa.
probabillitats de reexir davant el
aquest Josep de Togores n'és una de les
l'idealista francés. representat
Aquestes filigranes psicològi- Senat. Perd, en aquesta qüestió
a.s de Lleyda és una prova de la influencia nociva que figures mas intcresants i personals.
ahir
admirablement
per
M.
Leon
tot
arques
eón
avui
corrents
a
exerceixen les lluites apassionades i personalistes de
el corresponsal de "Le Temps"
sca
Tres crea les obres d'aquest pintor Bourgeols i avui no tan admiralocal. I una de les missions mes altes de l'arnple na- que figuraven en el concurs Plandiura: blement per M. Viviani; hi ha, fi- reu i sonr2tot a l'Europa central. s'ha equivocat ja diverses vegaasí
és
vertiJalista,
per
L'opinió
cioreal,me català ha de consistir a esborrar o a atenuar la un paissatge, un retrat i no grua de fi- nalment, Ibleatista che tots ele la ra6 au t organitzati6 horit- des.
A. RovIra 1 Virgi11
gures; tot l'interès, peró, es concreta- tornos, de totes les époques, de
infla cia d'aquestes lluites, aleant l'ideal per damunt de les
zontal, això es, la reunid de sova en les figures. El paissatge, presen- toles les latituts, M. Mor, l'anieant
Catalunya
por
damunt
dels
campanars.
Mana
'iZZILialligniLiiiiZEZBESIMEMECIn
ptiafeaa, al
cietats per a l'explotació en comú
tat sol, és evident que hauria obtingut
Mador de la Creu Roja internado del mateix produtec, As in:mmnaStaaaranriaatanZigg~inaiküll~le :0117:e2-9/141 eis elogis de- tothom per la seca fina s im - nal.
tibles amb la solució exclusivaplicitat, tan expressiva cona delicada,,
Que aquests tres senyors eón va mea! i p ternacional que els properó la companyia d'aquelles dues obres,
desgraciadament
tota
una
epoca.
hiernes de l'Europa cemral han
les mes f orles del concurs, Ii restaven
o afortunnadament paseada, ho de Cenit' si han d'esser efectivainterés.
demostra el fet que a Suissa, ter- ment resolts. Per provar la bonCENTRE NACIONALISTA
La inejoria dels sufragis sernala que
LA LLEI SECA I L'OLOR
ra clàssica d'utopies, d'ideaUstes dat d'auu?dt argument, per deDE3fOCRATIC DEL CLOT
s'inclinava per la "Dona asseguda";
LA FE EN LA CULTURA
i d'optimistee. perden lerreny i si moetrar la necessitat de la scduDE WHISKY
nosaltres, pera, comptat i debatut, de
Ila tingnt lloc la constitució d'aquest
C . ;:icaspt Tributa: .publicava no fa
aquesta Societat de 10S Nacions ció vertical s'lla hagut de crear un Centre, establert al correr de la MunLa policia americana continúa la seca
les dues teles, preférim "La parella".
¡aire, dies un telegrama de Montreal
gire
s'estä
ofe
g
ant
en
aquest
.
eoresperit del inal. Aquest esperit tanya, 7.
creuada contra el bon bevedor, pecó el
Tant l'una con l'aara teten qualitats
que després de llargues exreetisim Rae Leman no rep tina l'han encarnat en el cos prussià i
Son bevedor s'enginya con/ poliper bur- exceLlents, pecó les de la segona, al nosSe celebrà la junta general, assistintel Professor J. M. Mac Len- lar la vigilancia de la policia americainjecció
de
vigoria,
la
humanitat
en fatxa dura i antipatisa del hi un gran nombre de sucia. Presidí A
tre entendre, són d'una categoria superoe ras-sa arribat a liquidar el gas liSperiträ
definitivarnent
una
de
les
director de la flaniburg-America- que era president del Centre Nacivnalis,
pecó no pas sempre amb gran èxit,
rior fruit d'una inspirada> mas elevab. la seva temperatura a 480 na,
justificacions roAs considerables Line.
perquè la policia dels Estats Units, en•
da.
ta Republicà del Clot—de la qual entitat
ame lairenheit damunt zero.
d'oratinia
do
misten
epoca.
in
no
bada.
Stinnes és propietari d'una pi- flt'iX el /HM Celare — , En Josep :Varia
cara que policia,
linia d'aquest retrat es tan depu,—ho dc francament—la trans.S'haurà
de
tusar
una
anea
feet
su
Budapest,
Viena
i
Un jove, de nom Davis, fou detingut
la
de
a
•
t
a
rada, tan expressiva, que us dama la
Carreras, pronunciant 41 11 entusiàstic
eten,:a científica i practica que pu- •a Washington simplement perquè porta- sensació
Praga i les seves agencies t e l e
d'una tendresa cal.lida i pene- de consolimid universal.
iameat, indicara les esperances que temn
na icOr la feta del professor Mac
trent itnponderable. La sobrietat del cogràfiques Muden Suissa i e9s tolo posades en el cama que es va o emva un maieti que degotava. Simplement.
Causes de la germanofilla
Lean e. De tota manera, fóra extraObert, peró, el maleta hom trobà a
lor, que s'iritza suanment en les carns
Es compren que a Suissa, pais paisos bältics. Sembla que rúnica prendre.
ordeae-ailent Jebe el dia que a Cata- dins,
encara terroses i una mica tumefactes,
segons diu l'informe de la poliEs procedí a l'elecció del Consell ditrist, de gran civilitzadó mate- agencia telegràfica alemanya inlar, e ea ;ttassim engegar de tant en
s'acord a admirablement ardí la linia, i
cia, "una ampolla trencada, uns vestits
rial. hi hagi un corrent d'alta ad- dependent és la dirigida per Teo- rectiu, quedant elegida per aclamació ! %1
e aoticia d'aquesta mena.
lar
l'hanestaat artística, la segmetat i gohumits i una farum il.kgal". Premsats
dor Wolff. Això sol dóna a Stin- següent candidatura:
Mil ' aCió per Alemanya. I es milS cl dia que a casa nostra es rea President, Enric Panadh i Marli;
sadia del pintor es mosteen amb aquell
els vestits, justificaren plenament el pernes una importància "kolosssal".
pean guíe l'ocupaciö de la Ruhr,
bitae
praner cop la liquidad() d'un
i
prou
fort,
fila], que era de whisky,
concert audaç de grisos de les robes,
ce-president primer, AntJtli BOKS01/1,1 ;
Josep Pla
que ha demostrat al ros recula!
,ee-aficació d'un liquid. cree
re
una
multa
de
passeidor
seg as e Josep Nüner; sevice-president
que
acusant
sàviament
per ter pagar al
el; voluta, de.
eiutadà del planeta que Alemanya ezeemertm,srxrer.9.reyags:ear.wmgens
(11, 2
:.;e-rn un rengle dc coses que
torç i la qualitat específica de la tela,
cretari senyor Roig; vice-secrerari,
500 dolars.
de
eivilitzacid
material
és
el
pais
ave:
eetan.
Francesc Castells; tresorer, Francese
es destaquen deis grisos del fons cutomes perfecto hagi accentuat el
UNES R! ALLES A LA CAMerimer lloc, tindrbem hornes de
nato dintre la inateixa gansa doleement
Massip; rocals: Miguel Lera, Joan No:mrrent
helvètic
d'admiració.
ToERA FRANCESA
plens de ciencia i carreeats
La
a Europa gué, Miguel Campi, loan Serrat i
apagada i sonora.
les les persones que creuen que
de ve En segon lloc, tindriem
Si en el retrat t ot és contenció i del‚san CLLMS.
al. Magullan, diputat francès,
A l'Alomanya ocupada els
humà és la mecanització
Jable e ea En tercer lloc, tindrietn ins- pocs dies ha un discurs a la Cambra cesa, en el grup triamfa la brava passió;
Després parid N'Antoni BOMMILS,
francesos
han
empllat
la
zona
de
la
vida,
temperada
per
un
cert
ta:Je' , , a blatues o privades capaces
qual bbossa l'idearicFAc:ió Catalana, f ,
el ritme repcsat i simple de la latia,
precoaitzant la revisa') dels manuals de
rnilltaritzzda, ocupant les ro- veure
sentimentalismo
de
tarda
de
diuro,arnent aquests labbras'agita,
la necessitat que sentid nostre poi
Unis'accelera, augmentant-ne l'amliteratura en ús a les Escobes
menge acorde! amb les ordenan- gions da la (frota dol Rhln, com- ble i l'esperanca dintre el cor dels cator:s i iH retribuir decorosament els
plitud. Els braços, les cantes, les tesversitats de la República. M. Magallam
presos
entre
els
capa
de
pont
de
ces
municipals,
han
de
sentir
una
leal,: e a ',acedó per treballar-hi. De
tes i els toreos d'estructura un sic enorno tela sine, donar cstat parlamentan
gran arliniraeld per Stinnes. La Colón!a, Gobierna. l Magúncia per
resess hi hauria l'atmosiera
Eres mas de les dotze del vespre, que
a la famosa polémica iniciada per Fer- me, COM les figures del rnotllo de Pi"slinnitzaciö" ha d'esser e sen tal d'incautar-se dol forrocarells
unperquè aquest conjunt f
mig del mes gran entusiasme s ' ara.
casso, s'entrelliguen i enllacen resolent
nand Vanderem en tres articles copioideal
i
Porganitzaei6
"vertical"
d'aquostes
regions
I
fer
más
emalinent.
pa la reunió.
el hus amb cecoreos admirables d'ausament documentats. Quan el diputat
seca
màxima
del
mön,
la
efectlu
el
bloqueig.
de
coses!
Perco
tindriem
si
Per a paiesar /o importancia del /4014
daciä i d'exactitud. Les carns conserfrancas va doldre's del silenci de% esA Sitiase, el nom del president de
: con ara, en el nostre país mentats manuals respecte Mistral i les ven el to monocron, pecó hi ha u:u subl'entre chi ha prü» ama dir que el.; socia
La ctiostió dels fcrrocarrIls
la República ties fa ni fred ni cainscrits arnbets ja als dos cents.
" -:igació que maarixi "Hurguen hteratures en llengua d'oc, En Brousse, til enumeració de calces que comunica
teerie;h2 ; 0S" CS, si fa no fa, impossi- cl diputat pela Pireneus orientals, va tata :angular turgencia als dos cossos, lor. L'home del dia és hut Stin- mulora amb los naves mesures
El primer acta que se celebran) al
:,reses I es compta que quedarà nnu Centre sera UNO conferhicia que hi
nes.
ble. Na hem arribat encara a un grau afegir
C9111 n'as mi exemple la inä femenina de
bu ficant de fe en la cultura per conA tota l'Europa cent ral. SI infles arranjada la setmana entrant. donara el ¡trapee dissabte, dia 3 de triare,
primer terme. Si aquesta miemifica
us oblaleu tampoc del catatun Déti.La importiincia enorme
Els francesas s'han Incautat do ,sostre company E/1 LIsiO Massot i Ba; emir que ningú s'atardi en les gira tota musicaliiat no prola!
Otto
nquest borne 14 ja a Hongria. detze millons dostInats a les laguer, essent el tema La separació deis
acer d'una experimentad() que al cap • El Diari Oficial, després de registrar dui tota la impr.,ssió que 52 . : 1 podia esfine pot no donar cap resultat.
regidors d'Acció Catalana de les tasques
perar, segurament f ou dcgut a la ma- Austria i Tchecoslevaquia, els calxes do resistimela, l com u
aquesta exclamació, anota: Rialles.
resposta dluon els alemanys que
ahaar lluitat contra aquest corrent
consistorials.
teria utilitzada pel pintor i al bloc on ropa sobre les materiea primos
Ve't aquí unes dalles gens oportuta liii hls mèrits menes discutibles nes i que no s'adulen gaire amb el to ge- eta col.locada la tela. Tenim la sega- d'aclimata peisos, que ja ha In- sospondran la tramesa do fons
MITING A PARETS DEL
d'Pz. Prat de la Riba i d'En Puig i neralment devot i digne en que es deS- retat que si en lloc de ser tradada a tentat,les fahttloses combinacions por pagar l'ocupacló británica.
VALLES
nad atalch. Peró quant de cami ens capdellava la interpel.lació de M. Ma
ins exentada al fresc i la vejes- i concentracions quo se li supoDiumenge, a les tres de la tarda, ti"A Orient continua la situaoló
nen, presenten a Stinues, n
'lada encara per córrerl Encara, tot gallón; segurement mils deis diputats san colleada en el tambor d'una porIfirit. en els treballs de reajustament francesos que varen riure CO condice-fi ta, semblaria altra cosa; la qua- dapest, a Praga o a Berna, com misteriosa censo que es puguln e'ra lloc a Parets del Valle; (local de Coa
Rajold) si, nniting d'afirmació nackna.Pr eaupost que es fan e les C-OrP9Pa-salió. Segur:un-un si aleen dia hi litat del fresc trcuria cnfora tota la no- un salvador providencial. Comen- fer ultra cosa que conjetures.
lista, a carrec d'elements Le Unió
ea d'esser nornbursa la hibliograMesa que corre per la sang generosa i
públiques, les panales que 50ra,
passen hattran d'exclamar, com una disEl cornandiant d'un crcuor es- catalanista, Federació democràtica nael relee són les de caient idealista. tinga-la compatriota seca que, en sentir ardent d'amenes figures estupendes, que fia sobre el "pan-stinnIsmns".
k' que tendien a protegir un d'aquests utt diäleg a l'estada) de Perpinyä, va e:c- la M'a expertíssima del pintor bin creat i Una fantàstica fusi6 dels fabri- panyol s'ha torna bolg I ha or- cionalista i La Tralla, i el dOsaat Es
nnts, dele explotadors de mate- donat als °Miela que bombar- Frontest .310,44,
Ibraaans interessos que el senyor Es-• clamar amb un esverament infinit
que ha animat l'esperit de l'artista.
Per anarki jiBandoa . ed
rics primes i dele elients, això és, dogessIn Constantlnoble. Untor efusa de comprendre.
"—Mais ces gens-la ne parlent pas
C.
l'orpanittacid vertical de l'Euro- sament ola pflcIals desobeiren. a 4.4 43'4041 N_Qt4u, "...

,ntristeix, és el del pacte que els directors de la "Joventut
Reeebacana" de Lleyda han fet recentment ara el Govern
d'risaaia -a , pe. la intermediació d'En Melquiades Alvarez i dels
seas atines. Cal dir les coses per llur nom i parlar amb clara sinAmb llurs darrers fets polítics, els bornes de la "Joventut Republicana", que tenien una honorable história cl!idealitat
poli.:ea i d'austeritat personal, han caigut en una claudicad()
esa
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rotor! d'assaig 1 Itcondlejonade la Maneomunitat de Catalunya, sil qual el senyor Preaidnt ha efectuat una visita.
atentamenti inV1tat per la corporació, havent pogut adquirir
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Franeusos, 3900 per 100.
Anglesos, 3005 pegsmes.
Itellans, 3050 per 100.
Beleues, 3000 per 100.
Saissosa 12000 par 100.
Portuguesos. 02 0 pessetes.
Alemailys, 003 per 100.
Austriaca, 001 per 100.
Holandesas, 240 pssetes,
Surtes, 1'55 pesar/ea.
Noruega. 103 Pesseles.
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Boliviana 155 pesaeleS.
Peruans, 2 0'oe pessetes.
ParagnalS, 010 peleles.
Japamtas, 275 peeemes.
Argelina, 38'00 per 100.
Egipto, 9905 pessetes.
Filipinas, 275 pesseica.
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Cambra Mercantil

Barlin, 105040.
Copenhague, 2410.
Yokoftama, 2062.

Pat. cite. Telera/as.
• l'ermsult, lacia
AL . amerlaa d'Eleciricitar.

Oreetois

I

Suecia, 17675.
Portugal, 2 1 2.
Argentina, 4343.
Montevideo, 4325.
lile, 3770.

Ciair.panyla general lerrels.
Companala tiarceirmeta Elealriclut1 a•25
/agües de Barcelana 4 0/0
7625
Catalana t'as 1 Electat. Ser. B.
7683 j
" F.
Cxergia Macaca, de Catal. • 5 0/0
0/4
25'75
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gettetat Productora Percas Motrtus 5250
roMpanyia general lobato 0 11191020
Catalana Gas Ves/riel:al
Ur;
Canal
Eeptinya 1112 atir141

Lir ecció Telegrislica

França, 77155.
Nova York, 4698 7
Nova Yorh, 46987.
Emana a, 3013.
Sulssa, 2505.
Holanda, 11877,
11411a, 9775.

78'50
95'85
0925
9825

g errocarrlb de Cata/mira

Aparten de Co7r4u1, 3431

Cadules argentinas, 3975.
Exterior, 75.

78'25
7050
7050
77'35
8675
5725

MANS

En la darrera , reunió celebrada per la Junta Directiva da-'
questa entitat, 651 president,
senyor josep Catin."!, dona compte de les gestiono realitzades a
Madrid prop del ministre del
Treball, per tal d'econseguir que
donessin a la tluAiissiú Mista del 'freballl aquellles &tribucions que li eren indispensabl3s
per a la say a eficacia cona a instrument regulador de la vida del
comerv de Barceiona, efaeord
amb l'esperit que infurniä la reunid d'entitats eeonómiques
lebrada al l'erment deal Treball
Naciolial, i express lo seva satisfaucid per la. Reial ordre darrerament dietada , en la qual,
d'una manera concreta i catebe3r.e.a, s'estableix d3finitivamera el prodediment, per fer
efect.ives '1175 sanelons impuso,.
dos per la Comissió Mixta.
Ultra els acord s referents al
reeärree que cual a substitutiu
l'impest d'utilitals el Govern
imposa als eumen. ianis i industriak individuals, (pie ja torea
publicats, la Junta de la Gambra
Mercantil preng,ue els següent.s:
A,.edir a la petició formulada
pel Comité de l'Exposició
Molde i Ddeoracid d'Interiors referents a la venda de carnets
d'abonament d'entrada a Vesmentada exposició i recomanar
Lots els associats, en el moment
oportú, que procurin donar al
tota mena de facilitats per
a l'assistència a les 1.1 0165 que
col ,:brnran durara els mesos
de maig i juny en els palans

Montjuich, i contribuir a Veza
del certamen per Uds els mitjäns
que es considerin oportuno; assistir a la inauguració del Labo-

Mercat de vins
Preus per gran 1 b.eetalitre, i merarldc..
rin posti dia al celler del eolliter; informaei6 faenada per F.Arsoeia n 15 de M'agatrealistas i Lxpertadors dc Vins de Barcelona:
Penedés blanc, a 1705.
Ideal negra. a 1211 5 .
Cara do Tarragoga Mane. a 175.
Idem Ideal negro, a 175.
Conca de Barbará Ohm., a rno.
Tdeca ídem negro, a 1:50.
Priorat negro, a 2..
Vlionovu i Celtrü necre, a 1:1
Igualada !legre. a rus.
Martarell hlime, a ' 2.
Itlanaa Llana, a 2.
Aleennt negra, a 221.

Mistela blanca, e 275.
Idemncera, a 2.775.
Moscatel', a 4.
Mercat animal.
waseag,WaCeasmseren._-varecverwme».. azgam-al.a•-•sasn

ISIAFS iP.P.C3ERT S. ífl C.
nr.rrn U/0-e:1573

Rambla del Centre, rimero

'felefons 1230- 231 A

t

•

Mercat regulador d'Inca
(Mallorca)
(Dal nostra corvara 0./sal)
Preso haguts tutti
Ata:atila, a 220.
Monzates blauques, a ro.
¡escila, a sa .
Garrafas novas, a 14'50.
Figues par u destilierm. o 70.
Ideal per cantina, a 4 pcssetes la ca'xa
de 10 quilos.
Ideat bordissot, a 5'50 Piern td,m.
Orli, a aTa().
ci<ae,i, a ;11150.
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VapOr espanyol "Cabo Ortegäl",
Nova York, amb carrcga general.

p;a
3Ple
t IfNstaedutr I CsicoVnr Yitiarrpt
• gasé
di te
gitri ie i°11d'd:(,
atores de Barcelona en
Restauració
tase
‘1ee
.1 rvea
la u n grat re' coi drd e

Amarrat, moll de Barcelona Sud. Con-

signatafi, Ibarra i Covm anyia.
Vapor espanyol "Rey Jaime II", de.
amb ciertgaeieueral i 24 passatgcrs. Amarrat, moll de Muralla. Conmeres minores de prog rés. •
signatari,mengu
A
'af.' '
cltpa'tiienll
E
ereireosievsnisissáSiailpillIndotdiruetsMatm
etttilsaiar
alrnarit bat iad26Pec 'iolueeiislpipaoPtarblr
Vapor alemany "Tritón", de Cartagana, amb cärrega general. Amarrat,
;o u v a sortri molt animal da:
moll de Sant Bertran. Consignatari, Dernal i Companyia.
de qué, tant el senyor N adal 'm
Vapor notitec "Arfinn Jarl" d'Anvers,
el Eenyiir Escolà, tr eballarancopra
mrib arrega general. Amarrat, mol! de
l'interés de milorar la urb anitia:
Barcelona Sucl. C.onsignatari, M. Condeció d'aquella barriada ula rera l e,
minas.
Vapor angMs *Bizarro", de Liver- Lant bo necemsos oiliao.ns formulades
poeta ansb càrrega general. Arnarrat,
tnoll do Barcelona Sud. Consignatari,
Han estat formulades a la eo.
Mac Andreu,.
Vapor italiä "Carducci", de Einnne, missid d'Eixamplis les mocke
amb carega general. Amarrar moll de
r aTsusase11,:,pderequpbuI:
ietelznisntcsre:1- o p
ig
Sant Bertran.
n. Consignatari, Ramos.
Vapor francès "Anato lie", de Maga- :eagnDi.l
i
e
!
eare
e
r
er
e
ris
s
e
n
d
y
eP
s
s
a In\tr a. maria, Es.
l)
or
der, amb ccrcals. Amarrat, moll de Ealears Ocst. Consigna:ad, Ignasi Villaeolä i Nadal perquè s'interesal
vecchia.
Vapot IhnlandL4 "Hehe", d'Amsbr- de la Companyia Barcelonesa
dato, amb carrega general. Amarrat, d'Elestrieitat i Energia Eléctrica
mull de Porcelana Nord, Consignatari,
Talavera.
dfaenCalastael luéncytrale? de eespetureegunineerl:
Vapor espanyol "Menorquín", :1c Gi- llocs per en hi passen autinaj.5n, atad) cirrega general i 18 passatnibus.
gers. Arnarrat, moll d'Espanya NE. ConVISITA
s:gnalari, Companyia Transmediterränia.
Ahir visita sznyet Mayn,
'Vapor suee "Celeclonia", d'Estokolrno,
per complimentar-lo, Lcxalcald .
amb arrega general. Ardarrat, moll de
nyor Martínez Domingo.
Sant Bertran. Consignatari, Talavera.
Pailcbot espanyol "Angela", de SanEL LLOGUER DEL5 LOtapola, amb sal.
CALS ARRENDATS PER
Vapor espanyol "Cabo Cullera",
L'AJUNTAMENT
Marsella, amb carrcga general i ro pas-

o
rn

1

•
•

satgers. Amarrat, moll del Rchaix. ConL'alcalde accidental, senyor Mayn.'n,
signatari, Ibarra i Companyia.
ha signat eid lliuraments per a szá.
Vapor finlandès "Fennia", de Sananfer els llogucrs dala locals eme té ante
sea, ami) carbó. Amarrat, moll de Po- dats VAjuntament,
corresponent
ncnt Nord. Consignatari, Witty.
Mesas de gener, febrer i mate de 1923,
Vapor italià, corren, "Re Vittorio",
El pagament es farà a la Diposita.
de Buenos Aires i escales, arnb carre . na municipal, des d'ah:: al rlia 3 dt
ga grncral i tricssit i 18 passatgers. marv.
Amarrar, moll de Barcelona Est. Consignatari, Italia América. DE LES NACS 1,;OVES DE
L'ESCORXADOR
Vapor espanyol "Rey Jaime I", de
Palma, amb cirrega general 42 passatmati va tenle llor: al Sala ltim
gers. Amarrat, moll de les Drassanes. dcl Consistori, l'exposició del precie
Consign. atari, Cornpanyia Transmediter- que per a la instaLlació de l'utihet
rania.
a les dues naus noves de rEscenafl
Vapor finlandès "Simulen Neito",
general. Els bits projectes pasuraa a
Cardii, anrb carbó. Amarrat, mcii de informe dels corresponents facultabas,
Pro
ciw,
ene.nt Nord. Consignatari, Mac Ani la resolució de la Comissió d'Esta.
xadors i Mercats, i a la sanció 24
Vapor espanyol "Aragón", de Sevilla, Consistori.
malo cärre,ga general i 38 passatgers.
Presenciaren l'exposició dels ¡roja.
Amarrat, moll d'Espanya NE. Consignate9, Zalcaldo, ha Comissió
tari, Companyia Tratv,rnediterrinia.
Osca i diversos reç3lecs i facuUin
Vapor arnerici. "S.Vst Chalala", de
Móbile i escales, amb cärrega general.
Amarrar, moll d'Espanya Est. ComigUna comis,:: ,
prcpietaris de
natari, Agencia Marítima Hispanobarriada de Les Corts va anar
Americana.
Vapor noruec "Orla", de Poro Talbnt, , al mal.; a l'Ajuntament, per pr eaax-la
es revo.;ui l'acord que fa ranear i
arnb carbó. Amarrat, moll de Ponent
Travessera dc Grac ; a d,s de la re.
Nord. Consignatari, Fcliti.
Goleta espanyola "Cotnetrcio" de San retara de Sarria a la Diagonal. f." .ntrevistarcn a.ml) cls re"-id,rs ser ...cm To.
Felia, amb cárrega gcrierai.
mas i C 1100 3 0, els malla els prairatem
Vapor espanycl "Tinteaa5", de Melilla,
amb drrega general i 445 soldats.
que tramuteran el prcc al Cansisteri
Arnarrat, moll d'Espan;-a NE. Con3igAVI5
natari, Transmediterr:inia.
Els prcfessbrs que
quantrn

Vaixails dospatxats

Goleta espanyola "Carmelita", arta,
arrega general, cap a Palma.
Vapor grec "Elisaret", amb blat, en
trànsit, cap a Nàpols.
Berganti goleta italia "Falca", en
llast, cap a Bona.

Vaixetla sortits

mcnsuals do l'Ajuntarneai aa.dai plaa
per la Wpositaria Muniaa.al
d-ei
517
I 28 de l'actual, de
a una del migdia.

Eis Ponlas de je.
ventut

Vapor espanyol "Cabo de Ag ...a”, amb
cärrega general, cap a
i escaki.
ELS PUMEL
Vapor espanyol "A7!t,:nia", anib cärTUT
rcga general, cap a
i escalcS.
Vapor espanyol
atub cärEl pas‘alt ditunenge,
rega general, cap a Carta,g.,na i esca- m .,11 Sant Jordi eicctui
les.
sita al. p.rii_l.i.ates de la h... riza1a d
Vapor espanyol "A. Cola", ornO eis- la.
a
rega ganara!, cap a Valencia.
t./1s
A les :sil oirea
Vapor belga "loor", anaS carrega ge .la ai Soaj OlO, baltxant
floral i triasit, cap a Cas/ella.
cap al piluaraac indrat c14 S o CcU22.
Vapor hala "Cardocci", de trInsit,
ua
cap a Genova i escales.
Despees s'urganitsa
‘'ap,or ital.ia "Re Vittorio", de tränsit,
in-avi,ada, a piaaa natura, a./ la aaal
C7p ä Ghara.
Ikairan :J 511134 :5 aoesi.S. t
Vapor !toruca "Arfina Jarl", de trätics rezi.-/211
cs
Sil. cap a Londres i
la 11: .1 i
Vapor trances "Ar.. ,d•olia", da trhsit, popaLar;.
cap a Marsella.
Vapor cspanyol "Rey Jaime II", amb

El s.,yo;

Van,. e

d
piausia patriOtica,

carrega general, cap a Malló.
Vapor anglès "Per1 tuninster", de
..otada Li
Sout
transit, cap a Burriana i València.
it7:a x2reluro 7 a ov.icic,
Vapnr espanyol "Polar", en llast, c7.7 ci;af.
a Marsella.
SLguidarncnt s'cnte4 a
s‘,„,
Vapor tspanyol "Francisco", amb el ca sta a ;a " :
equip;eap a la mar.
iota la jovenalla canoS inri-oros:J:1A!
Vapor espanyol "R.-y Jaime I", amb
/. 5.4 goigs a. la Verga
dd-rega g'2mral, Cap a Unta.
Pomeils (deis 9016 ei autor de la
iza al a0nyor Vails) i la Selie Grzgr

DEL MUNICIpl
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•
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MOVIMENT MARITIM
Vaixella entrate

--e--

Clarona, a 1:2.
Mor,•se, a 33.
Tot per pessetes eta 100 ',ulla.
Polba abarcan, a 20 9CKSPI,23
Pore,, de 20 a 572 la ra0c.
Sateä, a 3'75 l'unça.

-2ANQUERS

RAMPA A DELS ESTUDIj, 13, BONSUCCES, I
itgummst 2,CeVIE

ballar pels lige r.essos mora
l, i
meterliktß: crPMTiltiieo .

Secció
•

D'urbanItzsoló
Per a reconstruir les vorhvies
de les cases del carrer del Torrent de les Flors, el tinent d'alrolde sonyor Josop Nonell tia citar äls propietario pdr portar a
cap tot segun aquesta minora i
presentar la deguda instäneia a
i'Ajuntament porqué els cuneedeivi la subvenció que cal.
Visita al Manar d'alcaldc
1:1 dia 22 d'aquest mes, el
Cunea!! de Govern de la Unió Ums
Propietaris i Industrials del Unble Nou en corporacid, presidit
per don Joan Sorra i Suhl, prosident do remontada entitat, va
anar a oumplimentar al nou ti•
nent (l'alcalde del districte desé,
don Joaquim M. de Nadal.. .
La visita foü cordialissima,
parlant -se de diferents assumptes i de distintos minores d'aquella barriada, prometent el senyor
Nadal als seus visitante que Un,
LITeS eom an punt (nono; en tu-

riaca.
.jc/.1“Saniunt,

sa cciä
d',.ntur,i,stes p..ra:Aistes u.apr,.:-.s.é
ezp nerta III conyis ilc
inj:s bollos tonados, acomialant-se aie
tuasament al Painall

BANG• DE CATALUNYA
Dios
el primer
sino, quedara obert a les Ofieille,
d'aquest Banc en sa casa Ceenet
i Agéncies d a les se n-es S06''
sala dc Girona i Lleyda, aisi

a le 4 seves Etilitats
el pagaineqt del upd iititli. / ad

petiates 20 per accid, com a corle
plement dedo beiteficis de l'exe ciei dc 1922, .que amb el salisfet4
compte en el lees de pilad
representa el 7 p2i* lo° asra';.n
7
aeordat per la Junta 6ene 5
d'accionistes celebrada el dio
del corrent.
„,arcelons, 24 de febrer da
,,B
' •43. - P. A. del Gonsell
nistraciei. --, E.I georetar i, !IN
Coromina*,

•

•

oblernes rrunicipals

estä a punt d'inaugurar-se un parelló
Conferència d'En jo-'
d'interna capaç per 30 escolars.
p ie
Demas, tiugue cura de les Escoten professionals, anomenades complementarles
d'oficia. Les escotes d'aquesta mena aue
Del tices de venda als MCP- rizar de cap manera canvis d'ara
existien eren migrades; calla ferr ar un a"
hiele pe,i, al cap d'una ternpo,
Cats
sensament adequat a rada ofici, ultra trarada. continuar la mateixa histö,
0
bar-hi l'obrer una cultura general. Naii
Fa algunes sessions que s'ar- na que es ven caneare no ha servit
harten m'ere d'aquestee escolee, que morossega demunt la taula del Con- d'exemple.
abra de Cultura de PAjuntament
Pkelacions ren aprofitades i aval, si•encara no alta
sistori un dictamen de la ComisEl mes prudent que podria fer
naeolit el que se cereava,asorn a proa
El- nacionalismo i la cultura. oni s'O de Mercaba i Escorxadors en
la Cmissie seria retirar el dicta-,
entre l'Escola privada i l'Escola pública
d'arribar-hl; a q uestes escoles eran lea de
a fonamcnt i garantía pere, la re el qual es tracia altra volta de leaten. Si no ho fa és indispensable
Sant Marta Gracia, districte V i Sane.
solució dels problcntes actuods. galitzar els canvis d'article en el que s'incorporin all mateix dues'
afers de la insta-tu-ció. Ens fa pena quan
coin ri:euirem en Fediehl del diutnenq
u e s'instal.laran ¿hatee de pee en ma g
BarJosep
llocs
de
venta
deis
Mercats.
en fer propaganda electoral alga cerra en
, d:ssabte a la uit En
El sindicalismo i Facció poliesmenes: La primera "imposant
que acaben de cona--níficaedl
l a COrnissió de Cultura una veritable pla- truir-se, altresuns
Es aquesta una qüestió relJa eom a condició precisa per podlr
. cl' ," ' al l'anima Autonomista
t ica,
ea projecte.
•• alinleiada eonferéncia sobre
que
seionlava
detinit,‘ainent
retaforma. "Mireu eta efeetes de l'intervensohl.hicitar oil canvi o amplia 6,
La neutra tase batirla rrstat incorn
D iumenge, a dos quarts de dotze del sulta, i sobre la qual els regicionisme—s'ha dit no . fa *aires setma"a'sna de eallea de 1' Ajunto
estar de fet i avans de la presena
ti:eta si no s'hagués ates In cultura Per
med M e /atiene entre l'escota privada nes—. L'obra de la Mancomunitat de Ca- la dona. 1-l ema s'instituf l'Escota de La- mata En Josep Maria Pon i Sabater, dors nacionalistes que dirigim la tacid del dictamen al Consistori,
president de l'Associació d'Estudiants t.oltirssa; o .Gasteixeinents en ei
talunsa, l'obra de la Comissió de Cultuusant de I'ampliacid o venda" i es
bora i Oficie per la Dona, que a compon
d'Esquerra Catalana, chala a J. Atecen passat biennimprofitant un acord
ra de l'Ajuntament ha estat feta praella segona "que no es puguin con- o
la sn celara plena de grua a gen.
deis eesaijents ensenyaments: Escota-taEndemia:die
Popular
la
scva
anunciada
Ille." La majar part deis fruits de la Coprasidaneia el cenferaacialil.
e, • n' Ajuntaitient anterior ,havien -cedir canvis d'article ni ampliaPe' aprenentes de la indristria de/
ller
conlerencia,
tractant
el
tema
"El
nadoFemaa:
missió de Cultura no san obtinguts per
atoraba de la Junta de
•
sentat el bon criteri, yo ds: feta ció als llocs que hagin estat obvestir, Escotes de perfeccionament de les
una toleräucia de Madrid per la telrran- obreres emplead e s en les inda stries del ves nalisme i la cultura com a ionamt i ga- la legalització de Lots els Ilocs
snyore Italo Nicolau d'Olwer, Pojede de traspàs entre-vius".
rantia per a la resolució dels problemas
lavara,'
Idea
Maasot,
cia
deguda
te
1.:
a
la
intervene:6,
perqué
un san
dels canvis d'artidle, no permetrar
y
Sense la primera pot causar-se
tir, Escota de coneixements domestica t cuelerns.
n.
Ei sindicalisme i l'acció poli:retes
il.licits
ea
i
Feipeeh.
ni
contra
Ilei;
eón
fletes
eUel
es consignava en taeord con una lamentable anarquia als Mar e
las
per a noles obreras.
Iria
l
.
que caben perfectament dintre la hei
Mora té presentà el diesertant
sistorial
de
12
d'abril
de
1920
cats i sense la segona hi ha mons
L'axit de totes aquestes inatitacions as
Ocupasen la presidencia el senyor
municipal. Si una institució de canse-ter
;• r e el Foment Aatonornista
d'haver pres pos- venedors que podrien realitzar un
-immeus. Ilo demostra be prou la enn n -nrGorga, de l 'A t e n eu Enciclopedic; el se- --de pues dies
privat vol matar una escala, qui entre• a • e ereva tina eé ri e d e en/iteré/1sessió
la
majoria
nazionallietaexcel.lent megoci i qui sap tel t1'31:1
rZmcia que bi assisteix i el nombre cada . luyen E. Isern Dalmau, de i'Esquerra
vira a arratetaaar-li aquesta faeultnt?
i petilUPS que oca, ttl.-'77.5n .
cuesar cap laatancia en que mes a l'ontbea d'ells.
dia mis gran «alumnas que esperen toca
aartalana,
i
el
conierenciant.
r !loneus dais diferents miVosaltres matehros harca fundat nein ea•
per entrar-hl.
La sala estava plena, veient-slii signi- es soldicités el canvi d'article i
cola eense pidolar N'o a aladeid. Amb el
als (Jinera
prohoms
Maula dir-vos queleuen encara dele
siadicalismte. barce- prohibint al Negociat i
pensarnent de fer-ho i amb la téraira inser7ars. ha eilst ea eran
tees de Mercat admemetrels ni
grap a ~are i dc lea enseayances eadispensable podria doblarree Mat- -ne
,
e sonyor
perlero d'alomes i de les atles in-lan- lunDL espres d'unes permites dc presea- que s'invoquessin preuedents ni
e. d • r.c,nosta eniitat. raix
ment primari a la ciuth.
cinas de cultura. De te. ^neenyan, e, su- taciú del senyor Gorga, En Josep Ma- excuses de cap mena.
¿Per qué no ea fa. dance?
trilaata proaresn explicar !a
d.
Sense aqnest acord tan termiperiors i de lee altes hiera minas ja us
rra Pou i Sabater digue: Tole el: grana
Penraé la Comiesté de Cultura, ave.
•
:
"•- :a t'ornes:6 tic Celara de
nant quedava la porta oberta a
i
Veynale.
parlerä
N'Eetanislan
momees
de
la
vida
han
estat
d'una
fcr.
Duran
e RETOLS EN CITALA
°arara no ' te tera'la consideració que en
fajnat'darnt.
•
grups eecolars us e/1 diré alguna
ta desorientació. Ara eas trat m en un tots fls abusos i corrupteles que
Sr. Director:
inercio; eti r ara <arpen d'una Conaieek
els efutarlans de Parar-lona Out'
en
äpoques
anteriors
es
feien
enea.
d'aquests moments, en uus moments que
Posats ja de ferm a la tasca cataadministrativa. Se la considera com una
o d'criar ar i instruir com
Lau d'assenyalar en els dies de l'esdeve- Mereats, ja que, amb l'esperança
lanitnr-nos i fer tots els catalans la
N ' Ili ha des, Pniceres i La Farigola.
cosa decorativa : la gent crea que es rase
ha de retre hola
legalialtre
dobtenir
un
ola
O
nidor un punt de partida non. 15cm 'de
manera que a la noetra ciutat horn resa puta d'inanzurar-ee i en preperació
importara empedrar en carrer que eduperaué han le
ge
tenir en comptc que la vida és una per- zad() sois calia comptar amb la piri un aire purament catalanesc, cal
els següents: n'a/non ('ere 'Ha.
car a un noi. 1 tingnen en compte que 3i
rol•=4:1 n -le n, !maleas. contra
r
henevolenea
relé
certs
regidors-ins
inanent
encara
que
samtransformació,
i
preguntar als senyors regidors naciolibas Vives. Lluisa Cura i MIlis i Von.
tul lund'haver una jerarçuia a/ cap de la
a a -l. A I'7,i , ona man,a leseaN i
tanate. Aqueete gnips tenen tina rabuda bli rjee la societat agonitza és que co- pectors, quan n'hi havien, amb nalistes per que quan a un carrer es
mateixa heu d'anar - bi el eervel que ee (mylli ha prop de 7n0
la joleraiicia,dels directors deis canvien les antigües lloses de pedra de
euer i privi-dre.
lineal d'edarar el poble. Si slia d er valo- de ras de (3.0Y3 inis. L'explicada de com menea tala nova vida.
•
'
Ven's aquí perquè l'obrer ene pada mercats. sio
l'andana per altres Ibsen de portlant,
s'arganiraaren. In justificada de! nintnrar la riquesa de Barcelona ne ho l'arma
sera e:lancha inetuteliva is tan ins ng.
sabam amb quin pretext— hom posa amb rajoles de Iletres combid'internacionalisme; la história ens en•
exiiiiria 111111 Ilarga explicara, quo
pas pele FPUS bells edificia, ni per lee
escruiyir.
ne.- tan minan ene
segurament
porqué
no
sla
velllat
nades el nom del carrer en espanyol.
un din o filtre Termo donar, llene acense - senya que el que &mana mas justicia
places 1 carrera magnifica, ni per l'estat
lis csm,ntari ita cas per ferés el que ha sentit mes la injusticia. Pecó prou escrupulosament poi cum¡No es podria prendre l'acord que
geit EE-e tat un patronet ea maje par.
de l'empedrat. isinó poi grata d'instme,,a1
are. Jo ritt relieve ami: el r a racords
vigente
i
pliment
deis
l'obrer
per
a
arribar
necessita
uua
cand
aquestes retolacions fossin fetes en cape r In Comie,i6 de Cultura, pernea ene
ció dels secan hakitants, que ha permée
t- .. retari de l'Instala d'Oriol-1U,deuen
altea
volta
existir
alguna
nemessaa
el
naa
aquest
•
fi
tan
noble:
tala?
No es compren que havent-se deté t'amante per vecollir d'entre ele, mesque es portessin a teme aquestes coels cuy!: 19 i 23. Els
tres ofiasals de tot l'esealafú aq ue:ls quo cionalisine. L'obrer no coneix el nado- llocs de venda en eis que s'expe- batut tant a l'Ajuntament la retolació
ses.
naher cena a re:essió els e e te/e.
mas Ii plaguin per regir els diversos nalisMe i per aixó no el sent ; l'obrer ha nan articles diferents dels auto- dels noms deis carrers, de les Hosca
fíen:vele fer ale dins el Consistori
:'•!ins
le illvoctJ, ,,jon, deis
ç
que el nacionalihme és quelcom ritzats en la concessi6--1'actual que van per terra ningú
parlat.
tic.:' nntr'paniartc i psh- nmétrie pred,mini anuest rriteri. Per ais6 ens grupa. L'Ajuntam e nt comença a interv, cregut
egoista i reaccionari pel que té d'impe- Cotnissiä de Mercats prepara un
nir alones. d'una manera decisiva en l'enLluís Marta Soler
cal ami. mes ql1P mal. 'posar te el nosinplir un e mili ca,estionari. Da
rialista. I cal que sàpiga que par damunt nou jubilen en forma de legasenyament primari de la chite_
tre esforç per protegir l'obra feta nos ara
p CtrCta correctament 1.11111
Acabare dmat una mete sobre l'enrola d'aquest nacionalisme n'hi ha un altre litzaci6 per mitjà de l'esmenLat
i cerrar non breó i era enerzia per reOc .. . ,. .li e rat de i^s fzIt e s ortografiques
que
esta per damunt de totes les pà- dictamen.
privada, eran va anundat en el subtftnt
CP7/ fe -ir una
prendre Folia per demà. Estem segura
'nora. atril:arca
I
UN PREC
tries. que vol portar a les nacions cap
En ell s'autoritza -concesde l'enundat de la me y a conferència. Seihte
que n la Ilarg.a neeolirem el que volara.
e . trany, per(n in tel
Sr. Direattr:
al progrés i la civilització. El qui no sionaris quan ho desitgin, sense
ré breu, parque el temps passa depressa.
Fa estrany l'haver de recordar nquest
la n i' frAPna ri-eignt no Id baria manera
Les "Conversse filolágiques" del gran
Les escotes privades han nitsent pllequa sent aquest nacionalisme és que es un in- distinció, per sol.licitar canvi o
armarme. pecó cal fer-lio. Ilem sentit nlel • na d'una Itera descifressin el que
scrisat. Davant dcl dilema d'"A B C" empliaci6 d'articlas. de venda, i patrici Pompeu Fabra estan danant un
les escotes pedirles no podien abastar a
gú que demanava la llibertat de Catarit. Altrenent. el català no era
tarjen
tedien' per &tensar els nois de lainalfa-. hermanos o estranjeros, nosaltres volem aquesta facultat per força ha de resultat exemplar.
Maya i mencsprea la instrucció. ¿Qué en
coa d'ens. les quatre prilt II vate.
Donat el gran interes que les diles
betisme. De totes metieres, elan le pal"li- enser es:majo-os per fer que Catalunya portar una greu pertorbació en
fa t-f e rn de la llibertat sense inteLligénria
mer , " r a cIes aritmètiques no tenion pas
la classificació feta en cada mer- "Converses" han desvetllat, creiem seea flama tot ei'desenrotIle que li cal no sia germana d'Espanya.
i espera?
rifle Erecriptura, i no partem
nie
Avui hi ha plantejats els problemes rat dels llocs de venda destinats seria una bella idea que fossin publiha de deaapara*er la priveda. L'escota
I ara referim-nos a la tasca.
dele te- reate i derimals perquè alcé den
de la fraternitat i l'harmonia social; 1 a cada artiele. Quan anterior- cades en fullejí enquadernablc.
privada ha d'esperar que la priblien tinmirarle superior a totes les fiarL'objrcel de la Comissió de Cultura
tee re
La major extensió de la qual he=
fea l'ensenyança primäria en totes les se- tad la perfeeria i aleshores cal no es pot resoldre el segon sense el pri- ment se conca-fi legalitzacions,
t.Qué n'llacfern de deduje
mar, ja que el segon neccssita esser trac- sempre es Lla sobre la base d'au- disposaria, 1, comptant amb el patrioqueso n'alliçoni. 1 que en el peasible
r e s diversee modalitots i variants. La
'ah y. Que nó hl Mula ensenyança litt'
tat a base de la llibertat deis individus, toritzar la venda d'articles que de teme del senyor Fabra, aquestes "Confignin les diverses metodhlogiet Tensecarca d'institaeions icaria d'ésser molt
aleje.. i que la que III havia no sera
aquests no la podran tenir si no la fet es venien en contra o a pesar verses" es podrien convertir en un bota
nsaments 1 els iextom.
er r: a No hem de rroure que tots ele
va s ta. Per ami:le ngua-he, podara crear
de no autoritzar-ho la respecti- diccionari català, que curosament aniinstale-boas al marge de les de l'Este o
El senyor Barbey acaba recaptant Pa. unen els nobles.
plscaven per l'Instile oren els acSapigneta obrers, que el lincionalisme va coneessió; en el dictamen ac- riem retallant els subscriptors de LA
influir en la mota oficial el veritable nuje de tots per aquesta obra. percaté raertúe. els debate de la mä de Dan, perPUBLICITAT.
In l'únic comí per anar a l'internacio- tual es permet que cada venedor
cli de l'escola primäria. Cada un dele dos
rés a ella Cetalunya ha de perdurar.
la° réletn el desig de tnts aquello aoja
Catalunya hi guanyaria, els bons eanalisme. Els obrers que--estan camtra demani per vändrer ço que li semcamions requeria una srie d'estudi s i
En acabar Pm ovacione..
r recicle en la professió que es pronosaltres rolan contra ells mateixos.
bli, malgrat no ho hagi venut mal. talans tindriern una bona font per aprenprnbiemes.
snren ezereir
Co.Com pot ésser que hi bagi un home Calculis les petites ambicions i dre d'escriure i parlar (que molla de
Caila refer-ho tot de cap / de non, es.
Calg,na treballa ral marge de Parchó
falta ens fa) i el diari en sortiria benecom En Fabra Ribas, que nomas conegui enrejes que poden desfermar-se i
11-7 7,17 i dudar els homes de huna
ofigial de l'Estat per no trobar, dt rnoficiat per tal com nomas pel fulletí aug:eledailent del nacionalisme? Podem con- quines seran les confusions i pon
Altrament, veiércrn la tragèdia del
mena masses obstarles.
•
mentada
el seu ja nombrós exercit d'ada
la
familia
persocietat
i
-demnar
a
la
m ;al i abandonat, emb un son misatles que semblant facultat ha de
Es clar que amb tots minests entra qua tornen criminal a lamine bu? Poden: pesar a ränima senzilla del ve- dictes i subscriptors.
trar. a r e un nombre de doicebles que no
brines calgueren tree 'n'ya per preparar la
condemaar a la justicia perquè en nom /lector de mercat.
Un eatalä d'Vvlcsa
ret aisntr. instal.lat en un local rae-e
tasca i al cap de set baria donat molts
LA ¡'OCA DE LES CIVE.S
d'ella es cometen injusticies cada dial
V-iarern que tet el que salden els
fruits. Miren avui quina ufana. •
si Is cert que
d'això,
Apart
Joies, pells, ' plumes, dates... N'el
No; la sociatat, la •familia i la justicia amb el dictamen que comenta:II
te a,- /•a ltavien apr e e per- propi esforç.
Examinant institur:ons existents
EXPANSIO
aqui un rcitgle de coses que sempre han
estan malaltes i nosaltres tenim el deu- es poden beneficiar alguns vene41 e a, hermacia aendidämlea. l'eiarem
ens trabarem que no Id burlen escotes que
Sr. Director:
a
les
dance
i
que
prubablament
plagut
re de guarir-les. També hem de guarir
g•airebe revrducienari,
..uprem,
es capinguessin del noi anormal, qne al
dors, no 110 es menys que amb
Sovint s'ha panal de la urgencia d'ama
seguiran plaent-los lampe a venir. A la
la part mabita del nacionalisme; i els conseqüäncies deich se'n perjudil'ea••'' g ran vede ot t o fon Prat de la
enetat de la instruccia Id posas la curaorganització seriosa que s'encarregues
llames qua pensen coro En Cabra Ribas,
a e (trol a lee inatitneinns cabrials
pi. Cal tenir en compte que dl noi bar- riostra epoca li -escau tanmateix I hanor
caran
d'altres,
i
sempre
a
Peram
d'expandir a través del món la nostra
d'haver donat una importiricia extrema
si no cus ajuden en aquesta tasca és
1' n l el-llya I ha fet poasible l'escota
celonl anormal gairebé Co una ~enrió;
Litt nicipal.
literatura. Aquesta urgencia es compren
I°" 'a catalana.
la tejerla no san ffsicament perfertes. a cada una d'aquestes cosas. Mai can .que són uns d'-tarda, que es veuen inha
venedor,
per
exemple,
111
mes que mal en veure escampats, per
els joiers han fet
capaces d'arranjar ;es.
Le. ' no magna de la lifnarnmuntjat. l'ol'a seixanta cinc per cent cal que treba- crtngn de - la guerra
que
ha
adquirit
un
'loe,
pagant
en
fortuna; mai com (renga de l'armistici
La cultura, amics, acompanya semprc pública subhasta una forta quan- revistes itaCries gairebé sempre, aquella
bes dra riel seny del gran :verle Prat
Ilinre.
Ilin
articles on s'alia la bona fe amb la ig- •
Ittin visa triomfar rds peEalres.
al nacionaiisme; i la cellura es l'únic
lila ft: 11 71. mutaste obra enalectira. rns
D'aquesta mena d'institticiors ja tetitat creient amb la impossibili- norancia. Darrergment, per exemple, un
port ale relea:1i per la societat. Altrament,
Les tintes, malgrat llur modestia,
a a at a n non. Jaurne Bofill i Matas,
na-en un antecedent e. rEscela de Posa
tat de teri' ir competència d'ele ve- escriptor estranger oferia als sitas Ileeis opressors poden tiaras de gust en
• Iment. &manara la creació de
del Pare de Montjaieli. La Comiaaió.se tumbé estan as,ulint una hora de glógidors un usuta critic de la poesM catasentir parlar de reivindicacions, si el vid p ectore dels lloce colindante; are,
Si; de Cultura. T rnursta
ria. No ens sipiga greta La . ma d'una
n'enearre gä i Ia fornentä. Les Manees es
lana.
•
es el Ilue preierent ale l'obrer. Les auto- ami) iat 1.2gaiitzaci6, apart de sorformaut, combatuda en comen.
foro,' sempre a l'aire libre, lleve dele dona seinpre ta bonic fent o desfent
lir-ne
perjudicat
l'erari
de
la
Ciu.
.11 costat dels noms il.lustres de A.
ritats sebian utah Ité com !mar ica (Pender•• re eantnns. per '(è en nquesta
di., rófola. 'Fa capacite per 110 escotare. un Ilag ; els dits IaL guanyan; amb poc
tat,
puix
el
preu
que
es
paga
per
hlaseres, J. M. López-Picó i Joscp Carrecat als que tenien el dret de triorear:
esfore esdevenen gracioaes.
celen pontirs ultrarb-ers un
45 nnis i -15 a r rks. lli ha cantina per tots
l'adjudicació d'un lloc es més net, hom citava, com a asepresentattus,
-atan s^paratisme. I l'Ajentiervis eecelars. pacament es fa
Les dines sött admeses cute tota la in- matant la cultura. La marca de cultura haix o mes elevat segons la chasalguna poetes perfectament indoeumenfa que el proletariat no sia nacionalis1. , erntenent-ee de tate ele prerieti al a. la cédula dels pares. Iii Im sala
dmnentäria fcmcniaa; Mireu-les adés, so-,
-e' d'artiHe que s'In pot venae o,
tate.
'renennt el ronerpte d'estriete
bre un vestit ampie, formant una gros- ta.
hany. datara. rentarles, es. clana als
Cal una expansió ben organitzada que
El ancianalisme i in cultura san els ea eorra el risc que el guany qu3
dele conirsos que lt atribneix
.smarzar, dinar i ',creara, amb
sa escarap.a.la d argent, les puntea de la
dos ariics camine per a arrilmr al l'en- hauria pogut fer el Municipi el ne- •• ' Tn/r :ajustes inexactituds
.romençara a desentuuna r^nnterlia 111f h e- neta PIS seus ndmiqual pengen fine arran mateix de la falcelar, a la justicia. La doctrina dc Ma- (astil el que per mitjh de la lega-toremllt tina arirtat ritte tornas
n i strsdars . Aeturlment rs"a
dilla. Está aletada a la cintura o una
litan&Ö i fent lis de la facultat de
Joan Pap,ös
!, avia re!,rat nincl, es !arenenmica Inés avall, sobre el costal. No us gua:el. s-guida per Anglaterra clavan' traspasar ea lloc entre-vius trasgurar-ee un mar, pacana, que clavarä el
DEL l'OT SECRET
i pels dos generals Martínez
•os e etyenga. deiYrot 'dieser una
nombre de note a 200.
semblen exquiaides lambe am: estes -duce
,•
:
(Pescas
valor
un
lira
abans
passi
Sr.
Director
:
Aeida i Arlegui davant dele obrera, e,
purament administrativa. I
In segarla creaciS fou VEsenla de Mar, escarapel.les coLlocades a la part da Cal recordar amb l'espanyol Romala matrica que ha emprat una gran part i tpie par lant poc Ii lluvia cos. / s s'S d e Cultura no te a res
de la que es pronta record el mes de
sant del aesuil, substituint la cintura? .
tal, lloc que el canvi d'article el nones que el vol secret es l'únic„ sistema
del proletariat.
ra'ssia de Cultura havin de
more de 1921 i el raes de juay del mateix
Una berta puntcs—i qui no en porque garanteix la llibertat de consciertEl sindiealisme as la forea, l'acció po- converteix en privilegiat.
la enlinra, d• sll nt - e r de
m'y ja era Plena de mainada. Te una ea- ta si es l'al:iina moda i—demana ésser
litica tradueix aquesta força. Sense la
A n'això es poi Contestar que el cia en les elecciones. La confirmació la
on la oren vida ja pneitat per 250 amaines. 100 mes. 103
tancada amb un Ilae "negligé" les vapolitica, el sindicalisme és incomplet. possible perjudici als venedorls tenim a bastament a les Repúbliqu es de
re
bern ,ist una lluita de
noies i 50 p:irvuls. Fun c iona igual que
gues -del qual callen fino molt avall. Si
ni, Clin treetat
Serse la política, el sindicalisme és una colindante i alIo de d'avant quada l'Argentina i l'Uruguay.
coses
l'Escola dr Dosel, amb assisténeia atéla
berta es d'arriat o d'or, res li cocanJosep Bitio
cosa absoleitament materialista; veieu, salvat, en la Iletra del dictamen
la ri , la taute ripal yeritable
din'. cantina i higiiene.
e
rl millor que una cinta de "lame" rosa
sinó: totes les vagues han estat porta- amb el cumpliment del requisit
d'administrar:5, no l'iirm eaLa crearl a que sepa fon la realitza- o be una cinta molt estreta de vellut nedes pel peidor, cap per l'esperit.
que s'exigeix d'obtenir la conforelO d'un somni, fon la Iteeiblica de Vigre. Si la berra es del malcia color que
RETOLACIO EN C.-1T ALA
Jo voldria que reflexionéssiu, obrers, witat d'aquells, i que la pärdua
miel Tel trebanärem entemar. instal.lat fu la platja de Cala- el vestit, aleshores preneu una cinta que
aquests
dos
pues:
el
nacionalisme
es
'1'ame : 11 gura patrioSr. Director:
per els cahals municipals • 'intenfila projeetad. bastit 1 realitzat en tocayo sitj adigui o una cinta d'argent.
l'Urde canal per a arribar a l'internado- ta comp2nsar-la amb el pagament
: • Nicolen ri : Dirrer. eran
Mai es parlara prou d'aquesta qüesrle„dne meso,. Te capacite per 200 (secaAls vestits, ho estero veient, la cinnalisme; per practicar, calen les idees dels drets eonsignats en el pres- lió i sera bo de parlar-ne aniti mires .
...manda d'encarreenrMrs. Vilamar Co un veritable sanatoni.
ta
lii
fa un gran papel-. Pecó el seu ve
D aspres, ,estic segur que veureu la raó. supost per l'article que e3 tracti mes practiques que fins ara: Jo cree,
, ain de la Comissiti, i
hei van' a refer-e' els noie, serme neutro.
ritable regne es a les altures, és a dir,
En acabar la seva conferéncia, el se- Ile vendre, mes el einquanta per
enes de lote rin masenyor director de LA PUBLICITAT,
pera, ele Leuifets de la instruccia cinta- als capells. De Isell antuvi, en escaratter Pou i Sabater fou Ilargament aplau- cent fixat en les tarifes corres- quo la manera mes practica de reeixtr
rempre han
pala,
no
cal
explicar-ho.
da.
unanimitat totes les
en aquest sentit seria la persuassia. En
ponente, pera as evident la (tifoFinalitate sernlilants tener: les col6nies
Després vénen els llaços de cinta molt
/ a ve r-b cap nporicié
v()ncia entre l'import deis drets poder convencer als comerciante cata--/t
7rarairM72s.12.11,11237e'relIt
de Can Puig i Martorelles, totes dues
;Atipla
i
que
poden
ésser
col.locats
de
o•,.. a la COMinnió de Culque fixa el pressupost i el que lans que voten i doten de que no deixamuntanya. La primera estä situada a
tnil i una maneres; per aquella Hnos,
o irrigar i no a alear.
ran de venclae per valor ni d'un canAZTUfJ2.10 NAC!Ohlr:LiSTA
ella pagat en lea subliastes des
proa de la Ilebassada. Estä capacitada
la darrera paraula as emprar cintes d,.
arnyere, en llega 1. s resd'un quan t2mps enytt, i respecte tata despres de rebotar la botiga en Ca•
A
UndUNTAill'n'T
:
:
LO
per 100 esenlars. A-Martorelles, primera- doble cara; color de petxina i verd -amet
, e r rrinas con s iste:111s. Id
l'in forms favorable, enea? quo tala, es- desglaarien molts timoratiernes.
ment ,ne bi pensavem enviar els ncis mao
ha, or i gris, negre-blavós i rosa, pet?A DE CUL:U:YA
d e di e tämrns de
sembla dificil la confabulació de Un petit, eloquent tractadet de lagica relaltissos, siné aquella anormals, portata
xina i talan "roy". També són molt usa, a u rrra ; aembla que una
preeisament tole ella ealindants tolista eoeampat a desdir seria probaa mal ciare i serme pros forca per encarles les dates amb ue.i vararla de coleu
!ligara els llames que
i venedors de davant, qui hagi blement una acciift.
rrilar-anta
D'EN
CONFERENVA
entes.
ola una mira.
eosop
tingut deure o la curioritat
creare !adosaras les Escotes del Pare
, ae mriah mar a de gent
eixerits
els
candis - brodats
SiZt molt
d'enterar-se (1 ,31 regisme Itnni deis
Guinarda, amb don pavellona pelas
riel
direetin> Ta inieintimercats comprendrä les mil. prede 50 alumnes a rada un. 111 ha Inial aC ami) cintes "cometes". Paré no van be
res'ultat d'altra ma.'.1-1S SOBRE LES l'O ::"ss
a tothom. Les persones consciente datasione que es poden fer per pan
projeetadrs unes eareles d'acinesia me- -han nn son PR clac
ver
deixat
enrera
la
joventut
taran
he
d'algun dels regidors i de certs
. O ANDANES
na
a
Sant
Andreu.
vr la rlArin 1 395 . qui e
d'abstenir-se... P er a acompanyar
.
direetors, sin(' per altea raons
Al costal d'aquestes esmIrs la Comissia
Sr. Director:
pr t it nacional enhila
aquests capells poden prendre una bosse
noe complatire un atole o per (In
A l'Aten:u Cbrer dul Disesa
oarvel tut el eral 'entu- de Cultora fomenta els hanys de mar
feta
enterament
d'una
cinta
escaiguda,
interäs
mr a nols de toto 'dos necee. Vestía posmagnífica amplIssima vorer.,
'• 'a In reta eapeeitat ele
(riete it, itlercadars, .18, el
be plegada, be cosida en forma de coanaren
4,000
En fi, hl ha coses -que valdria cerà tan bruta, soltretot de la banda d!
escotan: a les platges
ant
.• a l'enerale pol! tic
hetes sobre ttn fons de tafetä.
diL yseres, dia 23, a las dea
de I tareelona.
més que no ee toquessin, Tocar- Llevant, que el vianant te mis ui -acialea la p ese cap ulat/aVetirem igualment alguns capells de
les
es desfrrmar ambicions, fer ges en passar per alli on transiten eli
Maneara atender al aord-mut, al reo
• ' I en. Ira ajarle efide la vetlla
viables certs completes 1 (tri- animals. Aixó mataix es pot dir del Paal dlbll mental. 1 s'adquir' Vilajoana. palla forma campana, amb l'ala comple" catana A la Cemissió
tament coberta de tintes 11m/erran/cal
ne, malgrat Iota la bona Jalone:6 lau de Belles Arta i de molts abres ediinstahlada nimbe d'una manera perfecerthin més LI ruda nif,,
arrugadcs, plegades i fine esfilagareadeis patrocinadora dietarat,n, fiel% pealas. ¡No podria el Municipi
ta. filtra eta avantntees de leS nitres,
obstru c c16, sonare roldzs.
començar a donar exemale de eied. t
...meNene-annnonfflom-mnn••. la porta p herta a abusos que se
tflat crearon una laboratoris eienttfirs,
, Per tot les dulce! Encara podriern
sabran amb elf temps conereta- fent netejar aquestes veneren
sahi edura, que adardeasiii els ensenya"es m'ade p ta, es aria obra
EL FET DE Lilt VOLUNTAT
afegir
que"
servcixen
per
a
lligar
a
la
nient o no ay sabran perquä els ment a don de mangara, o , ,e pote eswats a les necessitats i ensinistressin els
. a aeltrra, ea parle---ne, no goCOI-LECTIVA ASSEN YALA
munyeca una manega un poc ampla, per
interessals tindran compta en Po cembradors ? Diem ni ho tots' en den- e
Lateen que han d'ensenyar. Per portar al.
eint, a eapeerr-la coa/
DE 1. 1 LLMERTAT
ENIORA
de
braçalet
en
el
braç
fer
d'una
joa.
explienr-loa, paró que induhta 111 1. - /dés respecte pel carrer, na:s respecte pe{
'1'..nment mIllar,
peritié ele alumn a !, a aquesta escota l'Ajuntament
NACO
POLITIC4
D'UNA
*neta.«
rapté de tetes len di-opones de viatge. A y
m e nt existiran, 1 allavnrs
viantall
• ":• Paratleari's'a ee nbrnt im nue
nnInall.11.111 .1.1n1...m...inernannellInne.nnnP.M•11111/1111.11/1•111M111n
ii bor a voluntat es capté dels
incouvenients,-tualmen,prvi s
La y oga de les cintes és eterna.
lmnent tornarlo aror.'ar no autoJ. N. R.
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ODILON
-- REDON
he dit sovinte el copiar diAls poca dies de morir aquest es- ; e stat i ho
.tany i personalissim artista, eme es pot rectament el real, tot reproduint atenconsiderar cota sin deis pecs ralers del I t arpent objectes de la naturalesa exteen eci que té de més menut, de
Simbolisine pictinec, es va publicar el rior
más particular i accidental. Després
semi !libre de numóries, el seo diere I
d'un
esforç
per a copiar minuciosament
si es pot dir aixi, d'un seguit descusit
de reflexione escrites en époquee in- una pedra, upa herbeta, una me... sent o venir une ebullició mental: aleshotermitents i sobre meterles diverses.
En aquest llibre, eitulat A Sei trame res tino necessitat de crear, de deixarOcrartml, 1857-19'5) Notes sur la :ea, me anar cap a la representació de rimaginari."
Ter: et les arKstes (París, Flonry,
El seu realisme no és tan precari
taxi), s'hi descobreix rtsperit eraquest
Pmtor tan attaient tan intrigador, qua- com pugui semblar a la lectura deaquest
si sempre allucittrideer i abeoletainent I paràgraf. Té Redon els mateixos
sereve. parió. Per atta, A Sei reine, mat- accents de liristue robust i sanitós dels
an-a: dels defectes, que eón mes aviat realistes en cantar o simpletnent en
(ordenació ideológica. emigrar dealgu- comentar la grandesa e la vida, la beIlesa densa i convincent del vivent
nes puerilitats craquesta ideologia, haNo oblida aquella frase tan coneguda,
via d'esser llibre de gran interés. En
efecte, ho es, un hiere interessant; ho . per6 tan justa, dels realistes especulaés fins M'erres ele ta eeva lectura, cosa dors: "Comprendre-ho tot és estimarque no pasea pas amb tots els }libres /1 ho tot." De vegades s'escriu aquesta
a primera vista seductors. L'interès el propnsició invertint els termes: Estimar-ho tot equival a comprendre-ho
drena l'esteticista en determinar les deus
de la seva rara inspiració,' en definir Ist. El signifitat és el mateix. Ninget
pecó
que no senti el realisme, no podra
el seo art. Perit, demes, hi ha la sorpresa que acroix aquell interes, la sor- pronunciar de tot cor aquests mots, enpresa que es té en llegir les confidèn- cara que vulgui.
Pecó, ja ho sabem. L'Odilon Recies de Redon, en trobar-lo un borne
den no és pas un pende realista, sinó
diferent del que semblava.
Aquest artista, alije en refinament, tot el mes un gran simbolista. Per a ell
creador d'Im art per a refinats; aquest hart ateny el punt sumen: de perfecció
soletari que tothom suposava reclós a i bellesa amb Lleonard de Vinci. I enla seca torre devori; aquest pensador cara, amb tut cert tí, de segnretet cris
desdenyes i altiu; aquest pintor que fari saber que la música és "art d'una
m'ea sobirana i superior".
pinta amb les rimas calçades de blancs
Aquest A Sei meme de l'Odilon Reimpecables guants de fil, aguest heme
don
mes llena, dones, en linies generals,
dificil, és un CointtaiSta.. no pas un comunista rrararr.ent traerle, sinó tat co- un retrat interior de l'artista i de rhomunista sentimen:al que somit es po- me bastant més complet del que tothem
dria qualificar de pkeeista, quasi mar- que no rhagnes tracta* d'aprop havia
bis, a la manera dei Immoraliste d'An- imaginat. Peró el 5jan tt qtiestió és
dré Giste: “Sernpre he estimat la mise- molt intermitent i rantopsicologia del
diarista molt deficient. Hl ha en resteria, la grar.clesa del parrac..."
tira d'aquest pintor enormes llacuncs,
als miserables; estimen-me
corn jo us estimo. Mai, peró mai—ho le ha una insuficiencia critica i àdhuc
die dm del fans de la me ya anima— una in s uficiencia discursiva que tris deimai -no he comes el menor grcuge con- am a les bosques trine la veritable natra vosattres." len nitre dia el seu !len- turalesa del seta principi o germen rea.
listic i sobre la naturalesa del diclan•
guatee es més sociologista: "La gref
chenrctrt fanstasmagóric que segueix.
originalitat de la Internacional es haSense amaste explicació. Mera admicer dit: ninge no posseire... anhel surable i allucinant de l'Odilon Perlon
prem de la humanitat que aparta els
ulls de la terra i comença sIe sentir. cris ccntinua apareixent com sin rease les ales..." Altres vegas és mes lisme ansiat, sentit profundament. pecó
frustrar tal regada per dificultats tecconcret; dirigint-se a la societat moderna, dio: "El teu mal este en l'a- niques i desviat a precari cap a trt eraristocracia, la goal no es mes que egois- listar ele careacter simbolista; Mece, és,
me, concupiscencia, desrotisme, sensua- cap a raplicacie d'amera hei del simbolismo pistóric anomeneda dele, cquilitat, oblit complct del bé general..."
De tant en tant, entre una idea hu- valents, la qual, COM les llicencies litet'Aries en la poreia escrita, autáritra
manitaria i una reflexió Sondee estetic llueix una flor de fiha, pregana i certes 11:cencies, certes equivaleneies fortenclra melangia. Vers lany mil nou- mals o coloristiques de carecter eubjeccenit, en plena maduresa, parla el un tiu, sobreenteses o no per la generali
pecó de percuesió segura i forts-ta,
amar ingenu i delicat de quan tenia
dotze anys i acaba dient: "Heures be- almenys en alguna esperits cultivats
preparats litereriament a aquest fi: un
nies, reriendres. vous jan= ideas
mystére de rinconnue" Es el sentiment realisme picteric massa exorbitant que
mateix de rOdilon Redon pintor. "O es refugia mes enlle de la plestica, en
clon dote d'autrefois, ame loiataine, tu el llindar, en la cormma frontera de la
n'est resten se ce soir dans les ombres", música i de la literatura: una mica de
el que s'anomena hin confusió dels geanota l'artista un any mes tard.
L'estética i l'art de Rcrlon s'expli- neres.
Potser si rOdilon Rcdon s'hagués
care d'una manera simple i concisa sunb
incplic-et més i millor, /a valor del son
1quatre extractes del set journal,
una estética que neix d'un punt d'obir art seria aquesta mateixa que li supoestrictament 1 purament realista en la sem. Es probable, de totes maneres, que
consciencia del pintor i que er rcalit- una intenció estrictament realisa no hazar-se danzan la tela va perdent cohe- gi mai guiat el pineell, ni els pastells,
va esbravant-se i fonent-se en am ni el llapis del gran colorista fantasiacomente trartscendent, quasi 'ajebe, del ta. caríssim, no obstarit a la sensibilitot MUSitait3ta. Escattera-lo: "...traltra tat artietica dels holandeeos, entre els
banda., el mea re* mes fer.anad, el gneis es trobava el seu millar públic.
Joan Seas
mes necessari a la nieva eimansió, bit
NIIIIZIM•11.111IMMIalarefflet:Mar-Onereetts

Crònica Social
VER LINDULT D'EN VER- sentar-se al lloc del fet, trobant

VERlite.CUER.
Sin =set el .segemnt telegrama:
"Ministre de Grecia i
Ce.eleme Drits de riloene,
integrada peLs representants senyors
Aragay, per la Gran Lógia Espanyola;
Clepera, per J'Associació de la Premsa
Diaria; Escalé, per la Federacie Democratice Nacionalista; Sanchez Martín. per la Federació Socialista Catalana; Reíais, per la Federació de De. pendents de Catalunya ; Fuste, pel Partit radical; Sisquelles, per les Joventina Ratlicals; Reinen, per l'Esquerra
Catalana; Palomas, per la Federació
de Societats Obreres de la Unió general de Treballadors, i Gorga, per r Ateneu Enciclopèdic Popular, preguen a
V. E. atengui pece manifestat per estaments populars de Catalituya fevorable a riadult d'Ea Elida Verdeguea- i
. Joan Bta. Atasen, (a) "El Poma", i
concessere ámiestia per a teta cis ir esos
per Miesticms pafitiques &ocie:tb. —
Presiden:, Pere Gorga."
PROTESTA
La Corporació General de Treballadors, Unió de Sindicats Lliures, en
una nota que ha circulat, . protesta de
l'assassinat de robrer Amadeu Campe
pertanyent al Seirlicat Lliure del ruin
de l'aigua, i de la passivitat de les autoritats davant d'aquest ict.
L'atemptat del Clot
El dissabte, a dos quarls de nou

del vespre van entrar un deseoneguts al bar "El Apeadero" del
carrer del Clot, núm. 75, engedant alguns trels contra Arnadeo
Canti Graner, de 42 anys, que es
trobava sentat a una ,taula, prenent can amb uns amics. L'agredit va resultar mort instan13niament.
L'agresor, aprofira,... ets raomente de confusió i el fel d'haver-ste totoral un trarnvia davant del bar, ya poguer escaparse Bense que poguessin veure'l
els guädies Mvils que soleo fer
guärdia a l'alisa acera del carnet,
perdent-seen !Mg de la foscor
la via del ferrocarril del Nord.
ID ~Jet de guàrdia va pro-

el cadäver al carrer on va portar-lo l'amo de restabliment pon
moments despes de acorrer l'al_
templat.
Per aquests motete va ordenar
la detenció del germh del propioami del bar i dels dos dependents.
Com l'amo era !ora., va haver-se

de lancar l'establiment.
Al mort Ii fou trobada una pistola "Star" arnb dos carregadors,
un rellotge, algunos pessetes i
documents diversos.
Per versions que liaverripogut
recollir, sembla que ei Carnet ha
via pertenescut anteriorrnert al
Sindical Lliure.
Ei

llibertat

Ei juljat del Sur, escrivania del
senyor Valls, he decretal In
bedel d'En Caries Baldric filtern
i Josep Elias Navarro, detingule

el dirnezires passat al carrer
Parcer:sas (Can Tunis) per suposarse autors deis trets're van
esser engeg,ctS a les immediarions de la l'Almiar( gin el senyor
Josep Britraroles le a ent ne r espur.

Vaga solucionada
Drgut a la vaga que sostenien
ele obrera arnh el cortreetista
senyor Miró i Trepat eslava!, pa_
e/110111(1es les obres del camp del
R. 0 , Deportin :Espanyol.

Fels els tràmits cansegtients i
arecptades pel preside:et d'aquest
eveub les baleen preemitadrs pel

Sindiral al patró :senyor Miró, el
Sledicats d'obrers del lt. 0, donis
por acabada la caga; lornant al
treball ahir. gusnyard ele yraketes
12 pOSSCt iCS i ele peons 0.
Els rajolers
Lee bases que preaenuvert ele;
rajolers i que per haver metal, ea,
buljartes pels patrons han moli-

val la decleració de vaga, són les
sea-tienta.
Primera. Abolició del trehall
preu feL
Segens. La jornada AttailTIR
serä de vult bares i, per tant, no

podran fer-se bares ettraordirittries, exe2pte aquells 9 sos en que
el tein0 ho exigeig bonant el
•
Nitró el 50 per 100.
Tercera. El jornal dels fadrins serà de 15 pessetes; el de
"bassers" i "carretillers", 14, i el
de peona, 12.
Quarta. Jornal Integre en cas
ccident del treball.
Cinquena. Serà obligació del
patró abonar un 50 per 100 del
jornal que deixi de treballar-se
per causa del mal temps.
Suspensió d'una confio- anula
-Per malaltia d'En Ramos
president de la C. G. T. (U. de.
Sindicats Llinres), bou smspesa la
reenferencia que diumenge havia
de tenir lloc al Sindical Lliure de
Cambrers.
Míting atrapas poi Governador
Per ordre del Governador . fou
euspüs el miting oganitzat per la
Federació Local del Sindizat
Unic, que havia de celebrar-se al
TeaLre Odetín de Sant Andreu,
abatas d'ahir, diumenge.
Prbxlma vaga
Els obrers de la fàbrica de mosaics'E. F. Esofet i Cia., S. en C.,
davant de l'incompliment per
part del seu patró de les antigues
bases de treball, n'han presentat
alises de noves Els obrers han
conferenciat amb el dire.ttor de
fäbrica i mentre es resol, la
seva demanda fan la vaga de brac.os caiguts, essent probable que,
de no donar-se satisfacció a les
seves peticions es declararan en
vaga els companys de les altres
selcions de la casa.

GASETA LOCA
088EMIATORI NIETEOAOLOGIC O! LA
letVERSITAT DL SOFCELONA

polgenci Arnaldo, de Si) anya

to t atro
questa Universitat, l'anunciada el flor eonegut per Cagatell. Coehit
dispensari del Pelele Nou li apreciar,
,nanferencia del president del
-”e". mona d'ourue16: 7, 18,
"Radio-Club Catahrnya", doctos'. diverses ferides oreos 1 la fecha ils%
reepatIla dreta. Tepe tra ' lladat
Bareineetrb a zero i al nivell de
Josep Balth Elias, sobre "Letradaa ellespe
mar, 759,e; 7571; 7553.
ajó elecnnica aplicada a la ra- tal Venir.
Termetnetre sec, ira; 16'1;16'0.
iliotelegralia".
Term5meter humit, 10 0; 116; 11'0.
Davant un nombrós i selecte PARAIGUES
CANDui
Portaferrlsa, 10
Humitat feentesimes de saturaei4), 07; auditori comencit exposant les
40; 50.•
diverses causes (tals com les
PARAIG9E8
Direeel5 del vent, N*.; NNW; ereelV subsläneicea . radioactives,
A
Forran, 14, casa CL APES
Velocitat del vent en metros per seultravioleta, cossos incandesgon, e; 3; 9.
. xents, eta-, etc.), que originen
Estat del cel, quael tapat.
en ele gasos ordinariarnent ais- mrseizzemzsz
Claeise de nnvole, etmtuseetlmulus, eirIlant, una conductibililat eletrirus-etratus; eirrus, eirrus-stratns, Fr.cca rnés o menys notable, cometImulus; eirrus-stratus, Frecartmlus.
provant-ho experimentalment i
tron,•eratur. estecnuta • t•artleer•
explieant la teterpretació que -es
Máxima, 180.
dona a aq.uest fenömen segons la
Mínima, 111.
moderna teoria electrónica.
31Inima erran ile terrn, D'e. •
En la resta de la conferencia
PER A PISOS
OeciLlarib termométrica, TS. Tempe: estudià detingudament els rot'Gran assortit en dibuixes
ratera maja, 150.
renta en el buit que s'utilitza en
Precipitació emulan, des de les 7 llores les modernes cale-ales elezdróniample, 1'83 m.
del dia anterior a lea 7 horett del dia
ques, avni d'us tan corrent en /IIla data, 0'0 millmetres.
el metre lineal, 16 ate?,
diotelegrafia, explicant la seva
Reeorregut del vent en igual ternps,
diversa utilització segons el punt
al d'Osa mes
267 quildmetres.
escolla en sea corbes caracterísIMPORTANT D'ESPANYA
tiques.
Illusträ
les
seves
explican11.1.4>
cions amb nombroses projecrins
LA
de gràfica.

Els rabassalres 1 la petftina
Signat per Pese Figueres
ve ha aparegut una fulla adrecada als.rabassaires del Penates,
demanant-los que no votin per
diputat el senyor Zulueta, porque
aquest polare /savia dit que ell no
era el representant dels

sa ires.

PALAU DE LA
GENERALITAT
CONFERENCIES ORCANITZADES PER LA COD'EDUCACIO GENERAL
A Lleyda
El divendres dia g de marc ceeneneará el cicle de conferecies organitzat
per la Comissió d'Educació general de
la lelancontunitat de Catalunya, a Lleida. Les conferencies són les següents:
I.—Catalunya-Ciutat: La Mancomunitat lles seees obres—En Joan Valles
i 'guals,
11.—La cintat que creix: la sena
urbanitzaciee—N'Adolt Flarmesa.
1.11.—La ciutat sana ; higiene del gól
i subsól.—En Rica!!! Giralt i Casadesús.
1V.—Cultura i civisme: TEscola Catalana,---En Pelai Vidal de Llobatera.
V.—Per a la salut de l'individu i de
la raen.—En Jesús M. Bellido.
VI—La Literatura i el Renaixement:
El llibre catale.—En J. Fierran i
foral.
VIL—Moral ciutadana: la defensa
de radolescent—En Felip Proubasta.
VIII.—L'econotnia de la Ciutat: la
nema expansió comercial.—E* Manuel
Florensa.
ritme de la ciutat: la cançó
i la dansa.—En Joan Llongueras.
A Tortosa
La Comissió ha concedit un cicle de
conferencies a l'Ateneu de Tortosa sobre diversos temes, els gneis seran antut
date oporttmament
A Girona
Ha eoncedit tumbé un altre cicle
conferencies per a l'Ateneu de Girona,
el qual sera inaugural dintre de poc
temas:A Cana de Mar
A primers de mate, la Comissió
narit una conferencia de popularització
ilteraria a la Biblioteca Popular de
Canet de Mar, a cauce d'En Josep
Maria de Segarra.
L'ASSEMBLEA DE -LA
MANCOMUNITÁT
Acure a la -tarda, començaran les tasques de l'Aseemblea de la Mancomunitat.

Les lligons del professor Einstein
El savi professor alemany Albert Einstein, vingut a Barcelona per a donar
tres Ilieons a l'Institut d'Estudis Catalans, done el dissabte passat i ahir a
la /ardite, a la sala de sessions de la reputació,. ges dues primeres.
El proiessor Einstein tracte . de einseqüències de la teoria de la relativitat.
Les dues fligons forme un veritabk
exit. Ni assisti un nombrós públic, feamat en sa totiditat pels mes distingits
hornos de ciencia de Catalunya.
La eercera conferencia la donare denle,
dancen&
No donen: en redice& d'avui un extracte de les dues lliçons donades pugn è !
les resenyarem totes tres juntes en
l'edició de LA PUBLICITAT del di-

pellat per un tren al quilórnetre

Dia 243 de febrer de 19 25 .

UNEN

PUBLICITAT

PREUS DE SUB3CR1PCIO
Barcelona: Duos pessetes oada
mes. Catalunya, Espanya i Portugal, 7'50 pessetes tres mesas;
15 els sis ideas; 30 un any.

Unió Postal: 25 pessetes tres
meses; 10 els sis; 90 un any.
Sants d'avui.--Sant Alexandre, martir; Leandre, arquebisbe de Sevilla, i
Sant Llätzer, märtir.
Quaranta hores.—Eeedaeia dels pares
(tonsila; de les ruit del metí a les sis
del iresDre.
DEL BISBAT
L'excellentIssiin aneen bebe administrará el aagrament de la confirmació el
dijous i dissabte a resglesia de la Coaeepeió, a dos (unirte domine.
— S'ha cebra un addicte de la diGoesi de Paléucia convmant oposieions a
una canonein a la Santa Sr-,, de Parénciallamb (marmita dies de termini, que finiräil primer d'abril d'eneuany.
— En Manuel Pomorlera ha fet l'almoina de eent peuemee per a la bona
I'rernsa i cent per -a la'prepagneill de la
fe.
IMANRESk. — CASA D'EXERCICIS
ES1l 1RITCAIS DE LA COVA DN
SANT IGN.131
El dia 12 de mare, a les °use dcl ast'ti, comeneara en aquesta casa una tanda trexereicis esperituals per a /loma
segoes l'admirable sistema de Sant leanni de Loyola.
Aquesta tanda es donadä en 'lengua catalana i durará 5 dies en complert retirament. Pe'r celda dirigia-vos amb temps
al pure director de la Santa Com.

Cas -

Gas - Gas

di tul U2
Frr calla guleu G AS

flillIt

Tapirteria, 33

BARCELONA

Fer .nri ú.tria gasteu GAS
F e r cal efacch p ste u GAS
Per I1ern3 gasteu G,S
Proccdiments moderns desconeGuls fins ara a Esparuj a. Apar:lis casumInt un
30 par 100 menys quo deis
aires ilaes

Visiteu l'exposiciä de
Gas Apl caciones
J. Sli e 33

Ronda St. pare. 7
Plaça Sta. Anna, 9

1geg,

Plaça Santa Anna, 17
BARCELONA
El governador civil, senyor %vente"
va haver de remandre ahir al lbt, dolentse de forte migranya. Siegue a--aisó els
periodistes fosen rebuts stur pel fill del
goma/sane senyor desea Eaventós, el
qual va manifestar que no hi havia mil
Govern cap noticia trinter¡s per a la
Premsa.

CADBURY

S'ha cursat el següent telegrama!
"Eemm. Sr. ministre de Grecia i
ticia.—Madrid.—La Junta de gotretz
del Col.legi d'Advocats, cedint a rete,
redes i insistents reclamacions de gra
nombre de senyors col.legiats i a lb
rnentacions de dignfssims funciona*
judicials, sela rennit en sessió exte,
ordinaria per prendre acords relee».
nats amb la semació de l'administre:el
de justicia en aquesta capital i a rt,'
cerca crobterer la necessària coopueee5
de las mis altes representacions de la
cimat, ha acordat per unanimitat
van a V. E. el teme de suspendre
sevol combinació ele personal en el re
ritcri d'aclimata Audiencia fins a rdal
una exposic , 6 raonada d'aquesta luna
espere.nt que la rectitud de V. E. fea
heetils els altres acords que la lene
tat del Col.legi i el respeste a la en.
ció judicial ens han obligat a proas
per accions ulteriors. Els saluda, d
ge, Am.dr_u Hurtado."

JOIES VILANOVA Iltif
Al moment que s'havia apee
piat de l'abric d'un dele treball
dars d'un urinäri en en registre>
ció., a la placa del Palau, IN
atrapat Joaquim Salvador. ed
restä detiugut i trastladat als ra.
lahossos del Palau de Jewticia.

Dissabte passat l governador va signar . els estatuts de la Sacietat Nacional M'Econemia Catalana.
13:imbons, Xacolata, cacao
L'objecte de la Societat és el d'estu.
diar la totalitat deis aspectes de recenomia de Catalunya, considerada com
w iti it oDiumenge, a dos quarts
a unitat económica nacional.
diles da la Larda, fnu assisticlital
La Junta directiva esti constituida
tres mil u es
digpensari d'Ilosinfrancs La Den
amb els segimnts elements:
mis eón les que esperem que de sis anys Agustina Geiles,
President, En Narcís Coromines; yimpliran letaistuerätta Kursaal gual iprosentawa e-resinas a la ni
te-presicient primer, En Josep Estrael d;a de l'estr,uia 111 h -vtut.tea dreta, de pranbeliereservat.ise
gues; vice-president segon, En Llnis
rueravelia del necea.
duides per baxer-la anossesed1
Flores; tresorer, En Francesc CobnEL CASTIG DEL -CEL
, tan sea.
eh-es; -Encale: En Ferran Cuito, En Joan
(SODOMA 1 GEOBORRA)
,clel pablir etie presenta d
011er, En Reman Rifols i En Cartas
-volein res iniS que un rae i Set. &apura nn tratodeeixani na
Feliu; secretar; N'Andreu B.asaaili.,
complet., tarda i nit, el dia de la
gas.

Acittt auci
iims e

CART tJJANIO

Vi blanc, 085 ami). lit.
Cellera ARNO & MARISTANY
Per a Comerg 1 idlomos, Taqui-moca, etc., estudicu, Senyor o
senyoreta, a l'ACADEMIA COTO,
carear Ares, 10. Toter, 6041 A.
La mas important d'E.spanya.
Aprofitant l'estada a Barcelona del
savi físic alemany N'Albert Einstein, la
Junta directiva de la Sucietat d'Atracció de Forastero, al donar-li la benvinguda li °test' com a: record de la ciutat
un exemplar del fortines álbum de luxe,
titulat "Barcelona", per ella editat Aixi
mateix obsequie a la distingida esposa
del professor amb una bonita corbeiße
de flora,
Tant cl senyor Einstein com la seva
distingida senyora han agrait amb afeetuoses curtes cd delicat obsequi.

n

f m

. 10 r er

"'res mil baques
que recomanaran a totes Euro
families i amistats que no deixita
d'assistir a l'espectacle mis original, mes artistic i moralitzadon qu,2 s'ha presentat fins a la
dala.
leat,:rnipaci5 Nacionalista "Ele Mouteerratine" posa en coneixement dele IDeis que tinte la sova junta general XegInmentária el proprineut dimecres, din
:hl, a les deu de la evtlla, al lten1 de lo
Palma. de Sant Just,' 3, principal.

Material Fütegrific

porcellana, cristalleries, loes de can, te i alamini; onbert.s d'alpaca, ob
-jectspraent.a
ORIATALLERIA M. ESTEVA

amagLa CATALUNYA, S&
Dernii és l'últim dia dc rentl
de lote de vai-xelta a les Vaixellee

rica de Lluís INglada de la 11311-'
bla de les Flors, 8, i Ttontla N
Sant :entone 5.

EiMIC
Ilda.IIniversitut, 37, ettntonada a
Rambla
de Cutalutilyu
Ja

WAT

Rambla fin 26, Miga
I'er venere Ilet adulterada el governa
dor MI imposat multes de eent pessetes
diferents industrials que han estat
nunciats -veis agents iuveatigatlors.
RESTAURANT ROYAL
Saló de To
cada dia te dansant da 5 a 2/4 de
8 i distara l'americana de 9 a.11.
Diumenge al mate va ase-lene el goveranear a la revista /le Sometents que
va celebrarse a la Diagonal; a la tenla
va amar itt Vilassur, os va inaugurar un
grua Sr un ges baratas emanen per "Da
Clornaructur Obrera", 'I la nit va ~lije
tir e lta rancie que es 'va celebrar al teatre Eldorado en honor del president del
F. G. OuraSoan, ida» Campee.

es

fitrin d'Rrefteil
k r: . c!es rer

taile

pina, ignorant-er de moment lea prduee,
que stin mosideraldes.
El roe durä prop de 24 hurra.

CORCHt—t_ZRA

VI blanc, 075 amp. lit.
Cellers ARNO a MARISTANN

ceat descorrpfa

EL AS DE MIRES
EN TOTES ELS ARTMISS
DE LA GA&& , nora

FINS

loe a 1112 boere de
Valleidera conegut pel hose de Can Ctuitellel. Es crema una gran unautitat

Si cenia 110 HE Id
VilLGAN 1 1 2

g

seva prinmra exhibició pública, i
perque aquestes tres mil persones seran

wfteilZ,It

assageu-la i l'adoptaren

jora.

El diumenge passat tinguis lloc
a l'aula- de Fisica general d'a-

a rluel3i13:11a

VCIlde-S al detall

fin; .sioie ceer,-,etàaiii
• 4 - fiedtrriss2 - 4

i

Arribada .de tropes

Deme, dinmens, a doe mane de den
de la vetee, celebrare al Ce lare Ere .'illiceficiades
sionista "Minerva", en el seu estetave, (ter.Ahir al mati, a les onze, earrebarea
crer de Mar, 58, plineipal. una se tie.el vapor "Tenme", de la Transo:telele'
rneia, a cartee del seta preeident.
precedents ile Melilla. -45o
Joeep 'Mari* Cm«, el qual diserta:-1 suIlicenciats de les ,quintes deis ame
bre : "Instauts sie l'axiaténeia metal i
tel.leetuel de l'heme", d'amarilla/a eh i w„.entreies quals nul ha sea de lid"
güentu temes: La vida - Lis tendales*
Ce10111 i la seva provincia, eeo de Lleal
na;uulls - Lea 'selles arts - L'iunor i sa de Girona.
Iliburrat - In guerra - Eduencia social Al mol] d'Ese:neo-a, on atre.a. el "rtr
taré", hi hacia leastant de púbi. d r
Els Ilihres.
1.41 confeeenein eeilicastrara anib projet- . vernador, semen. Raventes, a bato.
china i convençará rumb puntimlitnt.
capa i oficials sie l'estere:h.
En els tren que sortiren alee a la tir
L'entrada será pilblica seta en gairebd
tata eis actea culturals que urgí/enea da marxaren cap a liara cases els
aqueixa entitat.
triats de lora.
31e ge agrogst dels Hogbitals.
lobet
ris. tiota, idas Oreties. Gonsultz"
j ae -de
a 5. Cone4146 fic9 14U4l iefik de i g 4 Os 4144. * 1 442101'Pa ewegiii
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El

fine la Travessera (dreta); baiD:STRICTiE PRIMER
de Mariné fine al
Campran, anant sempre cap xa pel Torrent
de Nàpols; baixa fins la
a la lrata, dea de l'angla iormat carrer
Diagonal, segueix fins a Maripes la plaça de Palau i passeig
na; Marina fins Ausies Marc,
fine al carrer de Marina, conti- girant a la dreta. De la plaça
de
Pere
IV,
fins
al
carrer
nua pal
per Fontanella,
carrer de Marian Agulló seguint d'Urquinaona
plaça de Catalunya i punt de sor
Ja vorera dreta de la match:a i
la del carrer del Ferrocarril fins tida.
DI3TE:CTE CiaJTJE
el mar i per la platja fins la
Mor Vella; continua comprenent
Das
de Fembarcador de la Pau
tete els molls de l'Est i pele an- a la dreta pels [indexes deis molls,
dens deis rnolg s fins la playa, platja de Casa -Antúnez, volta la
tic Palau, punt de sortala.
muntanya de Montjuich fins
l'angla Oest de les tàpies del CeC ISTRICTE SEGell
mantiri. Des d'arlo( en Ho l a dreta
• e-apiane/la -sempre,. 'tamal, cap enfila el carral: de Fontroclona,
dita
des
de
la
cantonada
a `,:\
dreta d:aquest i Ronda de Sant
del arror d'Aribau i plaça d'Ur- Pan. girant al carear 12 i-aint
qua:a . i-ai pel carrer d'Ansias Antoni Abat, segueix per plaça
Mar . f.ns al carrer de Marina; del Padró, carrer del Cae a •
Leata par aquel fins al paasaig Ramblas.
da ,e. ;,,e ii ti r i, per la part driala
DISTRICTE Ci3E
d , 'i--, 1 continua pel de Don
Ca.,e, fus a la plaça de Palau.
lies de la Rambla d'Estudis,
'Per : , ar a ta d'aquesta cariaer i"e a la dreta, angle de l'esglasia de
ll'E,:.asiiria, plaça de Santa Ma- Ballena carrer del Carme, plaça
ta, carrer de l'Argenteria, plaça
del Padra. carrer de Sant Antoni
'de iaaiiael i carrer de la Latan. Abat, pu,1„,ant per Urgen ,ins
FJala pel carrer de Gracia,
Segueix tier l'antiga
Arma i Riera de Sant Joan, Ara divisarla de l'ex-terme de Les
de Junqueras, plaça del mateix Cnr i s fina al carr er de Calabria;
' núm i correr de Bilbao al ptiat
d'aquest fins a Ccaeleo, contia
de partida
nua per aquest fins Urgcll Puja
per aquest fins la 'Travessera;
DEI3TRICTE TERCER
d'aquí fins a Salmeran; baixa
Campran, anant també cap a per aquest al passeig de Gràcia
le úsela , des de l'embarcador de
tonibant per Provenaa fins la
la Pau per Rambla de Santa alaRambla de Catalunya i fins la
plaaa del Teatre, Rambla lilapa del mateix nom; Ramblas
de Caputxins, Pla de la Bogue- fins a Carme, punt de surtida.
ria, Ramblas de Sant Josep i
DISTRICTE SETE
d'Esludis; gira per la plaça de
De la platja te l'Arsenal. a
Catalun y a, carral^ do Fontane_
pa, ba:xa pell de Bilbao, Are da la dreta sempre, desaguäs de la
orirt
Riera Blanca, puja seguint el
Riera d
erariarnat, plaça de l'Oli i carrer limit de Sane i Hospitalet; trate l.:,1,+eras. eaguaix pel
ves-ea la carretera de Col! Blanc,
PAI. genteria, pina de Santa seguint tot el terme de Sarria.,
ara, carrer de l'Espaseria, fina Santa Creta d'Olorde, sepaiea de Palio', correr de la lau, gueix després pels Ifenits del dissola Iliralla, plaça d'Antoni tricte vuila fins la Travessera;
carrer d'Urgen fins Coello, fins
Lipoz i pels molls al punt
Caläbria, i seguint l'antic
aortiaa.
entre Les Corta e-Bosta:tienes
DISTR:CTE QUAFTT
enfila pel carrer d'ITraall; baixa
at a la dreta dci xamfrä per aquast i Ronda de Sant Pau
:lamida de Catalunya ami)
liaats del distriate
del mateix nom, segueix
DISTRICTE VUITE
1r. la Rambla fine el carrer de
sempre a la dr eta,
Granvia
pi:1
de
((treta)
des de Provenaa cantonada amb
Ii seguint fins la Diag.mal.
.ix pel Turrent de l'011a pasaeig dc Gräcia, puja per
1

J,
.

TI

e
‘„„„,

Pi A r

:VI

D
E iviS1CA
U

O

Els límits segons el nütt projecte

lírnls de ia divisió actual

per al

qual Faxit va asser

use -

parahle.

Emil Sauer obtingué llargs aglaudi-

nicats en totes les obres. Al final executà {Ora de programa dues peces més
de les quals tenim prcsent una dança de
Granados.

LICELa-CONCERTS SAUER ,
AMICS DE LA MUSICA
El regida concert celebrat el passat
Avui, dimarts, a tres quarts de den
di urrieligc a la tr.rda; es veia animadasTàrrega.
—
concertista de
de la nit, el distingit
in. La siila del Liceu presentava un
guitarra N'Alfred Romea donari al
k pecte esplimdid.

Soc-sortia en aquest concert, com Palau de la Música Catalana, l'anon-

a nota (rallaras , la sonata en si menor ciada conferencia i concert dedicat cl
de Laza única que va escriure, na gai- gran compositor català ',erran Sar.
Iletis ací l'ordre d'aquesta intereste s ovin!ciarla en els prograrrA. L'obra,
sant temió:
are., j quen carfteter de raps6clia tan
e-4, al famós m6sic hongarès i en el
"La vkla i les ihres de berrea Ser."
gal exedpi pri n cipahnen t, „ re ssen t ,
toril ea general tota la seca producció,
Obres ter a guitarra
d'in fluencies dels clàssics i romäntics
.1 Marxa, Estudi
Maniet,
nle s admirats per ell 1, dit sia de pas,
lAtsel la sinceritat de les seves adrni- fugat, Variacions sobre un tema de MoSar.
ladeos Deis música que loo mereixien zart,
la quaLat rna bella del talent6s1III
U>M POS ilfnC i concertista, al qual sainare 1 Estudi en fa. Id. en 5; natural mefilll atà la seva imaginació exaltada i por, qddeeeaux de Concer4"1 San.

aquest, Salmerán i tumba per lb
'Fravessera; segueix per aquesta

tomba pel carrer del Mal; segueix pal Urna de Sarrib fins
trobar ci Emit de lanilla terme
de •Vallvidrera fins la plaaa de
l'estació superior del Funicular;
passa per la líala de fatxada de
l'Hotel del Tibidabo, continua
per-la carretera de Sant Cimat,
segueix pel límit d'aquost termo
baixant pal catai de Sant aladin
fins la carretera da Sant Cagat;
travessa despras i segueix el torrrant de Sant Gante; traviesa la
carretera eircurnvalació, eeguint
per la riera tiene:asa cl cali) l
(n'orla, baila pel Torrent do
Mariné, tomba per la Travessera fins el Torrent da reaila, fins
a Provença rsegueix fina el passeig de Gräcaa.
DISTRICT3 NGVE
Des del molí de la Verneda,
la dreta, la divisòria cidra Sant
Andreu i Santa Cala ma, tumba
per la de aluntcaila i Sant Andreu, continua per les de Sarclanyola i Sant Cugat; baixa pel
earoi de Sant abatí i aeralciae
Satt Cugat, deixant-la per trapci
Nüssar-la despres i
Torrent de Sant Ganta deis Agudalle, segtnix per la rima, tray esca el camí d'Horta; continua
pel carrer de Carabassa; torrent
de Can Pujol, canal dci (iuinardta;
travessà el carear del Fressen;
si-Tu p ir< pri correr (t a l Rugid:al;
línia l'arria de Barcelona a Saragossa fins la Sèquia Condal
i Torrent de la Guineo; camí de
la Verneda fino al molí.

DISTMCTE I -"Porta de la Pau; Ramblas, ml
Creta; Plata de Catalunya; Ronda de Sant Pere; Plaça Urquinaona; Layetana; Pina de 1 Angal; Princesa; Passeig de Pujadas fins a Marina; Marina fins a
Villana i per la via del Ferrocarril surtir a Fencreuament deis
Passeigs de don Carlea i del Cementara sortint al mar per Carrera de la Fabrica del Gas La
Catalana.
Faaaors que conlindrä: 19.342
lt gi dors que elegirä: 6=3 i 3.
DISTRSCTE 11
Passeig de Colomb, des de la
Porta de la Pau fins a Marques
del Duero; alarguas del Duero,
Ion l eaquerra, fins a la Ronda de
Somit Pata part eaqueera; Llegan,
part esquerra fine a Corta; Corts
part esquarra, fins al Hulla i
aaixant a inar, tornar al puta
partida.

VInclors ene enntindra; 15.221

ltrgidors acte elezira: 5=2 i 3.
ViSTflicTE 111
III nompondran els le reS de
Sanea, Les Corts i Sant ll,.trvasi.
El“el, g s que eonlindra 8.348.
Rag:dors que elegirà: 2,2 i 1.
DISTRICTE IV
Placa de l'Angel, Princesa, esquer ra ; Passeig de Pujadas; Marina, asquorra, fins Argüelles;
Argüelles fins a Napols; Näpols
fins a Provenaa; Provenaa fins
a la Rambla de Catabinya; Rambla de Catalunya a Nava Catalutiya; Ronda de Sant Pene a

Placa Erquinaona; Iayeta,na,
fins a la Placa de l'Angel, angla amb el earrer de la Princesa.
punt de partida.
Electors que contindrà: 20.952
Regidors que elegirä: 0=3 i 3.
b:s-rnicTE

tic la Pau; flan:Idee, part
esquerra; Pena de Catalunya;
Rambla de Catalunya, numeracid senar, fins a Corta; Corts,
fins a la Playa de la Universitat;
Ronda de Sant Antoni; Ronda da
Sant Pau; alargués del Duero;
Drassanes i el punt de partida.
Fl a ctors que enatindrä. 21.615
Regidors qu4 . olegirä: 6.3 i
C:STRICTE VI

Ronda de Sant Antoni, 'turnarateó sanar; Plaça . de la Universita; Corle, numeració
fins a la Rambla de Catalunya;
Rambla de Catalunya fine a P ro, vila; Provença a Passeig (I;
Gracia; Paaseig, de Gracia a
a Balines; 11-almes
Diagunal,
Travessera; Travesseca a Dia-,

gonal, a Rocafort fino Mallorca;
aiallarca, a Ure -il: Craall. fina
a Manso encreuament arnb la
Renda de Sant Antuni, punt de
partida.
Electors que contindrà: 14.752
Regidora que elegtraa-5 = 3 i 2.
a.

DISTR;CTE VII
Garrar da Curts; Urgell, fins a
Mallorca; Mallorca fins a Rocaton; Rucafort fina a C-orscga i
pel limit de Eantic terina de Les
Corts, va a trobar la carretera

Madrid, a Pineal, de Culiblanda i seguint-la fina al
de

mit del terma baixa a trobar el
carrer de Corts, el qua"' segueix
en la numeració alta fins cd carrer d'Urgell i els electors del terma d'Hospitalet que forma part
de Barcelona.
Electors que contindra: 16.137
Regidors que elegira: 5.2 i 3.

DISTD:CTI: V111
Passeig de Gràcia, angle amb
el carrer de Provenga; Provenea,
muneraciú cenar, eans a Näpols,
des d'on, seguint els limits que
separaven els districtes IV i X,
seguint la separad() en els Ha
mits dels diatrictes X, fina
a Sant Genis, i anant a trobar
l'Avinguda de la República Ars
gentina, segueix fins a la Travessera. i pel carrer de Balmes,
fins a la Diagonal: Diagonal,
fins al Passeig de Gräcia i punt
de partida.
Electors que contindrà: 16.436
Regidors que °legua: 6=3 i 3.

DISTRICTE IX
Es compondrä tr'dorta, Santa
Eulàlia, Sant Andreú i la part
de Sani Marta compresa des del
correr de Nalancia, numerada
sanar, filas a la muntanya, pels
limits actuals del distriete X.
Electors que cantindrä: 11.943
Regidors que elegirä 4.2 i 2.

DISTRICTE X
El compondrà la part de Sant
Marta compresa entre el t arror
de Valancia i la mar, pels limite
deis distrialas IV i I.
Electors que contindrà: 14.635
Regitiors que elegirä: 4.2 i 2.

DiCTRICTE DESE 1

catalana colas a mitjä °flan a e Martínez Tarragó; vocals: Ganar
Bartuli i Josep Arnau Cinta; aea
far patria.
Its •lociació de la Prcmsa cretari„losap Bretó Arasa,
Capellattes. — President, Pera
Diäria
Per a primera de rnarç vinent Solaras .Poch; tresorer, Jaciat
Cols Segura; seeretari, Alfons
1 Associació de la Premsa Diaria
prepara la inaugurada d'una ga- Vergés i Costa.
L'i.eadZam:a. I Laborabanl
Harent-hi ja a Calella, Mora
da Ciäncies fi.t'Aiques de lcria de periodiatas illustres ¡t'uf) d'Ehre, Pineda i Sant Just Das lis collocaciti alls salons de la
Catalu nya
dila entilat deis relra:S rl Fit vern nombre Suficient de socis
Ila tingut lloc, a laaradamia i Jaan alanya i }laque'', En Josep per constituir-n . 1d, s'acorda dea
Laboratori de Ciancies Mèdiques lama i En Miguel dels Salita Gil- legar Als mes antics parque faeilt les gestions noeessaries.
de Catalunya la conferència VOr`.
La Cibllotecia Arús
anunciada: "Ea 'matra jovenlut
S'han encarregat i le les hililloDurant, el que va d'anea la Bimedica i la seca missia social", a granas dels dits tionenatjals els
iiärree d'En Joaquim Fuster. En
senyors N'Eusebi Cdroinintis, blioteca pública Artis ha rebut
niig d'un nombras auditori, En N'Alfred Opisso' i N'Agusti Cali- vialtiosos donatius da Hibres, tots
ells interessantiseims, d el s
1:aislar exposis la seva tesi d'una ve t.
manera 'non brillant.
Assoz‘.'ad,5 p rotectora de senyors En Josep R. Carreras i
Bulbena, revarand doctor Falix
Cornanca alarant durarnent el
Itosenyança Catalana
CONCERT CARDE AMAT poe ambient que a la nostra FaEn el (lanar Bonsell Do:celta Otter Cassart, En Francesa de P.
ultat troba l'estudiós per desile
Proteolora de Calbeló. N'Alfons Maceras, la
Lanotabilisaima liederist a es
rasa Planell i !liba I N'Antoni
proposa donar al Palau dc la enaotllar el seu esperit d'inves- Plensenyama Catala at ea (r,,,,h Bulbena
Tusell, als quals
Ganaba Segut lamentant-se
cumple de les actas de constitnMúsica Catalana un recital digne
Instiluein,
a nuls de donar-los
la
falla
d'unió
deis
'nalgas,
de
la
Cornisaions
Deitegades
cid
de
les
dels veriLables ainiants de la bols gAni g s en particular, se
na música, i per lant, el progra- qual cosa se'n dedueixen mals da Tärrega, Malgral, Hospitalet eamplau en far-ho pablicament,
lilobregat, Santa flärbara ì Cama serä formal per aomposi- cum el curanderisme i altres;
etim a tribut retut a la sava gecions d'autors alemanys, trance- parlà de la poca consideració so- polladas, lles Juntes de les quals nerositat.
han quedat coastiluides cola sesos, russos i catalans, entre els cial en qua es té el meiga, i
Ralo! Acadbmia de Clanpilen estirnncid en qiiti CO ti la
gueix: .
quals hi /tatuan cinc primeras
eles 1 Arta
President,
classe mhdica An redactar Ilels
T.Itifs
audicions.
Aquasta coi: pone-hl celebrarà
L'hileras que aquest corleara que a ella peaaanyan directament, Agell i Agell; tresnrer, Pera i
extraordinaria el
i referint-se a n'ah fati atinadts- Güell; saeretari, Ramon Tauics 1 sessid
ha despertat fa esperar que
dia , 2el del que sosïu, a les sis de
constituir:a un esdeveniment, ar- simas eonsideracions sobre la Oliver.
alalgrat.—Presidant, Francesa la turCa, per honorar la Mematístic i d'una valor nivaical ben importància grandfssima que, té
el secret mòdic, exposant la sa- Arnau; tresorer, Gracia Garriga; na dels seus ex - presidents
remarcable.
ya - opinió personal sobre l'as- vocals: J. P. de flarriga i Eduard ¡norte don Ratono de Niatijarres i
sumple, i acabà en mig de grane Puignou; secretari, Francesa, Bofrtrull, excellentissim senyor
Ratee Puig i Vmdlut, molt illustre
aplaudiments la conforMieia.FMI Fon!rodona. r
CAL QUE ELS POBLES
Hospital/el le Llobregat.—Pre- senyor Josep Dominical' I Estaun resum d'ella i insta la joTINCUIN u rdA COM.ventut a enlairar la noble MiSkliö sident, Francesa Talcos; (resurja :, plt, llegint les respectivas rweroC1E NCIA NACIONAL
Andreu Dum.mjn; vocals: Josep logias els ecatfainics numerarls
social de la classe medica.
SUPEKICA tWE NO SIPrefigueren a continuaeia la Ballesteros i Itanion Talens; se- doctor 'En Paulf Castells i
C U I ENTERBOLIDA
exeallentfasim senyor marqués
paraula .alguns socia 1 acabis la cretari, 13artomen Cara l t.
PER LES DIFERENSanta Bärbara. — President, de Campe, aeveread doctor Pene
sessió amb un parlament del que
CIES IAATERIALS ENpresidia, el doctor L. !libas i Ri- Frederic Espuria; vice-airesidant Mareen 1 Oliver, docice N'Eduard
TRE EL3 HOMES
bas, lagtant a onlairar la ciencia Antoni Cid 1 Pla; tresorer, Juli Fontsere 1 Riba,

Des del mar, poi carrer del
Ferrocarril i Marion Aguild, Pare IV fins Marina; fins Diagonal,
Nàpols a Coeli°, Torren). de Marina, canal de Gracia a Hurta,
fins Carabassa, Torren). de Can
Pujol ì caml del Gainarda, teavessa 'el Eugatell fins la linfa
I I Forrocarrit, poi,/ per aqueola i segueix la Saquia Comtal,
tumbant pel correr de la Guatee,
canif de la Varnada fins 1caat,
amb Sant Adriä do B25158; babea
per la Sèquia del Molí de la Vernada. fins al mar i per la platja
fins el carral: del Ferrocarril.
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de Constantinoble als
d'aquesta capital, que el comandan!. d'un creuer espanyol, en iin
atac de bogerla, va donar ordre
de disparar contra el pedan del
Califa.
Els oficials, en donar-se enrup
te de l'estat del comandant, aparentaren obeir, paró en un moment propin, van aconseguir
subjectar-lo i tancar-lo a un Carnarot,, on va morir al caa de poc
temps.—Ilavas.
Madrid, 26. — Ha causat veritable estranyesa el telegrama
que publica una Agència estrangera, dient que el comandant
d'un creuer espanyol, ancorat
davant de Constantinoble, que se
suposa sigui el "Cataluña" o el
"Jaime I", es tornà sobtadament
boig, dictant en els actes de desequilibri mental l'ordre qua fos
bombardejat el palau del soldà.
En els detalle del telegrama de
referencia, incomplents i fins incoerents, s'afegeix que l'esmentat comandant morí víctima de
d'atae sofert.
Alls centres oficlals, on hem
«cudit per informar-nos del que
hi hacia de cert, se'ns ha d'U
que no es tenia la menor noticia del fet. — Premsa Associada.
Madrid, 26. — Per comprovar
la greu noticia sobre el trägic
sucede, esdevingut a bord del
creuer "Jaime I", ancorar a
Constantinable, els periodistes
tan anal aquesta tarda al ministeri de Marina.
Absent el ministre els rebé En
Montero d'Espinosa, el qual assegura que fins aleshores no
.'havia rebut cap noticia- del
"Jaime I" i que malgrat del telegrama de la Premsa, res no
se sap d'aquest assumptr.
Al ministeri d'Estat s'ha rebut un telegrama del Constantinoble. dient que el "Jaime I"
tb. ancorat davant Constantinoble amb tots els allres vaixells
de les esquadres estrangeres, i
ta darrera nova que tenien era
que havia sofert una avene de
molla considracid per un topa"ment amb un vaixell i taub.
El "Jaime I" anirO a rep er
ls desperfectes a una draseia
— Premsa Associada.
UN CONTRATORPEDINER FRAN
CES, ENCALLAT

Paris, 26. — El contratorperliner francas "Nova" que tornava a Esmirna s'encallà divenbes, prop de Mitilene.
S'ha comprovat que el case de
resmentat vaixell no ha, sofert
uns ara cap desperfecto, no havent-se hagut de lamentar en
l'accident cap victima.—Havas.
EL CONTRATORPEDINER ';40VA" SE'N HA AN.eT A FONS
París, 26.—En el ministeri de Marina
112 confirmas que el contratorpediner
se'n ha anat a t ons a la illa
,
de Mitilene.—Radio.
EL PESSIMIS ME A t.NCORA, NG
ES ACSOLUT
Constantinoble, 25.—Continuen a l'Assemblea Nacional la discussió en sessió
secreta de les decisions que prendrà Angora respecte del projecte de tractat
presentas pols aliats a Lausana.
Segons informes d'origen autoritzat,
la discussió durará encara uns tres che,
í després se celebrará una sessies públi-

Dtmarts, 27 de febrer da 1923

EGR A MES
D'ITALIA

LES REGIONS OCUPADES

D'ORIENT

El cornandánt del
creuer espanyol "Jaume I" es torna boig i
mana bombardejar e,
Yildiz Kiosk
- Londres, 26. — Comuniquen
periódica
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ratitese -.ocupen els territori dentre es caps
de pont del Rhin
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Els maquinistes i fogainers de ferrocarrils estan disposats a rependre el
treball amb les condicions franceses
Dusseldor, 26. — Les tropes fofa classe de mesures d'incaud'ocupació han efectuar' sense tació i duaneres.
Aquestes noves ocupacions
incidente la de nous punts de la
vora (treta del Rhin, en la se-. eón conseqüència lógica del nou
cordó duaner establert a Ithenägüera. forma:
Primer: La del territori de nia.—Havas.
Dusseldorf, 26.—El fet sorXonningswinter entre el cap da
pont britänie de Colònia i el cap tint de la jornada d'ahir fou l'ocripació per les t'arpes franceses
de pont de Coblenea.
deis peduncles de la vora dreta
Segon: La del territori
Caub, entre el cap de pont de del Rhin, és a dir, de les porCoblenea i el de Magúneia, per dons de territon si l uades entro
tal que passi a mans de França els caps de pont ocupats a la
oren dreta pels aliala des de
la tinta terna da la dreta del
Ithin i la de Colònia a Magúncia, l'armistici, la regid de Keenigswinter,
entre el cap de pont brique travessaven en part territoris no ocupats, real illusäries tänic de Colònia i el cap de pont
de Coblenea, i la regió do Caub.
entre el cap de pont de Gobierna
ca, en la qual l'Asscmblea donará a
conèixer la seca decisió.
Malgrat dels forts corrents hostils a
Irr concessions als aliats es creu que
amb la contra-proposició turca que está
discutint l'Assemblea aprova els punts
essencials que acceptà Ismet-paix à i demana que es facin certes petites moste.
ficaciens al conjunt del tractat, que s'exclueixin les clàusules económiques i que
s'ajorni la qüestió de Mossul.
La impressió general no és en absolut pessimisra.—Radio.

L'ASSEIMBLEA D. P.f4GC-NA I EL
TRACTAT
Constantinoble, 26.—Telegrafie n d'Angora que, segons noticies de bon origen,
l'informe del Comité de comissaris, relasiu als projectes sotmesos a la delibes
sació de l'Assemblea Nacional, es basa
en l'acceptació de les clàusules aprovades pels aliats i els turcs en la Conferencia de Lausana, amb algunes modificacions de detall en certes qüestions
secundaries i separant les d'ordre econ6mir i financier, les quals seran disculides despees de signat el tractat de pau.
—Hayas.
Constantinoble, 25.—El Consell de comissaris ha redactat el seu punt de vista sobre la qfiestid de la pass, el qu'II
sotrnetk inunediatament a l'Assemblea
Nacional d'Angora en ple en sessió secreta.
D'origen autoritzat se sap que la discurtió durará almenys tres dies, al cap
dels quals donará a conèixer la seva
decisió en sessió pública.—Havas.

ELS EXTRErslISTES DE L'ASSEMBLEA D'ANGORA
Londres, 26.—Comuniquen de Constantinoble a l'Agència Reuter que els elements extremistes intensifiquen les intrigues tractos> d'obligar a l'Assemblea
>t'Angora a adoptar mesures militars amb
l'objecte d'exercir pressió sobre els aliase.
sssIlavas.

ELS FRANCESOS S'APODEREN
DE CANONS QUE ELS TURCS
CUROSAMENT AMAGAVEN
Londres, 26.—Noticies de Turquia donen cumple que la missió francesa a la
Tracia Oriental ha descobert canees contra-avions, curosament dissimulats per
les autoritats militars turques.
Els representante del general Cbarpy
elan apoderat dels esmentats canons,
per ser llur presencia a Tracia contraria a les estipulados» de racord de Madaria.—Radio.
EL MATRINIONI OBLIGATORI
Londres, 26.—Comuniquen de Crostantinoble a l'Agència Reuter que la comissió parlamentria d'assumptes religiosos ha adopta> el projecte de Ud fent
oblIgators el matrimons—Havas.

i el de MagUncia.
Aquesta (mereció, que termi-

nä a les dues de la tar:la sensc
incidente, tenia per objecte collocar en mane deis francesos la
Unía fèrria de Colönia a Magúncia, per tal que el control duaner no los ii.lusori.—Radio.
UNA NOTA DEL GOVERN
FRANCES A ALENUAIYA
París, 26--El Govern francés

ha presentar una nota a l'enserregar d'Afers d'Alemanya manifestant que l'ocupació de Koenigswinsler i de Caub s'eavien
et
fet necessàries p er poder reta!Czar amb eficacia el control
dua

ELS CREDITS PER A L'OCUPA«.
CIO DE LA RUHR
París, 26.—S'espera aquesta
setmana a la Cambra un gran
debat sobre els credds per a l'ocupació de la Ruhr. Pi-oh:internen,. la discussió arrumara de
la deis crèdits esprcials densanata pel Govern per a l'ocupaca5
de la Ruhr i que actualrne,nt examinen la Coniissió le Finalices
de la Carebra.—Rad o.
ELS FRANCESOS NO OCUPARAN
MANNI-IEIM
París, 25—El mutisteli d'Afers estrangers desmenzeix la
noticia que el Govern francés
tIng,u4. • la intenció d'ocupar la
ciutat de Mannheim.—Iiiivas.
LA TASCA DELS FERROVIARIS
FRANCESOS A LA RUHR
Dusseldeírf, 26.—Arib

del !licencian-wat dr I son regiment de refcre de ferroviaria
francesos, el general Pa3ot ha
publicat una ordre sei cha enaltint la tasca realitzala per deu
mil ferroviaria franceses mit 'laritzats que treballen en nua. xarxa explotada normalmens per
cent vint, mil ferroviaria alemanys, que efectuar cada 24 hores 16 mil quilänietres de reeorregut. De més a rr es pa sten a
rap els serveis de ces/Vi teden
a atriee seu vuit tren?, d'aliastiment s, als de, transporte de troves i 121 trena eivil.-1/evas.
ELS MAQUINISTES I FOGAL
NERS CEDEMEN
Dusseldorf, Zi.--Ei ö nna-suiiiistes fugan-1 .2:s de feirovarrils
s,slan disposats a eeprendre el

timbal' en Ice condisioas que ele
l inpcsa) les autor tais franceses,

ocorreguent el mat •x amb els
de Wiesbadan.
Ha estar deringut i snipre sonat el director Ile aificria de Fa narices de haiserlau l ei a, a con •
seqüencia de lis seva a •tr.dd en
vera les autorr ata .l'ocapacid,
;lavas.
LA PRODUCCIO DE GAFAS() A LA
RUHN
París, 2.—Le Journal des Di!bats publica els documents confiscats a la Lasdesewranzomt de Dusseklorf, en els
quals ressalta la falta de sinceritat en
les declaracions de productora de carbó de la Rhur i especialment la disminució de les xifres declarades en el
moment que es declarara l'augment
d'impost sobre els carbons.
Pssl gener de 1922 la producció de
carbó era de 57.600,000 tones i l'impost la sisena part del preu del carbó,
que aleshores era de nou mares or la
toca i el rendMent de l'impost fou de
cinc milions de mares or per a l'impost del tondlatge dels 3.300,000 de tones.
Per l'abril de 1922 la producció era
de 7.182,000 tones i l'impost s'eleva als
dos septims del preu del carbó, que era
aleshores d'onze mares er, essent el
rendiment de l'impost de 2.990,0 0 0
mares per al tonellatge impost a dos
milions de tones.
Del primer d'abril al 30 de setembre, el promig del tonellatge sotmès a
impost baixa a 2.201,000 tones, o sia
una disminució de 26 per roo, quan
aleshores la disminució en la producció
era únicament de 5 per too.
Durant reltim trimestre de 1921, el
promig del tonellatge sotmès a impost
descendí a L'oís-son tones, o sia una die.
minuci6 de 62 per cent, quan la producció marcava un augment de 4 per
cene—Navas.
LA s 1 l- u:7. 01. o ma.Lon A -r- E/-3
FOritS Pi.fl AL SOSTUAMENT
DE LES VAGUES
Dusseldorf, 26.—En els cercles vaguistes d'empleats de Correos, Telefons i Teksgrafs, s'estudia la conves
ni nincia de reprendre el treball a comp.
lar des del día d'avni
En vista de la tranquil.litat regnant
a Magüncia, així com de la cessació
deis artes de sabotage, la circulació
durant la nit tornara a ésser lliure, també des d'avui.
S'anuncia que els ferroviaris vaguistes de Worms seran pagats avuit, havent arribat ja a la regid els fonds
necessaris per efectuar aquest pagament. Les autoritats alindes adoptaran
diverses mesures, destinades a la incautació d'aquests fonds, tota regada
que estas destinats a mantenir el moviment vaguista.
Han estat posats en Ilibertat tots els
consellers municipals que van ésser des
tinguts, a excepció de dos. Quatre d'ella
seran expulsats del territori.
Els delegats dels sindicats obrers
Berlín han invitat als delegats dels sin.
dicats de Dusseldorf, a observar la major circunspecció en Ilurs relaciono arnb
els f rancesos.—Havas.
REGISTRES I INCIDENTS
Dusseldorf, 2.6.—La situació a Essen
i Gelsenkirchen ha minorar considerablement, seguint tivant a Bochum, on
el registre efectuat per les autoritats
d'ocupació a la Cambra de Comerç lía
portat la incautació de nombrosos i importan» documents relacionats amb la
vaga.

El sotsecretari d'Este
peeei, gener4Cfeixis1,1
ha estat esbroncat
pels feixistes en uti
míting a 'fati
Turin, 26. — El sots-seere
ri d'Estat P2C g i ha ' estat labro,
cat pels feixistes en un rna
celebrat a aquesta eiutat. p
portava l'uniforme de gen
de la nova milicia feixista aer
qual pertany.
La gestió politice de hese
tat funcionari ha provocat
descontent entre els sus pa
daris.—Radio.

En un altre registre efectuat en el
diari de Dusselduri Froig Wort, les
autoritats s'incautaren de 150 quitó-grama de proclames anti-franceses.
Una patrulla que fou agredida en
un dels carece d'Essen, aconseguí detenir llurs agressors.
A Oberhausen un centinella fou atas TRES QUADROS D'EN RAFEL
cal per gran nombre d'alemanys, en- ROBATS SON TROBATS A CASI
D'UN DRAPAIRE
tre els quals figuraren quatre policies.
En vista d'aix6, el sentinella feu f.» de
Rema, 26.—Durant la gua
la sera arma, ferint así un deis agres- la comiese Taeco, de Gortzia,
sors.
refugia a 'lidia abandonant
Ha estas detingut l'alcalde de \'a- sen palau que contenía un
ren, per haver-se negat a comparèixer, Ieria artística en la qual
via tres (padres d'En Rafael,
en ésser convocas per les autoritats
d'ocupad&
regressar a Gorizia la eet
Els sindícate obrers de l'esmentat comprovà que els esmentats
'loe han acordat continuar en llar ac- dros havien desaparegut. Das
titud de resistencia passiva.
prés de !largues investigadora
Les autoritats belgues d'ocupació de
han estati trobats, a Génova
Duisburg han procedit a la detenció casa d'un drapaire que els
del Ceinsol de Let6nia, individu de na- via comprat a uns seldatse,
cionalitat alemanya, el telefon del qual Radio.
ha pogut comprovar-se que es tes/baya
conectat secretament amb la lisia mi
litar. t t t' d ' • ,
Ahir es va poder descubrir a temps, tratge d'una personalitat neutral nepp
que huelen estat aixecats els riells de te de la Ruhr.
la lisia ferroviaria de Capelloa a CoAquest comunicas desmenteis se;
blenca, en una gran extensió de ter- que es tracti de modificas- el Gabiaa,
reny.—Havas.
Radio.
UNA F.ESPOSTA A U \' % PRE-

GUNTA

DISCUR3 DE Mil aSaUrni,

Dusseldorf, 25.—La "Gaceta d'Ale- RESPECTE DE LA RUlillt
- SONAR LAW
manya del Nord" preguntava la causa
de no hacer estat castigat un soldat franLondres, 26.—El cap del parta
cès que pel maig últim fou autor d'una ral independent, Mr. Asquith, ha pr
violaci
ó.
ciat un nou discurs a Tras-bridge as
S'ha fet saber al dit periódic que res- pacte de la Ruhr.
mental soidat fou condemnat per un CorlHa dit que despees de vint anys
een de guerra ir-anees en octubre (lb
tima coLlaboració entre Franca Líe.
tim, a tres anys de pres&—Havas.
. glalerra, les relacions entre tots tapé
AGRESSIO A UNA PATRULLA sos corren serió> perill.
He parla> dels ajornaments i seda.
FRANCESA
cien> deis homes d'Estas d'Europa se
Essen 25.—En la nit del dissabte s'e .
des del tractat de Versalles sea la 2.
fectuä un registre a les' oficincs dcl diz- sa dels disturbis internacionals.
ei "Freiwert".
Han tingut por—dio—de resoas
Una patruila francesa fou atacada,
dos grans problemes de les repe
peró no hi llagué ferits, essent . detindels deutes déficate eh suspre
guts tots els agressors.—Racho.
dles.
CL GANO Dr. DUSSZL
No hi hatirà pau en el mes mcgs
DURA
'UN ESTAFADA
2 37 estignin resalte.
Dusseldorf, 26.—El Banc de DusselMr. Asquith termina aprovant k Ce
vern de Bonar Law per no haver-codarf ha estat víctima d'una estafada. Do 3
individus, un dels quals parlava el fran- social activament ni passiva a fassr.s
cés, es personaren en el blanc i fingint- ' Ta de la Ruhr.—Radio.
se agente de la Hisenda francesa demaEL GOVERN laRITaalIC I II
, naren requisar totes les divises estrarsNOVA ORIENTACIO DE LA
geres, sobretot florins, alcgant que l'au
PLOMACIA FRANCESA
toritat militar les necessitava per a pagar alguno comptes de compres eieetuaLondres, 26. — Ocupant-e
des a Holanda.
ls temptatives d'aproaimaell
Anunciaren que d.. sellen r e 'cmhor- franco-italiana diu 1—Obsersael
sades en mares pel scrcei del tre:at
"El Govern britänic presta irr
francés contra un rebut que llimaren i riese atenció a la noca °denla
amenaçaren en cas contrari amb cridar a
ció do la diplomäcia fralleg.
dues companyies d'infanteria.
La gestió francesa prop
Davant aquesta amenaça, el director ha és da primera reacció
del Banc 'Hura' tot el que tenle en flo- tant creada per l'ocupació dt ti
rins, que s'elevara a uns quants mi- Ruhr sobre el grup diplosAtlI
lions de mares.
de les potencies europeos.
Una hora despees es presentaren amb que sembla perseguir Eran:1201
el rebut al servei francés del Tresor, on aquest moment as la camilla
solament sels pogué dir que hacia estst cid del bloc italo-belga-fcallA
víctima dels dos estafadors.—Radio.
no precisament amb intenciad

DESMENTINT ELS RUMORS DE anti-britäniques, sind en tot cal
CARVI DE GOVERN ALEMANY Per a l'exclusió de la Gran Be'
Berlín, 26.—En un comunicat de ca- tanya. Fins ara el °o yera brlik"
ràcter oficiós es desmenteixen els me- ! tic s'ha acontentat amb mirarl
moro circulats
circulats respecte d'un próxim can- assabentar-se, pera si l'aeció 314
vi de Govern i d'un projecte d'arbltrat- tuall condueix a un neu are
ge sobre la situació de la Ruhr, que ment de potències, la pallbg
seria confiat a una elevada personali>a; britänica de desaprovaeld
pertanyent a una potencia neutral.—lita- vola seguida fins ara hanr's5P
Vas.
Berlín,

25.—Un comunicat oficiéis des-

turalment de sufrir modifal
cions."—Radio.
ass
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LA PREM5A ESTRANGERA
La veritat sobre les excavaciods de Luxor
ES uri DESCOBRIMENT CONIU. — NO PAS METUT-AN-ANIEN
K
OLLERIES. -UN AMAGATALL MODEST. —
RAVZLLEG ANSGR
ELS BEDUINS ESPIGOLADORS. — ELS ESCARAPELS DE LA
CENT MODERNA. — UN DIVERTIMENT PER A NEURASTENICS.
NormattiE.-nica:yo. -- CADA COSA AL SEU LLOC.

Dies passats donàrem cumple
des d'aquesta mateixa secció de
les descobertes que dos arqueòlegs anglesos, Lord Carnavon i
mfster lloward Carter, vénen
fent a la Vall del Rei, prop de
Luxor i precisament a la tomba
del Farad Tut-Ank-Amen, un
dels sobirans de la dissetena dinastia, a l'apoca més esplendorosa de l'antic Egipto. • • Tota la
prernsa mondial ve. ressenyant
amb gran luxe informatiu els detalla més insignificante d'aquestes descobertes i les publicacions
il.lustrades dediquen números
extraordinaria per il.lustrar les
llargues descripcions minucioses
d'egiptòlegs autentica o... improvisats.
Heu's aol però que un savi italita lreigiptäleg assenyalat, en una
interviu que ha tingut recent-

ment amb un redactor de la
''Stampa", de Torf, ha declarat
francament i cruament que TutAnk-Amen és un descobriment
Creiem que interessarà
als nostres lectora conèixer els
arguments aportats pel professur Schiapparelli per justificar el
seu pessimisme.
Segons ell, no li es possible
de participar a l'entusiasme general desvetllat per les nocente
troballes, pesque té cada dia sota els seus ulls els resultats quo
han donat alises infinites excavacions. El descobriment de TutAnk-Amen es un esdeveniment
d'importäncia comí'. El públic
se n'adonaria aviat si fos mediocrement instrult dels tresors quo
fa temps eón en possessió do la
maneja egiptóloga. Los estätues
del rei a l'entrada de la tomba,

per exemple, no són pes meravelles coni ho mve propagant,
ans be coses grolleres. Entre tole
els objectes que han sortit fine
ara de la bomba, no hi ha res de
particularment nou o bell o de
re finadament artistic.
Creu el professor Schiapparelli quo Capassionament actual
pels deseobriments de Luxor és
un efecto del temps. Es ven, diu
ell, que Lambe l'egiptologia segueix la general tendència a l'exageració que caracterilza els
ocies i els pensaments dels homes moderns. Naturalment que
els menys responsables d'això
eón els mateixos lord Carrlavon
i sobretot En Cartee. La bomba
de Tut-Ank-Amen es un refugi
on proba-blernent algun sobirä
posterior ha fel reunir objectes

de tombes més llunyanes i, per
tant, mes exposades a ésser saquejades. Es sabut que els saquejadors dels hipogens egipcia
són tan entice com les mateixes
tumbes. La manera segons la
qual els objectes han estat trobats a la bomba de Tut-AnkAmen, indueix a m'euro que es
tracat d'un simple amagatall,
modest. Molla de particulars ho
han afirmat per llur compte. Un
amagatall de totes maneres no
pas de l'espècie d'aquell gran
dels Faraons descobert n 1884

a Deir-El-Bari, no Iluny de la
Vall del Rei, on es trobaren.
efectivament, i sense grane escarafalls coses meravelloses. A
la tomba de Tut-Ank-Amen,
roba és apilotada i no disposada
segons aquell ordre meticulós
les tombes egipcies inviolades,
ordre que enfa un veritable i
propi sojorn per als esperits deis
traspassats, els quals, si peguessin llevar-se de Iturs daurats
sarcófegs haurien de trobar sota mà els objectes mas ars i ele
alinients i l'harmonia tranquil.la
i arefstica d'un ambient de vius.
Tampoc no són les mòmies de
faraons il.lustres allò que ens
manca, segons el mateix professor italiä. Al contrari. La de TutAnk-Amen serà una , de més i
prora. Les bombee egipcios han
estat violades penetrant no pas
per la porta, sind per sobre o de
costal per mitjà d'excavacions.
qua cosa creu hom que fan
aquests eterns ociosos que eón
els beduins? Ells saben millor
quo nosaltres que excavant, per
exemple, en la meträpol de Tebes alguna cosa es troba sempro. Aixf la història dels deseobriments egipcis es plena de secrets que els beduïns han venut
als arquealegs sobre la situació
de les tombes.
gn un catador reeent del pros

fessor Sehiapparelli a Tebes en
1920, s'havia trobat un ingrés
ben clos, segellat, dins el qual
tothorn es prometia trobar-hi
qui sap les coses. Dad i que s'haguessen estas invitacions amb
el fi que els turistes de Luxe i
veins assistissin a l'aparició deis
prodigis. El% obrers treballaven
de nit. Quan hom penetró a la
tomba, fou trovada plena de ternra. Els beduina hi havien entrar per un altre costat i l'havien
buidada.
Hora pot assegurar que la tamba de Tut-Ank-Amen no resisteix una confrontació amb la
tumba de Ka, glòria del museu
de Torf. La tomba de Ka és
perquó fou trobada intacta.
En quant als joiells que Lord
Carnavon ha retrobat ami) Carter, tampoc no resisteixen la mes
simple compareció arnb aquells
Inés ántics trobats a les pirámides. I en quant a les pintures,
quan el museo toninas tindrà les
que actualrnent s'estant destacant a Florencia i que consten
de mas de quatre mil anys, es
tindrá un motiu do rnds per judicar les fadigues de Lord • Carnevon a Ilur valor just. Ele egiptòlegs no estan, a parer del professor Schiapparelli, disposats a
reconaixer que els descobrimenta
de la _tonita de Tut-Ank-Amen

siguin destinats a superar
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Wie especialment' arnerieä, 1:1°
amb les seves expression s Pel9'
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notonia dels esdeveniments
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CONFERENCkESD'ESPANYA
Un refús

La qüestiö del Marroc

Lu,,ez Ferrer conL'expedient de res- decorat mb una grag
C reu
ponsabilitats adminis- El ministre d'Estat,
scnor Alba, ha
estat al Palau, ahir diumenge, a la tartratives
da, mantenint un llarg despatx amb el
' Aquest mati ha celebrat una 'larga Rei.
conferencia amb el comte de Romanoyes, el magistrat del Tribunal Suprem
N'Edelmir Trillo, designat pel Govern
per a ésser jutge especial encarregat
d'instruir l'expedient relatiu a les responsabilitats administratives.
En Trillo es negà rodonament a acceptar el carrec per entendre que no
era propi de les seres atribucions com
a magistrat del Suprem.
El ministre de Gracia i justicia ha
tractar de convèncer a En Trillo perque acceptés la designació, peró aquest
sli ha negat tan obstinadament, que el
comte de Romanones sRs decidit deixar tense efecto el dit nomenament.

EL PLET DELS MILiTARS
UNA CARTA DEL GENERAL
LUQUE

"La Acción" publica una carta
del general Luque, en la qual nega que essent ministre de la
Guerra i ocupant la presidencia
el cornte de Romanones, hagues
ai.icedit a les peticions formulados
per la Junta Central deis artiiliers.
Després afegi: "En octubre de
1906, vaig acordar resolta i enèrgicament els ascensos per elecció. començant pel cärrec de capita. obrint de bat a bat les portes perquè passessin l'heroisme,
et geni, el talent l'aplicació.
Pera aquest presentat el Congrés.
no arribà -a discutir-se, perquè
virgué la 2risi.
En aquella epoca, em sembla

que En Galarza no era coronel, i
per lant no rodia presidir la Junta del Coa. El Consell de ministres
no el presidia el comte de Romanones, sind En López Domínguez.
Altre projecte radicalfssim, sense
mirar l'Anuari. que vaig presentar a la Cambra, lampee es discutí. per la mateixa raó de sobrevindre la crisi.
En 1918 Pis discutí ampliament
al Senat i al Congrés. Quan anava
a comencar la discussió s'imposà
rostre mal endèmic la crisi. El
'volgut amic Galarza res em demana. que signifiqués abdicació
de les meves arrelades idees —
hauria estat en xa —; segueixo

aferrat a les mateixes i penso
que la mentalitat de nostre exercit, que podria ésser esplèndida
por les capacitats i aptituds que
existeixen, no pot desenrotllar-se
pil culte idolätric que sento, amb
tot, a la pertorbadora antigüe/uf.
la se que sols avino, per5 brillant, micombregat amb les meces idees, pe 3 tambe st—linc Intima conviecid—que
1:centre els artillers, enginyera infanta i
tonta que es reuneixen en banquet per
fstejar el comparry que renuncia al cárter guarryat gallara`ament en campanya,
piala aguces actea efectistes de rendaida asa apea corrent davant els Governs
davant la societat espanyola, seguirà
Perei.vit tialament, vegetase, donant de
ii.tne es tant unes vena agudes i altres es'
bidente. Ilne la mera conciencia tranquilla Denme per evitar el Brial drama•
petser tráele diesel:1%e que fa ternas
preveig, vatg dir, respecte restat moral
1 material de l'exereit, a la Junta de
Defensa del Regne, des del banc blau
ed role et, que no flan hit ni els de la
ree3 extremada esquema ni els de la mes
extremada dreta."
fl EL" SALA, DE TERRASSA,
TORNARA A LA POLITICA

En despatxar avui am el Rei
el cap del Govern ha posat a la
signatura tres decreta, nomenant
s r nadors vitalicia a lev -ministre
don Angel Crzalz, rector de la
Universitat Central doctor Carraoido i al diputat de la Unid Mo
närquica, don Alfons Sala.
El cap del Govern ha f2t. un
complet elogi dela nous senadora
vitalicia, persones du gran signifleació, que han prestat molla
Serveis al partit (liberal.
— I el Descret de .1.soluci6?
• I i a pregui.11.1 un peeindlsta.
—Ja vindrà, la vindrii. Tot es
farà pela seus passos complots.

En

Sobre aquesta entrevista es feren avui
rnolts comentada.
Des dada pot assegurar-se que el
principal tema de la conversa del ministre amb el Rei, es va referir a la qüestió del Marroc, i la nota sortint fou
que en aquest despatx va signar el sobita el decret concedint la gran tren dIsabel la Católica a l'ex-secretad general
de l'Alta Comissaria al Marroc, senyor
López Ferrer.
Com és sabed, a l'entorn d'aquesta
ruerce s'havien propalat per alguns periódica rumors de dificultats.
Aquestes, com es veu, no han existit.
1NTEL. L 1GENCIA INTERNACIONAL
Encara que als circols oficials es
guarda una absoluta reserva sobre els
assumptes internacionals, es diu que els
Governs francés, espanyol i angles han
arribat a un acord respecte la celebra-

ció de la Conferència internacional de
Tanger.
Segons els rumors posats en circulació, la data en que aquesta Conferencia s'haura de celebrar és la del mes

d'octubre próxim.
CONFERENCIA DE GENERALS
El general Berenguer conferenciä ahir
amb el general Navarro.
EN NAVARRO I EL SUPREM
Aquest metí ha reprès la seva declareció davant del conseller togat general Ayala, el general Navarro.
L'interrogatori ha durat prop de tres
Com que les preguntes arriben a
217, se suposa que s'invertirá mes de
quinze dies en les diligencies de les primeres declaracions.
UN EX-CAPTIU
Procedent de Melilla va arribar ahir
a Madrid rex-presoner d'Axdir el capita Eugeni Aguirre.
A l'estació acudiren a rebre'l el general Navarro, el comandant general
d'enginyers senyor Gil de Borja i alguns
caps i oficials del cos d'enginyers, que li
tributaren una afectuosa rebuda.
EN raiLLAN ASTRAY A ALGECIRAS
Sisan rebut noticies d'Algeciras desmentint les publicades per alguns periódics, en les quals es deia que el tinent
coronel senyor Millän Astray havia esta/ elejecte de desatencions per part de
determinats elements.
La noticia está mancada de fonament
puix pel contrari, lea-cap del Terç estranger esta essent objecte de mohos
proves de simpatia per part deis seas
companys d'armes.
LES It.:ORNIES JURIDIQUES DEL
PROTECTORAT
A l'Ateneu ha donat aquesta tarda
una conferència l'al ricanista Antoni
Martínez Pajares, fa poc arribat de la
zona del Protectorat espanyol, on va
anar pensionat pel Col.legi d'Advocats
de Madrid per estudiar les normes juridigues que poden iinplantar-se al drt
Protectorat.
lía exposat que a les Societats de
Sus culturals els incumbeix fer estudis relacionats amb els problemes que,
com aquest, tant afecten a la vida es-

panyola, plantejant-los sense prejuicis
i il.lustrant a l'opinió per formar ambients favorables al compliment del que
incumbeix realitzar a Espanya en l'ordre internacional.
El problema del Marroc está integrat per diverses qüestions, per a la
resolució de les quals es compta amb

elements coneguts, geografies, histórics
i polítics, peró en els quals apareixen
IncögLites que s'han d'aclarir.
.Aquests problemes no han pogut estar apreciats cncara en la totalitat dels
seus factors, ni podran gsser-ho fins
que siguin conegudes certer dades--que

es zeverva l'ex-president del Consell
francés, M. CiS:laux. En comprovació
de tot el dit, llegeix el conferenciant

ó, els
fenys rebels a tota concentraci
extraordinaris serveis fets a Espanyapel caid Abd-el-Kader, (que per cert
no els cobra), han d'ésser tinguts en
compte per a l'adopció de qualsevulga
impliqui Ihnitació
resolució of rial de"
ponen all cal. 611-'Mr' ig"
; cli31"•
clue c°11114Advoca perquè es faci una revisió
de tot l'actuat al Marroc respecte a l'administració, i expressa la seva creenea
que ha de confiar-se en l'encert d'En
Garcia Prietó i el comte de Romanones,
si, segons es din, havien desigual per a

la missió fiscalitzadora a En Trillo,
competent magistrat del Tribunal Suprem.
El dissertant fon aplaudit.
EL COMUNICAT
Zona oriental.—L'enemie tirà contra
la posició de Izen-Lacens, seise novetat.
El poblat d'Uardana fou atacat Pe r un
grup d'una 30 enemies, que foren dispersats per l'artilleria d'Axdir-Asuz i perseguits per la noticia i harca amiga, que
Corma als agressors un mort i un ferit,
tenint Pharea un mart.
porLa•la.viacie no volL per causa del real"

DE CATALUNYA
CANET DE MAR
La Joventut Nacionalista
Diumenge tindra lloc al Canee Canetenc Una grandiosa festa, a proa del
Patronat de Cultura d'aquesta sita, organitzada per la joventut Nacionalista.
Dita' festa anird a arree del quadro
escènic de la rnateixa entitat, representant-se "Terra baixa" i "L'héroe", a
la tarda i nit, respectivament, cooperant
arnb audicions de ballets, els alumnes
de l'Escola Montessori.
— En la reunió general ordinaria,
celebrada per la joventut Nacionalista,
s'ha elegit la següent Junta directiva:
President Narcís Joyce; vice-president, Salvador Vives; secretad, Jaume
Subirats; tresorer, Miguel Moll; vicesecretari, jipan Escarpenter ; vocals, Marian Triedu i Francesc Banchs.
Comissió de festes: Salvador Vives,
Josep Maria Pinyol, Ramon Espärrech
i Miguel Banchs.
Comissió d'Acció i Propaganda: josep Foto, F. Serra Barrecheguren, Miguel Socarrats i ,Joan Escarpanter.

ASSOCIADA
CORRESPONSALS .

PREMSA

voluntat dels muntanyends i eomplir la
promesa de Iluitar noblement per Catalunya.
— Davant lela insistents niimors que
s'han fet circular en s'iste ls prOxlinic
captpsoile,le,eteltal desee :1.14 provincia
-no;Iji baii bluisSa a traasl'
lo L
cap districte perque seran cedits als diputats de Retal ordre, que sembla volea
imposar el Coreen, i que el distriete de
Tremp seguirá essent feude de la familia Rin, que reparteix els distrittes a ancles, cunyats i nebots, els elements naeionalistes afectats estan dispotiats, com
dèlem abano, a acudir a la imita mes valenta per arrabasear de les mns cace-quistes l'acta que vienen detentant contra la
voluntat honrada del poble i estan disparata a que cap estima l'evites de la U.
M. N. pugui dir-se diputat d'un districte
tan catalanti,sim com ara es Tremp.

A la matinada del 23 una partida de
bandolers agredi el poblat d'Adduna-Sbuken (Beni-Said), causant baixes en el
bestiar dels habitants, que contestaren a
ragressid. L'enemic Ilangá bombeo de mä,
algunes de les quals no esclataren.
Zona occidentab—Sense novetat.

BLANES
DesvetHament
Dressanes, aviació i tallada de pins -sSantuari del Vilar
Va meigent anib extraordinari entusiasme el fervor catalanista de la nostra
joventut, tenint en projecte la celebraci6
LA TASCA MINISTERIAL
d'un acte d'afirmad(' catalana organitzat per la Joventut Nacionalista i el
A fi de tenir en compte el GoFoment Catalanista de Blanes, al qual
vern per als indults de pena de
fi s'estan fent gestiona per obtenir la
mort que han de sotmetre's a la
cooperaciú dels oradora d'Acció Catalagracia del Rei el dia de Divenna atub l'actuaci6 de la qual es troba
eis-es Sant, s'ha sollicitat de lotalment identificada la majoria catalates les audiències que siguin irablanenea.
meses les del fur civil a Gracia nista
— Segueix interessant a la població
i Justicia i les militara al minisl'afer de les grans dressanes que com un
tre de la Guerra.
munt sie desferres. enlietgeisen en tata
— S'ha disposat pel ministre
manerala nostra Maja i passeigs de
de la -Guerra que cada un dele
mar i sirle es traben ja de molt temps
aeròdroms de Quatre Vents, Seestat de total paralització, oposant-se el
villa i Larraix exerceixin inde- lea propietari a enderrocar-les tal cenit
pendentment el seu cornOs, codesitja el noble i ti ondena, segons s'asmissionant de la part adminissegura, la auperimitat.
trativa a un capità d'intenden— Tambe ha despertat un moviment
cia.
de pnaesta el proojeete d'inetaLleeió d'un
— El president del Consell ha rete eamp-eseola d'aviarii6 en la formosa esal seu despatx oficial la visita de tea- plana dels pins de Sabanell, a cartee
ministre N'Urzaig, amb el qual ha cond'una empresa particular, en que conaferenciat mitja hora.
tituiria la percha d'un dels llocs d'esDesprés ha arribat a la Presiclemiia barjo mes ese:olmos de la vila , a eanvi,
cl ministre de la Governaci& celebrant
sezurament, d'una celebritat de "Cuatro
amb el president una llarga conversa.
Vientos".
— A Última hora seins dio que la casa Tayä, propietaria d'una bona Pa rt—
DECLARACIONS D'EN SILV.-.LA
la millor—del bosc de pins de Sabanell,
Des de Algecires envien a "La, th el proposit de tallar-ne uns quatre
Voz" algunos ,manifestacions fe- mil, clostruint aixf quasi per complot una
tea per l'Alt Comissari en aquella veritable joia blartonom Caldria
població. Entre altres coses di- conjunte de l'Ajentament i liartieulars
gue:
• per tal d'evitar aquesta destrueciú.
El protectorat es va a aixecer
— Per al vinent dia 3 d'abril, festa
sobre un Estat semi -salvatge, de l'Aplec del 'Si llar, es projeeta la celerealment, i per nixt) neeessito bració de grane fustes en a q uell santuaportar en una mà l'element fort ri, por tal de feg ejar la tenninació de
que es l'exercit, però l'exercil les obres d'eixainplarnent de la capella i
perfectament organitzat, l'exZireit
altas, que la munificencia i devoció d'ucom ho deu ésser modernament. na distingida familia bi ha fet construir,
A Espanyia se li diu NI polile
millorant notablement el popular sanque té ni Marroc, per exemple. sis tan ei.
Banderes del Ten:. i Lote militi— La "Capelln de Santa Cecilia de
-puiquen tantea Bande res per Blanes", que dirigeix el reverend timasen
tants bornes. Això no es veritat. Joan Rattle, está preparant la celebraei6 d'un importaut coneert en el Centre
Les Banderes no tenen tata lo d o
-tació,noe guantclem Católic per a la diada de Sant Josep.
— Es 'traben completament restade combat san precisos Per que
rendeixin tota la sena efic:tria; blerts de les secos greus malalties el nosels armaments, els Packs sanita- tre alcalde, sensor Alemany, i el mestre
ris, el d'Intendència. Aal pituso de piano N'Emili Mestre. Ilo celeamb respecte a totes les unitais brem.

militare. No s'han de fer esi erar
moltes disposicions que ai.d ho
determinin.
Considera l'Alta
com la síntesi d'un ministeri
complex. He de fer que Percarregat de les obres públiques tinga
la seva responsabilitat del son
comes. Quan es construeixin carrateres, ponts, etc., acuestes han
de respondre a les necessitats
que les creien.
Quelcom molt imnortant es,
dintre les gestiona de l'Alt Cornisa-ami, la creació &dispensario
medias ala' poblats. En aqiu,sts
els elements indfgenes i els de
g one-trobaran per dödica
buci6 el servei sanitari que tan
malament coneixen els més dele
cabilenys.

TARRAGONA
L'obra del Bon Mot de Tarragona
El mítIng do Reus -:- Un altre
mItIng a Tarragona
Contienen amb grau activitat ele treballa preparatoris per al niftiu,o, que ha
de emir Une a le- cus diumenge, dia 25, a
les onoe del matf. Mes de vint pobles han
rebut la visita personal del Concite de
Propaganda de Reus, i tenim noticia que
BIS monea les entitats i autoritats que
han promes assistir a l'esmentat aete.
Es tota els Pobles de la comarca 1 en
la mmeixa dutat de Recia sisan fixat amb
gran nombre cartells anunciant el mfting, repartint-se domes en bars 1 cafès,
a la sortida de les fabriques i d'altres
lloes, fulles anunciadores de l'esmentat
mIting.
Seinbla que els oradora i les autoritats
seran obsequiats després de l'acte amb
un banquet Intim en l'Hotel de Lon-

El mateix dic deis demés rams
de la vida amb respecte al protectorat. Atracció i respecto, con- dres.
querir la conf itança del pala proDespnla de l'acte del matt, que honra
tegit i lograr que sentin a un tingut
lioe a Reus, els oradora de l'Obra
temps l'afecte i la rudesa de la del Bou Mot es traslladaran a Tarra
gomä que se'ls p resenta amiga i
per
celebrar un altre arte cultural en
na,
noblement.
pro de la cultura del llenguatge, que tinUna cosa d'ur,I.Tentissima, n'a- drä noe per-la tarda a aquella capital.
presada necessitat, es la regulaEn el meting de Tarragona &mes dele
en el Baden, com erradament atribucix rització de tota els sectors admi- oradors eenyors Anguera, 'reino, Oliver,
TREBALLS ELECTORALS
nistratius
del
protectorat.
Juslfel
territori
oficial.
Masferrer i Ivo. I'lLseop, faran ús de la
Fravent-se enterat el Govern
Debut a la intel.ligència patriótica cia absoluta.
paraula FM Juan Rentista Roca.
que l'actuació de l'ex-diputat seCastro Girona, el Raisuni i
Les
menee
relacione
are/1
Eranni
entre
nyor Garcia Revenga, titulant-se
seran
Zugasti, sisan donat per fonamentalde
gran
cordialitat.
El
c
a
TREMP
represenlant deis 3obalterns
ment pacificada la zona occidental, la
rostro veinatge de zones a la prorEstat, l'aprofita per a fins elocLa
oampanya
electoral
q
eree
qual
cosa
permet
imposar
allí
les
reposició
pera
de Tänizoir
t orals, des d'ara les negociacions
Responent a la forra vilireeió pntrietiens obliguen a caminar d'acord
formes que es considerin inditspensaQue realitzin els subalterne han- bles.
ca que arreu de la esmeres es sentida, el
amb el sfrancesos.
rail de cursar-les cense més inLa incógnita representada per TanRespecte a Tättzer, penen en Casal Nacionalista traqueara d'out ha
tervenció que la d'aquelles perger no serà aclarida, segons el confe- una gestió intensa encaminada a dirigit 1 comité d'Aecifi política de la
sones que (breo/amen', estiguin renciant, meutre mans estrangeres tini
aconseguir profit per als :ate, "liza Regionalista tal manifest exposant
interessades en el plet que manQuin que cobrar les reparacions
ressos cli'Espanya per muja del l'estat de patriotione 1 la foro °adorneiesen.
lista inc
i
cada din s'expandeix ab nes
manyes ; peró convé recordar la teoturisme.
Són molts els subalterns
ria 51e l'Urzáiz, segons la qual en el
Espero que no es mogol eap vigoria 1aoldicitant que ami mes sigui
han retirat els poders ai senyor plet dr Tánger la darrera paraula la columna sense el men ansenti- tolerats els proles que sliavian impoant
Garcia Revenga.
en ,itenei6 a especials cireurastänehm
dirá Anglaterra i aixi es desprèn de les
ment i autoritzac,5
pararies atribu ides a Lloyd George
Ros de concome. Si una cabila Iftimes, per4 que d'ara endavant ele 5eUN CONSPIRAIIOR RONCARES qm. --- estar, fa poc, a Espanya.
es desmanda i és emit i gada dura- talaniotes del Pallan/ no estas dispuesta
Des dabais d'abIr es troles a Madrid
Són disertes les incógnites que han
ment, no cree s'hazt de pensar • consentir.
Ilit produit molt boa efeete, aseent
re. prement del ()loasen d'llongria,
d'aclarir-se a la zona 'rifenya.
eternament en ven;ances ni en
aprovat, Ilur test per Relama. id en la
d'Apponyi.
L'intent dr res s urrecció de' la pro- represäliee.
reunió general extraordinaria a l'abete
Ira esta visita< per diverses significa- vincia o "accélato" del Rif, va portar
Anäba dient eme es ninipliran
del persoaalitats de la colbnia del sea a un error ser reunid rectificar, ja que
seriosament els nne . es convin- eeteluada 1 per lotes les contreches letal
aula e'espera el mument per ratificar 1a
apart d'apaieher canstantaient els rietu t.. ditai.h el IluisuhL
paràgrafs del llibre "Agadir", del citat polític.
l'el que es refereix a Espanya, per
a el concernent a les dues qüestions
bàsiques del Tractat hispano-francés
de 1912, considera indispensable que
s'estudiin separadament les dues rones,
occidental o yebätica, i oriental o del
Rif, separades pe] riu Uringa, al maree chet del qual comença el Rif, i no

REUS
Conferencia
Els esports -:Sardanes -:- El temps
En el Centre de Lectura ha donat
nunciada conferencia sobre "La politica
internacional de la post-guerra" el diputat a Corts senyor Educad Aunds.
Amb molta cura de dales explieä la situarle dels poblea beldigerants en acabar
la guerra.
Es mostra pessimista i din que una
nova gran guerra ensenyarà als que ara
han triomfat com no han sabut aplicar
els principia nacionalistes i que aquesta
triomfaran.
Parlo del furrio de la Rússia, del feixisme Italia i diu que el feixisme nomes
pot existir en pobles un se senti profund
patriotisme i que no bi ha res mes bell
que donar la vida per la patria.
— Hom diu que han estat adquirits
una terrenos de sota l'ex-frez:MG, torear al
Passeig de Mata, per instal.lar-hi un gran
camp d'esoprts.
— La sessib de l'Ajuntament ha estat
molt moguda, acabant a quarts de set del
vespre.
— Per al prexim dia 10 de març l'Agrupacid Dansaire prepara una vettlada
en la qua] hi prendra pare N'Aureli Capmany i es bailaran sardanes.
— Per al prdxim diumenze, dia 23,
hi ha anuneint, al inatf, el mftinz de
1"Obra del Bon Mor" i ti la tarda un
partit do fot tod entre l'Ateneu Igualadf
i el Reas Esportio.
— El temps continua emplujat.

cant l'interes comercial que podria tenir
el ferrocarril.
Tornaren a intervenir alguna dele ese
mentata senyors i finalment s:aeorda la
'
taltijent propesidd iti.'
"Apr-var les gestiona realitzades a Madrid per la Junta i que aquesta ciernan;
a EAssemblen que se celebrara el vinent
diumenge a Madrid la corresponent auto
rItzació per solicitar del Govern remisi
ski d'un prestee per a la construe . iió del
ferroearril directe, per campte de les corporacions valenchines 1 madi ilenyes, amb
la garantia de l'Fatat."
— A l'Ateneu Cientlfic comenea ahir
asn dele de conferèneles cobre Iiisteiria
de la literatura valenciana el periodista
Vieena Calvo Arado. En aquesta pri
-merasoipldnctaques
faci la histeria literaria de Valeneia, la
(mal allegues pogut esgrime per Iliayans,
Llorente, Chabáa i nitres, que renten una
base suficient i el treball quasi Ceroplet. Despres parla de la pe:sonalirat do
la nostra literatura 1 assenyttlä el P rograma que pensa desearotilar en les següents
conferencies.
— Dimecres el Centre de ('altura Valenciana dedieä la seva aessil a la lectura de poesies de Teodor Liorente Presidí el governador civil. 101 venyor Testor recorda la sena fatiran amistat amb
Llorente, elossa la seva obra li teraria i
histOrica des d'un punt de vista espanyolista. i Ilegf composicions casleilanes i valeneinnes
El goveruador. que per rs Q ueleora bi
havia anat. parlä trunb4 de poesia i de
Llorente. No s'acaba la Semi) sena:: que
el senyor Gestee Marti, president de la
!tercie, de literatura d'aquella -asa, dignes
tambe unes guantes paraules.
L'homenatge ii plau mol t issim a Las
Proeinerias, perindic conservador que funda Llorente. Amb aquest mu'o inelou la
personalitat de foreste dios tas Retres
eastellanes. •

SANT FELIU DE GUIXOLS
Càrrecs municipals Esports
Han estat nomenats alemi cles de bas't'i
En ¡'ere Altrau-ha Callo]. N'Ateletf Bruzada Rifá, En Vieens Itouiri.h sala, En
Francesc Comas Arte., Ea doan Julia
Rossech i N'Arcis Parieb Gar
— En la SPAsie consiste--lal del dlenceres quedaron Meces defie i rament els
senyors llaman Ron" Jame Cafiet i
Ramos Surca per als arrecia, respectiva.
mime, de tinents primer i segun alndie
primer.
Resultaren elegits, interinament.
Miguel Payet, tereer Once, i El Marien Catarineu, sindie segon, p.r 3 vota
i 7 ea Mane,
Fon nomenat sergent tallado: les rechites dc l'actual reeruplao En Josep
Stasaó Batet. i mente per al, re ooneixement En Robert Viiadesau.
Taruhe feron nomenats eLs Jos minyons
i els sis pares que han d'entendre en la
•
dels expedients
l'any actual I
,
dels tres anteriors.
Que(l ä sobre la tanta l'extzacts Tneortla I
del MPS de gener i eamptes per 2.hle"21
pes.setea.
La sessid fou molt moguda i prarlign
en incidente.
— Dijous tingue lbs- al 'Seis anota"
1 organitzada per la acoderar "Ami, de
la sardana", una gran ballada de doneen
narionals mitalanes.
El prozrama fan execotat per la robla
' Unión Gitixolense".
— Per ala dies 3 i 4 del oinent nerist
sa este contractada la famosa robla 'Ea
Frindpal", de l'a Biste-il.
Pedem se-anear que el programa que
exemitará rera seleerfssim.
— Dilo/tengo passat centendiren a
Bienes 1 en partit de Campionar, l'Atenes E.sportiu i el primer ente d'aquella
vila. Quedaren empatats a 2 colo
Dlurnenge vinent jurara, en pretil
amistan, el Palafruerll F. C. centra l'Es/30MM.
VALENCIA

SITGES
ConLa Protectora -:- Futbol
ferència
Millora
L'Associació Protectora de l'Ense.
m'anea Catalana ha concedit, a la seva
delegació en aquesta vila, un diploma
de cooperació i un lot de libres per a
les escotes, a les quals per l'octubre
passat s'intreduiren les assignatures de
Gramática i HIstória de Catalunya. Per

tal motiu és molt felicitada la Junta
de la Delegació.
— Diumenge el C. D. Sitgetà jugara
un interessant partit de futbol, amb el
reserva del C. D. Europa de la capital.
— Dijous, 1 de Mere, el diputat En
Manuel Massó i Llorens donará, organitzada per la Joventut Nacionalista.

una conferéncia parlant de l'obra de la
Mancomunitat dx Catalunya.
— L'Ajuntament ha posat a cada
cap de caneo unes reiches arnh una
Besa indicant la direcció dels carruatges. Aquesta innovad& que era de
tengas una necessitat urgent, ha estat
molt elogiarla pel veinat.
— La Secció excursionista de la joventut Nacionalista efectuará diumenge. dia .25, una ;risita d'exploració a les
próximes coces de Miralpeix. Per a
netjans de Quaresma projecta altres
excursions no menys interessants a Tarragona i a Sant Miguel del Fui,
•
SANTA COLOMA DE GFIAMANET
La Lliga do Defensa dc l'Arbre
FrItor 1 do l'Arbral en general
Homenatgs al tenor Viñas
A leo cinc de la tarda d'asad, diumens
ge, la ',liga de la Defensa de l'Arbre
Fruiter i de l'Aebrat en general, celebrarä un festival a la sala - teatre de la Lliga Nacionalista, per receptar eabals per
la festa que es vol fer el dia 18 del mes
vinent. El festival consistirá en la interpretació de variades composicions musicals, cantades per distingits eantants,
acompanyata al piano pel professor En
Josep Casas i En Julia Villas, profeseer
i director del Oidor "Avant", de la localitat, lii honra lectura de poesies, reptewentant.se la comedia dramática eu
acto
broma dl gire blau".
Han promes assistir les autoritats tocata, confiant obtenir-se un exit complot
A prec de la auselita corporaci6, l'Ajuntament, en la seo. darrera sessió,
acordar donar el nom del tenor ruoianès
En Franceac Vdiaa a un deis carrera mes
Mlatries, plantaei6 d'arbrea fruiters al
inatehr mecer i euLlocariA de dios lIcaos
de máxime, morals en determinades ear.tonades de carrera.
I.a llora que donará el nota del ienne
Iltiae ha estat confiada al notable esetd.
tur En Josep älartfnee, i el pintat de la
senyera que vol estrenar-se al novell articie de la loealitnt En Jaume Salvatella
Parellada,

El directo a Madrid -:- Clcle de
de
conferencies -:- En
Llorente
Altra reg ada ea poso d'actualitat la
ronstruceiö del ferrocarril directe a Madrid. S'ha fet créixer la história q ue a
nosaltrea no ens osase gaire tu-sir cornilniincions rapiillssimes amb el centre d'E.
panya. Ila ajudat une mira la ereenen
de que aleshores el :medre port eadevinREUS
dra el port espanyol nrea important. I enEsport
El temps
lluernaLs per aquistes idees 1 altrec. la
Diumenge, die 4 de mere, el primer
l'remsa esralk l'ambient 1 les entitats
ntitniuues ' es belluguen amb una fe irises- (-quin del Reus Deportitt jugara un partit de futbol amb l'Esyanya, de Barpi tada.
Chic se celebra una assemblea a la celona.
També es fan gestions pugné vingui
Cumbre de Comerç per eoneixer les gestions realitraden a Madrid sobre moleta l'Europa.
— El enneert corresponent al mes de
asaurnpte del directo. El president do la
Diputa/ele., rencor flimenez de Dentroaa, mere de l'Associaeió de Concerts, aniexpliea les propmdeions preraintt plea a la rä a cärree de un Quertet de BudaJunta que funciona a Madrid per • la pest.
— Una comissió del Centre Indusronstrueeill del ferrocerril. aosabeata a l'Asseruhleet le l'Imita d'aquella trial ha visitat el batlle de Retal orJunta i los sume/50/5ns que havia fid dre PYr sol.licitar que l'Ajuntarnent proal Govern per tul que oferiiit altres aran- curi rebalsar quelcom el 32 per usa que
perceheix dan-non la contribució, tenint
tate« Ia iiaieeessiM1 seria ate-tirite.
en temple que és excessrvarnent recarL'alcalde de Roial antro, eenyor
par4,1 .1...arda del preeideut de la Dipt. regada.
— Diumeage: a la nit, al Fornert
lada. fatlennteut p•r oferir-ee.
meavnes Trigo. pos/ideen d•
Repilblica Nacionalista tindrä lloc la
;tanta del *Trote; lb-des Rizo. diputat a primera vetJlaila literario-musical miga.
Coeli; alleista per la deba, I Armad. /Ha. nitrada per la joventut d'aquella eatitat republiwa, dedlenren Ilonnees a la la- tat.
bor dei acaree Iiinefmen dr Benitos«. el
—Dijo«, a la tarda, va plenre
qual reatuul tota els parlamenta leinar. 5 com i al temps continua nuretat ecos

per tornar a planee. La collita dita de
Sant Joan, peró, ja no pot anar bé,
percate molts sembrats no han grillat per
mancament d'aigua i remites terres no
:aan estat sernbrades.
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jugadors, entre ells En Laf
fite, o
LA/e tres guares.
Aquest . resultar demostra el que
al partir: molt renyit, pecó no &a „.
Ilors fets per tots dos equips;
Näutic Barcelona, durant da pan>,
part, va estar desenceriadissim
, arr
llr,'em
,AatIpa
c ceitotic.naEarnenma
.ledsrec,sa.61,é,psun
2,tsca;nçoenft

tar En Vendrell "L'emigrant" i uns
liudes integrades per homes que ho fan
fragments del "Don Joan de Serrasense cap entrenament previ.
Malgrat de tots aquests defectes d'o- llonga", acompanyat al piano pel marigen, la selecció que vestía camiseta teix mestre Morera.
ibt kd,.
ir
tk
El major entusiasme va essen en canmini del Ç. N. Barcelona. L'AtI1e,
blanca feu un treball forma arrodonit
tar la Pilar Alonso, la qual interpretà va
i
notable.
Alguns
dels
seus
individus,
manats malgrat simbolitzare l'un l'estu•
El qe,t de j;ertliyér d dlina entitat ei"L'ombrel.la" "La Marida de l'ull
L'cäierlaci'rli-re°tIlar
malt u inusjr°ei imPa
m
tals com Barratxina a la davantera i
m s r%niairtti
ctietioni g tni la qiiatnkt rde cfue lii ena, di, la constancia i rausteritat, i Valtre
catela Ln A
viu", "Es el tramvia 1", "Les enrameo t
fo,N
u reo] Epa.rstit. gen ."ra,.
Roca de ring ala, sobresortiren notabletraren alguns socis . entusiastes del fur- la frivolitat, la Ileugeresa i l'eleganVe/11.
,Iles",
"La
filia
d'En
Nandu",
"Els
ment pel sen joc encertat. L'equip, en
bo], mes que un Centre reclamó,' sem- cia. Perä confessem sincerament, que el scu conjunt, semblava estar posseit coets", "Es gol!" i "1-Gosse al F. Club
bla un club futbolista, mas mig obliga el futbol, d'una faisó indirecta, perju- d'un alt entusiasme, ço que contrasta Barcelona". Aquest darrer, com a la
B(EYQU
CLI U
P SB SI.IAINXTT OAst)z,
dica notablement 'excursionisme. Dia enfocar aquest tema una nuca vitarda, °Mitigue un èxit sorollós i fou
amb la tasca bastant indiferent dels
guin-lio, si no les nombroses deserkiriós, telliza en compre no ja l'afichorejat pel pablic malgrat ésser tina
blau-grana,
particularment
a
la
primera
PATEN A T RES Paaers
ció, sine: l'apassionament que desper- duna registrados en el canip de l'ex- part, la qual va mancar d'interés.
estrena.
iC1-1
cursionista/e per pasear -se als del futta aqucst esport.
Diumenge, a la tarda, a S
Cona
a
fi
de
testa,
es
projectà
la
fina
En
canvi,
a
la
segona,
can
si
els
Esportives
Conferencies
an: sa,
Fem constar per endavant, per tal bol.
va tenir lloc aquest partit, el qua
del partir d'homenatga de la tarda. En
Des del punt de mira cultural i pa- anitns estessin picats de no aconseguir
El tomps-:-D'cleeolcns - o- Ciares d'evitar suspicacies, que el futbol no
d'entrenament per a • la Cepa
aquesta
rllicrnía,
magnifica/11w
clara.
gols
o
perquè
l'equip
seleccionar
es
municipals
das desagrada i ben sovint som espec- triótic, no cal dir que amb una mica mostees en ceras ocasions mes temible, síu veuen tuts els moments del partir.
gons equips, els quals do naren rs.,.
Ines de moltabes.tü'aeisnletraictdm
A la Joventut Católica, diumenge pas- tadors dels partits mes interessants que menys de pilota i una mica mes d'ex- el cas és que el joc va prenare un gran,
iaap,acltope
La (unció acaba a les dues de la
a ltau.attEena
si
cursió,
Catalunya
sortiria
guanyant
Un
sat varen inaugurar-se les conferencies se celebren. sobre tot quan es baguen
yiN
daAllucitoaNpFerEra.Elascal.A.
nit, sortint tothom anta sin gran entu- prevente la renu
interés.
nos.
seré
sentare
per
èxit
futbolístic
a
al camp del Barcelona els nostres
quaresinaLs.
siasme.
La
testa
resulta
11u:ches:Ira
i
Dos gola accnseguiren els barceloìitres Ort mutiu d'orgull i contribuira
jugadors s'enfronten amb equipo esEl doctor Josep Maria Terricabras va
digna de rhomenatjat.
a l'enlairament del nostre nom aspar- instes, sempre pel rnitjà da Gracia;
f er la presentació del mestre Malea ex- trangers.
(sret'slassca
i a6bs äsadiega)n.l' AÍLträ el sein or Rejr,
matant
una centrada de l'extrem dreta
,„ea
eis, mes caldeé no oblidar que sera un
“
El cas, peró, que abans en el nostre
posant la necessitat que com a repós de
• filUCIDY
el primer, i d'un encerrar sur dangle
Centre es 'raids una mica de cada co- triomf efímer, com efímera seré, la glóles tasques darles, de temps en temps
el
segon.
ria dels jUgadors. els quals—dit sia
resperit pagues gaudir i concentrar-se
sa i d'una manera especial d'excursions,
UNA DIFICIL VICTORIA ad D
Vers el final, quan mancara pot per
m eirm
dba l, e dmiaenldig, a Es deu de la nit
amb tot el respecte degut—assoleixen
'ea vetllades com les organitzades per la
responent al lema que escollfretn i que
R. C SANT ANDREU SO- vitat
acabar,
una
pilota
centrada
per
l'Horcas
Rugby
avui sia tema obligar de totes les con- la categoria de "as" o d'idol, la qual fou agafada tan precisa per BarratxiCCal grcgació Mariana i dedicades als
BRE EL C. A. D. C. I. (8
dEP:sipolaCrt°Fsmedidtecél,
g,D
b. oy.r Cij,e.a Iviaid SI-c
verses la pilota, ens decideix a donar cosa no és gaire esportira. Per contra, na, que marca el gol de l'honor pels
sits problema de la vida i a diverses
a 6)
n iespetit Imane.
la ven d'alerta, temorosos i no tense un èxit científic, fill de la investigació seleccionats.
eterIfisetz
rbyiiii
tre,d donara una conferencia expee,
El mestre Mirar va donar lectura d'ufonament, que el futbol ofegui resocrit i les fort inteLlectual, algun descobriVeritablement el C. A. D. C. I., en
L'arbitratge, a arree d'En Roma
tiva del joc del rugby. Apesta opa
ment dristäric, botän:c o arqueológic,
na conferencia sobre la música popuexcursionista, i no solament a casa rioscada
partir
que
fa
se
Ir
ven
una
inForns, Tantic jugador del Club, fou imrenda, que es el primer acte d'
lar catalana, glosant resplendidesa del
tra, sitié a tantes altres institucicns que per exetnple, degut a les fructuoses reparcial, procurant, caen és natural, man- negable minera; diumenge els dos con- /de que es proposa celebrar el una a.
cerques del: rodamón—el qual enserias
nostre cançoner, amb la cooperació
lamenten, cona nosaltres, aquesta 'wintrincants van fer un partir dar en extel/ir
el
joc
sempre
en
un
ambient
d'ade Rugby per a la divulgació
TOrfeó Vigatä, que va executar dife- sió futbolística que amenaça enderro- que expansió fa cultura — ultra contrem del qual n'és testimani el crescut
esport, ha despeetat viu interés.
tribuir al ressorgiment de la riostra per- mistosita i companyonia.
rentes cançons sobre els diversos cai- car totes les nitres aficions.
nombre de "melées" que hi hagué. Val
Els
equips
s'arrengleraren
per
rorres de nostra música.
Es de doldre que molls joves de res sonalitat, seré, sempre un triomf sälid
a dir lambe que a reou:p de Sant Andre
que
scgueix
La concurrencia era extraordinària
cicLizzz
coneguda cultura expansiva, als quals i definitita
Barcelona : Pasqual, Planas, Sumo- dreu Id havia mes de la raeitat de juuna Ilarga ovació va tascar s'admirava per la seva serietat i sere
I consti, per acabar, que no hem esgadors del primer e:1MR cosa que ateca,
Torralha,
Blanco,
Satnitier,
Piera,
AL
VELODROM
DE
S.ast
racte.
crit aquestes ratlles anda l'esperit .de
les hagin petalut per complet, dei--nita,
V. Martínez, Gracia, Alcantara i Sa- nua bastara el resulta; dels blau-groc;
El dia 4 del vinent marc, el distingit
La cursa de dues liares in dividual aa
acial-se arrastrar per aquesta colla d'a- criticar resport predilecte de la jovend'aquests
611ims
el
millors
(aren
els
literat N'Euschi Isern i Daumau vinrra
tut d'aval. Solament hara estat inspira- Ui.
classificació per sprints, celelaada a,.
rassionata, acabant per prendre-els-hi
Selecció: /Bota (Espanya); Cabed° davanters : la eeva liarla tres qaarts és menge,
al Centre Excursionista, on donara lec- avantatge, i es mes de doldre aneara
des pel sent'anent de veure cona una
en la qual participaren eli res
la que flaqueja mis i la mes incom.(Sabadell); Walter (Figueres); Roca
tura d'alga:as al e ases sobre l'amornoble
—
almenys
hauria
és
afició
que
tres mes bens corredors, roa un :na
que aquest etern parlar de futbol hagi
isleta; els mitjos complíreu i el cauce
'(Avene); Sarazo (Sano); Maurici (eadé, cabant-se la cessió amb projeccions
1153 triomf per En Tresserres,
allunyat de les quotidianes tertúlies al- d'ésser-ho—, simpàtica i agradable, ha
er s arriere" el desempenyava el notable
dalona); Rediu (Terrassa); Homs (Man
de diversos passatges i llocs d'aquella guns companys que, cansats d'aguantar aconseguit soase intentar-ho, mig desfet de prendre- bi part En janet, ra
resa); 3:fauri (Júpiter) Barratxina davanter del Centre, En Canela, el qual
terra. •
bancar-ne una altra, la qual, ensems
toraat de ternes del Marroc, íos pa
xuts i gola i de :m'ijar pilota, han deper hever sufert en el primer masatig
(Martinenc),
i
Galofre
(Atleta
SabaTambe és probable que ocupi la tribucidir abstenir-se per tal d'evitar una que aquestes mateixes qualitats, resuldel Sant Andreu LUI cap, no ho feu com perque la pista de Sans es veies pina
na d'aquest Centre l'adrocat vigatä, avui
simag ço que va remarcar-se en dama
ta útil. Seria perillós i aontraproduent dell).
indigestió d'insospitades conseqüencies.
an veritable 'arrié-re",
vice-cónsol de Tanis, Lluís Vilardebde
Uns
i
altres
foral
força
aplaudits.
no contenir i combatre amb armes leNo és que pretenguem que dins el
El Sant Andreu deecnrotila el seu se la sonido, eplaudint el pablic
qui es troba entre nosaltres, referent-se
enSusiasme la presencia de ruma
món deis esports, rescursionisme i el gals aquesta invasió futbolera dintee les
de la sea-a llarga estada en aquelles reL'ADHESIO DE LA peculiar joc anab una energía avasalla- pió.
Ans entitats que no hart estat constituirles ad
futbol
representin
un
antagonisme.
dora
el
seus
davanters
i
un
joc
durisgions africanes d'un ha portal molt inMANCOMUNITAT
El primer sprint fou per Es
el contrari, creiern que, consideAts cien- hoc.
sin/ teas els restants equ rmiers. Els dateresasnts oGservacions i una Ilarga seSer res, guanyant tarnbe el secr za
A. Ealasch Torren
Helio aci el text del pergamí que, ranters pecó, no compliren pas cona la
tificament, tots dos apareixen ben agerrie de fetog,rafiel, totes elles magnisignat pel President de Catalunya, fou resta de requip. A les "Inelees", de- despees, una caiguda del brau Ira
fiques.
motiva la seva retirada, la qual
remes al senyor Gamper
gut al seu afany de guanyar-les actua— L'Esharlo Mariä ihn adherir anal)
"El Comen Permanent de la Man- ren de tal faisó que les tancaven per partís a ránim de tatham una {ora (té
una entusiava cormanicació a
A EN QAMPER
caraunitat de Catalunya, amb ocasió de
complet, impossibilitant al mig el ti- il.lusiä; de resultes de la migada n
nata-e eme el; Clubs catalans tributen
ter-se una greu ferida al cap.
L'ASPECTE DEL CAMP reprendre el sea lloc. Se li féu una rhomenatge que us dediquen els ele- rar la pilota cha ; ela rentjos ando basal president del Barcelona F. C., seEl tercer sprint es per rAlegn; d
ments esportius catalans, ha pres l'a- tea encert ; els tres quarts exceLlents,
veritable inanifestació de simpatia.
nyor Joan Gamper, havent-lo visitar una
Des de les primeres lames, una mulAmb els jugadors, com no parda dee:ur cord d'adreçar-vos l'expressió de la se- essent el raes flac l'ala esquerra. El quart, per En Llopis; el quina per h
comissió dcl Consell directiu per a fer- titud considerable anä apinyant-se en el
Regnier;
el .5:sé, per En Pagnia; d
de menys, es rressnta En Ganaper, re- ra simpatia per la noble obra que reamillor, Ar • igas, de la U. E. S., el qual
li testimoni de l'alt apreci i consideracamp del • F. C. Barcelona, del ritual
s'até. Tresserres, i el valle, iguala/
but amb el mateix entusiaeme dabans, l:ter:u en resport català i sobre tot des
jugava
en
suastitució
d'un
eqeirder
r/5 que mereix la sera personalitat
pot Len afirmar-se que anta tut i la el qual va Hangar cl kik-off iniciadur de la presidencia del F. C. Barcelona.
En Tresserres, donant-se el redes
Sant Andema, esrent nil cl que decidí segueix:
En caravana automovilista, nostre prioc-va considerable cabuda, resulta insuVos haved sabut donar a les manis
de la
mer eqvip r s trasllada a Olor, ac am pa
la
victúria.
L'''arriere"
anda
malta
seficient per contenir la gran gemada que
Classificació:
feomcions esportives del nostre poble,
Duran; el descans, va tenir lloc Faca
renitat i energia.
nyat de' divera.os individus del Consell
s'associä amb tant d'entusiasme a raePrinor, F. Tresserres, 3e7 /eh
un alt sentir de dienizat ciutadana i
Comença el partit sortnat el Sant Andirectiu i d'aficionats, per a jugar un te d'hornenatge del modest dallada que de descobrir el hast /I En Geortet, obra
ao'rar g/:núm .:tres, 33 punto.
una eficacia encoratjadora. Al vostre
de resculptor En Joan LErsama.
der-in a favor del vent i etnb una vapartir amb el Olot F. C.
tant ha treballat pel bon nom de la
Segon, M. Regaier, en 31 puna
En nom de la Cemissit • organitza- amor per la cultura fisica hi haveu
Sembla que sera un fet la construccia
:etnia que acorrala els del Centre, toTercer,. M.. Alegre, en la .pana.
Cataluitya esportiva.
dora, 1/1053:/1 Unís Sabater, arrab les salan afcgir els nióbils del patriotis- cant llar linia d'assaig. Pasta molla es;duna ainpla carretera, que des del cama
retire
la
nodrida—quasi
Feia
goig
me.
EL CATALA I 'LES E
•
seves paraules velaments i fogoaes
d'esport anirà directament a trobar
rana donainant per complau el Sant Anpodriem dir formidable—re presentació binad feu uta resum de la ,-significació
Estranger per la naixença, vos haveu dreu, fent-se un sens fi de "malees" i
carretera de Barcelona a Vich.
TATS ESPORTIVI.3
•
bell
Seat, el qual donara un carera
del
— Dijous va castre un regular ruxat,
de la festa. Enalti com es mereix ro- cempenetrat amb els sentiments i ideals
posant alivemes vegades en veritable
Cal
confessar-ho;
malgrat tot da>
encara
mes
agradable
a
la
frota.
que batiré fet un gran bé al conreu; el
bra d'En Ganmer, tan catalanesca sem- del nostre poble i per aixó tls cataperill la linia del C. A.. D. C. I. Els
lanisme de Vie multes de les seo
Es ciar que avui ningú s'estranya ni
mcaltseny és nevar i tumbé els cims del
representé el lans us cstimen cnna a un fill de la nospre, cae si ell funda
blau-groc
es
refala
i
•
albumen
el
joe
entitats esportives fan gala, nao
se sorprèn de la coLlaboració tan entra terra. L'homenalge organitzat pels cap al ring del carne. on 'els verrnells
Pireneu; alud, fa que el tenlas hagi re
" Barcelona "—digue—aquest representa
catala no ocupa cl UJC que E aras
tusiasta de les ilustres darnisales en toelements espertius catahms, es un acte desenrotilen un joc /de d'energia, la geel
•frescat notablement
Catalunya.
pon.
— No sen parla gaire de les eleccions, ta mena d'asas i manifestacions espora
cosa els fa arribar navament a la iiFéu donaciä deis tres formatos al- ele justicia a la vostra activitat i a la
Es ja sabuda la vella caneó de qa
ti-res; no obstant, semblava cona si dialvostra fe.
puix toihorn china iSer descomptada la
bums
que
cantenen
les
adhesions
de
tots
nia
del
Centre.
Un
davanter
del
Sant
als periódico seis envia les gazeti'dast
reelecció de l'actual diputar nacionalista, menge un estol deltes. mes nombrós els Clubs de Cataluiiya, de molts d'EsEn respandiment de la cultura física Andreu s'apodera de la pilota i intenespanyol,
perquè les fan lates d'es
que mai, slagues citat a l'agradable
Irr teniu un lloc principal que us fa ta marcar, perá r s arriSre" Cel Centre,
En Ramon Vilaplana i Forcada.
panya
de resma/Ter.
sola vegada i per dissort, enears rat
fasta que hacia de tenir lloc.
— .Amb tom activitat s'esté posant
mereixedor
de
l'afecte
i
da
la
gratitud
Sota el bust de rhemenatjat in han
molt ainatent, li fa cenee la pilota
hi ha dos diario ca cama; dama de
La comissió, runb gran encera anava
lloseta hidraulica a les amples voreres
un altre davanter vdrmeN salta per so• questes ramas d'ordre rimadas he
les plagues commemoratives' de la inau- de Catalunya."
del carrer de Verdaguen • constituint una fent ofrena a cada tina d'un formós
Irre els dos janalars, eaeculant rassaig.
guració
del
camp
amb
els
nOms
de
tots
colla i transigeix
ramell de flors, creuat per les quatre
mülora notable.
D'aque `sta Huita en surt ferit r"arriere"
els que van dur-lo a cap i els dels juPeró lo que no es pot adment
barres.
Esté acabant-se renderrocament rl
gadnrs
que
lanauguraren
nmb
el
famós
blau-groc,
vefent-se
tío
seas
companys
rvt
.:,
;rti
lene
rrt4,11
la més enérgica protesta, és que ad
l'antic cal.legi de Sant Bernat i deserút, • Escampats per grades i tribunes, seid.
Laidulu'äian
partit
contra
els
professioaals
escocesas
des
d'aquest
mantente
mancants
de
la
d'aquestes mateixes entitats, mucams
, rem elements de tots els Clubs, sense
de les Perpetues Adoratrina
...1.161111131...1111
seva valuosa cooperació. Es fa la trans- talanes, deixin postergar Ilur diente
distincie; hom pot dir que per rara del "SaMt Mirren".
formació
que
l'arbritre
dóna
per
väliDies
3
i
4
Març
de
MOLLET CEL VALLES
Tot
seguir,
el
senyor
Valles
i
Puqüesticits de carácter privat.
vegada ds uns i els altres, roigs, blaus,
da, que podria esser talen discutida,
Ara matsix tenimedavant nostre /nos
vila
Repaet rinnt do verds i rota l'extensa coloraina en que jals va Regir i remetre un preciós perper haver passat sobre el pal dret;
municat de l'Esport Ciclista Cae*
gemí, obra de l'Utrillo, en el qual consp
CPA
es divideixen els nostres apassionats futvacuna
tant, que de tirar la pilota un sic mes adreçat a una entitat de Barcelasa
ta l'acord d'adhesiä a la festa que sea
!tarta veoades carril:leí d'llonLa nora publicada per la prrrnsa del bolistes, havien volgut oblidar Ilurs dibalsa, fins l'hauria tocar. Pocs niola redacció del qual esté feta en 113'
g r ia
Creador do l'Escola
darrer diumenge anunciant que al nostre ferencies de criteri i llurs antagonis- prendre la Mancomunitat ; document
ments després fineix la primera l'art
gua no catalana.
Hongaresa de Futbol
poble fi había estat conferir el títol de mes per anar a aplaudir fartament a que reproduim integre mes avall i que
arab el resulíat de saoa favor del
Aixó rio simplement absurd i
posa de relleu rinteres anal) que segueiEn Ganmer.
vila, va causar un efecte contrari del
Rugby Club S. A.
Dios 10 i 1 1 de Mare
d'una regada acabar amb aquestes mir
Hem dit que el camp, ja abans de sea els nostres diputats tot alió que
que segurament perseguía e/ "ilustre"
En
començar
la
segona,
el
vent
ha
tintes
cn què alguncs entitats espartss
diputat en arrencar del ministre de la l'hora de començar, oferia raspecte de guarda relació ara/ l'espandiment de la
minvat quelcom; surt el Centre amb prenoten viure; o esport en eatali
les grans solernnitats i en efecte, en cultura física.
Re31 Une Club tle Irún
Governació el corresponent decret. Permalta més dad-aja que el seu contrin- estranger ; per() en aquest darrer caa
El senyor Maynés, cana a baffle de
presentar-se l'homenatjat a la tribuna
que resderingut ha estar que mentres
Fi isalists.- en el Cnrnr.;onat
cant i el joc s'atura al mg del cama
que menys se'ls pot eximir ds que bode
va rebre una ovació tan vibrant i es- la ciutat, va tenir iguahnent paraules
una perita ruinuria formada per esperits
d'E3p2nia 1222
dos davanters s'apoderen de la pipta,
clarin francament i o. a a gol 5simplistes s'ha sentit orgullosa del qua- tentória, que fins deixava ofegats els d'elogi per a rhamenatjat,. i en nom de
duent-la fins a la linia del Sent Andreno.
CON A.
lif icatiu amb que ha estat dornat el nos- entusiastes "hurres" que racompanyas l'Ajuntament subratlla la seva plena addreu, els quals, en anar-los a " pla•
tre poble, la immensa majoria dels veiiis ven; fou un moment de veritable rano- hesió a l'acte.
NoTEs mulos
El senyor Garcia Alsina, en nnm de
F. C. 13 = RCELON A car" passen la pilota a En Bosch. el
ció, en el qual En Gamper devia de
s'ho han pres a broma, sense que hi
davanter del Centre, el qua l marca el
17Instittit Kinoterapie, fini remesa de
dahin els industrials que se han espar- trobar el compensament de tots els seus
ALS
GRUES EXCrk
PER
Campió do Catalunya I dtsprimer asorig per als seas, essent
verat pensant en el possible augment de timba% i esforços i potser que els des- la nwdalla dor a En Campea la qual
S1ONISTES
panyn
4322
perosible
tranformar.
Es
remen
el
3oc
les contribucions.
enganys i amargors que aquests vint- recompenot solament en comptades ocaPreguarn a totes les cut:tau -exass't
i cl, valuós tres quarts del Centre, RoHi havia relativa expectació per a sa- i-quatre anys de lluita constant lj hau- sions es donada i sempre en premi a
CAIDiu DE LES _ceirie nisten, a les quals intmassa ra s: ti
mero (A.), seme dubte el unillor de
una obra intensatnent sana i de cultura
ber els acords que pogues prendre l'A- ran proporcionat
A les 330 de la tarda
tots ells, fa una feennua arrencada putiacats en aquestes echa
juntament referent al nomenament de
El programa de la festa va transcór- física.
raids de rers beritters ::aeso
passant les linies encaneces i obté el
villa a Mollea i segons ens assabenta
rer confartne maava anunciat i sempre
L'homenatjat correspongué a tots ami)
segon assaig, essent impossible tainbe el dium age, mas enviin as ea
regidor, el Censistori va acordar per en rnig dcl mes gran emus.astrie.
breus paraules de remsrc ; ament, trasrLA FUNCIO DE GALA AL transformar-la. Els vermells parten ua
dijees
de cada setni m.1, a :S
unanimitat demar-se per enterat, passant
Iluint-se l'enlació intensa que sentía ; en
TEATRE ELDORADO
joc durissim que ens fa pensar si el donar-ne contete mv redició ddl
el comunicar del ministre con/ nualseLA FESTA canal pogaté iniciar el 'ea ra"—el /ami
A la nit se celebra, al Tcatre Eldo- seu contrincant el po;e:i res :sti c, perú gident i per a evitar, can am
vol comunicació d'ordre purarnent bucrit de guerra del Club, el qual fou sepueal.:17
eit:e deinana
Dirigida pel mestre Lamote de Gri- guit immediatanzent
rocràtica.
ratio, una fundó de gala en honor d'En vejetas amb sorpresa eme el retir-tela. si
per
tots
els
que
el
:San
— Han estar dssmentits en absolut els ma 31, la Banda municipal, cedida pe' rodejaven.
Gamper. El teatre rotava ple a vessar, be no poden impedir que tot el jene es granas de semid..s,
arriba ranb menea mate riel a,
rumors que corrien snbre la suposada matee Ajuntainent a tal efecte, executà
havent-hi
gent
a
tots
els
passadissos
faci
dilas
la
Enia
de
22
metres
del
CenM entre, a la pista de joc l'Orfeó
a duaar-ne corneo..
el kai cnncert ; " Juny", la sardana
venda a una cofradía religiosa del local
tre. S'apodera d:verees vegades l'Arta
Gracienc, dirigir pel mestre Balcells, a les portes.
• ••
d'En Carreta, no podio de menys dé'sde la Cooperativa.
A les llotges de pati de la dreta
gues de la pilota, i seirdila que vegi a
deixava oir els seus afinats cants: "Volser relata amb sudorosos aplauda tant la senyera",
Dos partU s dc camero i ea d.: r
— Es du (pie dintre breus dies seré
havia
el
governador
civil
i
la
seva
famarcar,
perä
anal)
una
ed
7.e s paca"
"La sardana de les
declarada la vacant de jutge municipal rnents; tardad forera /Mes amb interés monges S.:tu 1 olla , "La sardana de milia, el senyor Valles i Pujals, pre- cop de la pdota fa un :nadie de mane- pionat de la S. E. Ea es jage.'
tremge al 1- conté
per dimissió de don Joan Eltilita 11, oca- "Anacreont" i "Walkiría", bates elles la Patria", "La nostra bandera" i el sident de la Diputació de Barcelona;
meravellosa, no poden: isser transforexecuiades amb el seu habitual naced "Himno del F. C.
Els tdas rediman a
pant interinatnent La vacant l'estanquer,
els regidors senyors Mäynes, Capdevimar. A poc fineix el par tu airb el reDoren-Inris
de scgana caaneis:
i que han motivar per a la nostra Bansenyor Camps.
Aquest hianne, tierra dla.n Rafel Folch la i Degollada, el mestre de rerimo- sultar de 8 a b a fae.a. dal Rtigny Club jugadors
— El nostre Ajuntament que periadida mtmicited tants al/huid:menta i
i Capdevila i masica del mestre More- nial de la Mancotnonitat, senyor Utri- do Sant Andreu. El partit, codi ja hem els segiicnts resultats:
Tomas-Amat, roigs, venze n a
gis.
cament reparteix vacuna contra la verura, motiva que el pablic exigís la pre- ¡lo, i el de l'Ajuntainent, senyor Puig- dit abans, fou durissim en extrem.
Sunyer per tres punts davarant:'•
la i el tifus, ha adquirir una oren parMes el "clou" d'a:atesta part--car
Les "incUes" foecn gemilemies alsencia del mestre, el qird en abraear- domenech. La Jimia próxima a leste
J. Sunyer-Canals, per cinc, ass':'
tida de vacuna asuelda, que repartida ens trobavem en un ambient netarnent
ternativanntM
estiva coberta amb la bandera del-rani
se amb En Gamper fou sincerament
Cuchy-F.seaulero.
gratuitment entre els veins per a evitar cepertiu—estava en oir la marea cata- ovacionat
F. C. Barcelona". Entre el públic
Cal citar En Romero, del Centre.
El partir de Campionat a ;o
la propagad:5 del catarro.
lana que havia preparar el niestre Lapel sett joc admirable, i l'Artigewa,
En finalitzar la festa, el pfiblic des- hania tots els jugadors del Barcelana
mulleren els blaus Abani-Reviraa.
— Els nostres pagesos corn ea ren de mote precisament per a aquesta dada.
Ileu's ad el programa de la funció •
qual fou el nilliar del 3o jugadors.
fila altament tonal:legua
quals
deixaren a/s germans 13,0
preicupar-se pel que triga r a arribar la "F. C Barcelona" es el scu tito' i,
Primera part.—'rroupe Méndez, acróL'arbitratge, a cama: d'En Garndesitjada ¡Aria.
• . .
com .no podia menys de succeir, fou
bates ; Baldee, ventriloc ; Laura de Sangoss. fou dolent ; no obstant, cal reEL PARTIT
objecte d'un entusiasta acollinamit. No
tolmo, bailarina. Segona part : "La teconèixer que ho feu amb imaarcialiDas partir.; d'hockey forra
V!LtlaITTA
Els organitzadors van Senil- la bona ta gallinaire", per la companyia hferce
en va el mestre és habitual concuerda
tal.
menge, corresponents a la sesos,
De futbol
al furbol i be ha 'agur recollir res- idea de combinar contra el Barcelona
Nicolau i Alexandre Nolla. Tercera
del Camponat de Catalunya.
EL C. N. BARCELONA I
Vilaseca (Tarragona), S 'eS formal perit que anima el seit públic...
nur equip integrar pelo representants dels
part, Concert 'per Merce Plantada i
se els resultats que :matera:
im Grup futbel prenent gran entuEn retirar-se el meatre i els profes- altres Clubs de Catalunya.
Emili Vendrell. Quarta part.—Cuplets
Polca 2; Espanyol, o.
EL C. N. ATLETIC, EMsiasme a resittentat pable. Consta ja
sors, amaren redoblant-se encara mes
Ja és sabut que aquest genere de se- per Pilar Alonso.
Pompela, 2; Terrassa,
PATEN
A
VUIT
PUNTS
de mrs de setanta snels entre petits
. . .
els aplaudiments atronadors es que es leccions, per regla general, no proporEn arribar el senyor Joan Campee
dm
grans, éssent proclamada el a 22 del prescntaven els jugadors que formant
cionen cap motín de sorpresa, a no amb la sera distingida familia i els
D'aquests dos equips, rivals des de
Dissahte es va reunir el Coaoll
present mes, la següent junta directila selecció de Catalunea havien dc Ilnio ésser l'actuaci6 individual dels scus
senyors Enric Morera, Salvi, president
que l'Atletic va comanear a der rug- neaior sota la presidencia del semor ‘.
va: President,doctor Huís Martorell •
tar contra els Barcelona i amb components i de resultar més o menys de la Federació Regional de Futbol, i
by de ferm, s'esperava un desempat deis tosa i Cairel) i anib assistencia *
vice-president, 'Antad ' Sanish; tresorer
aquests entra talhbé En Bruguera, mi- notable.
Dcop, del Barcelona, abans de comenpartits que porten jugats. Estem se- majoria dels seus components..
Pere Casetjuana; secr a tari, Aman
rara no del tot restablert 'de la seva
El joe, en tals ocasions, resulta sem- tar la representad:S de "La Teta ga105.
gura que no s'arome:mí aixó pel desS'asorda.. ultra concórree'a
i vocals Esteve Casas i J eacp Ba- lesió, peinó com avisant que ben avjat pre d'Una grisor inconfusible, ja que llinaire", el públic el va ovacionar llaravantatge que dula el C. N. Barcelo- 'ge a En Gaper
u
na COMiSSIe dc
m
ralYS.
is cli Cjgil ruansermix cuie encaixin tres
turnará a trabar-se en condiciono ner
gainent, ovació que es reprodul en canna, ja que Ii ~carea els sellS
sell. adherir-se al Que es crooesa

IGUALADA
:Avui, di/mas, tindrà lloc, a la Sala
d'audioions del Conservatori de l'Arenen
t'Igualada, el tercer comed de la tan'da de in pel present cursa cauce dels
tenyors Borgunyä, Serra i Sagrera, diaector i professors de l'esmerilar orgaL
aismo, executant-se obres de Mozart,.
Corelli i Pugnani, per a violi i piano;
6onata de Sanmartini per a violoncel
; piano i el Trio en sal de Haydn.

De la invasió del futbol en el camp
de l'ezccursiontsme

L'HOMENATGE

Ferencvarosi Tor a

•

de Latee., a•zak.1
ezoitradors del Campionat del Mon de
1:oni„ pel gran Zeit obtingut.
. ' Es tracta ren diferents alees d'orientaie i ai e esporti va i de preparació °limpie%
, e preegueren altres acorde refereuts
a rEstadi de Montjuich i finalment saper unanimitat el nomenament d'En
, e elesalles Estivill per al d ime, de seari general de la Coniederació.
. . .
La Societat deCarreres de avells cstä
ereparant el set: programa de primar' e , el qual serà publicat d'aqui a poca
dief•

Les carretees d'engtrany merengaran el
l ijas de rang, ¡cm-se vuit sessions ¿mes
pig juny i disputant-se en cada tima
premie

• ••

Diumcnge va celelorar-sesieamp esamb ele repiretat una fmta
niara
40e mires:
,Prime r , García; segare, Nace, ¡ ccceloecha..Le I m., 7, asa
r.

ace rastrea Illaraat

Primer, Coste; segon, Vinarlé, i ter-

er, Sera, en 9 re., 2.4", //s,

iezo notree =roa:
Prime. , Corcha; segon, Ramos, i terer, Olive, Co 5 ra., re", 2/5.
Salta

d'alçada:

Primer, Termo; seeeen, 'Atore i tercer, Calvo, ea 1 .6o in.
1.1.1 .. 1,; 71 M-III de pes:
Primer, Fume; segon, Ferro, i tercu, Litart, en S'34

Disertes, a les deu del vespre, a; nou
,loal d.' la Federació de Boas, carrer

ele elbepital, 13e, huecos, es reunirä
e sea Conscll directiu, per a tracia::
de l'ziereissie en la lnternaciiinel Roene Unee, acordada en el s Congtes
ei te-nacional celebrat a París equest
ne.
Pe: a' dia de la revenia d'En Gastje-Ale. ha estat concertat un interesen: ze ribet entre el veterä i cientif ir
hender Ferran Iertasun i e! e necautaje" jesep Girones, ceentat que es esfera: arnb interés pels aficietrets, pe
roe. la ciencia del vetare podre evitar e Teacisió dei formidable "keozeaAMUIISTA TEMPORADA NO VINDRA CAP EQUIP ANCLES

le re ' .

Cemieeie de releerie in iunsacional de Putbol assoriscib ala
truaiz avad en equerta capital ha de,
eiditilue no li es poseible atendre el de1 iviunlat per Espanya le trametre a
la" -«'al palo un eqnip britenie per a la
t milpera da.---Havas.
prez:
25L—Taa

LA SET.ECCie) FRANCES.A VENÇ
tereellIP REPRESENTATIU
la cts, 2q.—En el partit de futbol jura ahir per la releed(' francesa contra
requip representatitt de 1,uxemburg, va
séricon per tres gola contra dan ta seleeri5 francesa, comporta de tres parisencs,
trer bretona. des meridionals, un barde 15v
nortnand i un nordista.—Radio.

Lt SE1.ECCIO.LGA VENÇ A
LA FRANCESA
Broseeeles, Ye—Davant mee de 10.000
tearcl a tio n; se celebra el match interna.

¿es-al futbol entre els equips repre-

estatiee de França I de Bélgica. rentan Bélgica, per quatre a um—Radio.
1141n•n se

Cavtillersde Sant Jordi
Diumenge passat aquesta patriótica institució feu una visita

al Camal Catalä de Caldetes, de la
que ea queda bellament impresamuela per l'entusiasme patribte que regnava entre el poble de
Caldes d'Estrach.A la sala d'actes
del Casal Catalä, curullada de
sent. el feral nacionartsta senyor
argimon, president del Casal, fau
la pr e sentació dels Cavallers de
San', Jerdi. El senvor Moragues
faa umi salutacid al poble de Caldees explica. t'obra dels CavaItere le Sant Jordi.
—.Vela per Catalunya — enrié — predicant l'amor a la Patria i er:dant a tothom per a la
lilI a e,e^ ens ha de portar a la
In dep e ndenzia.
•
F f. !
eloai dr la dona, dient
que e re Un gran goig per e!! veare e' • 77. lambe les dones i les noies
r

F
són emportades per l'ona 'liberadora. Acaba recomanant -'los-hi
que si els seus hornes mai s'acovardien fossin elles les que els
fesisn seguir ea la 'luna em-

9

LA PUBLICITAT

Crónica Judiciäria

DARRERA HORA

AUDIENCIA PROVINCIAL
per diversos individne, dieparant centra
A la Secció primera ha com- r DE L'ESTRA
1 elle i ferint un dels agressors.
Tot seguit el senyor ThieS i Ro- paregut Anton Giménez Lahoz,
A Wetter ton detingut el burgmestre,
dee desenrottlä la seva. conferen- acusat d'un robatori efectuat
de les
autor-per no compile les ordern
cia sobre "Nacionalisme PràcDE
LA
A
pis tercer de la casa número 3 CAP A L'ARRAUJMENT
wta, tl afranceses .Els obrera es reanimen,
tic", que fou escoltada anib malt dei carrer de Sadurnf.
QUESTIO DELS FERROCARRIL3
nt
no ¿aclarar per ara la vept ged'interès per tot l'auditori.Explia
El Jurat va dictar un veredicea totes les ocasions en qua l'ho- te da, culpabilitat i la Sala N^á ' Iltueseldorf, 2.5.-4Iom a.conseqiienektee neral, per* estar a l'expectativa.
De Debleeett aenieni q uen que l'Alta
me aatalä es troba per a demoscoi/damnar al processat a aoe de l'arribada del secretad generalidel
trar el sen nacionalisme i prac- 'anys, once naceos i onze dies de ministeri (l'Obres públiques francés, la Cornissie interaliada dele territoris rhenans Ita decretal l'expulsis de l'inspector
ticar-lo. Des del naixement, on presida correccional.
q üestió deis ferroviario rheaam quedarä
cap de Duanes de Magencia i de nou funobliguen a empadronar-se en
Acusat de tinenea d'útils per arr anjada a principis de la setmana en- cionarie mes.—Radio.
llengua eepanyola, fins a la mora est robatori va presentar-se a la trene
sernpre hi han moments propicia Secció segona Manuel Expòsit
A Glueckauf i Kirclsodt m Practicaren
per practicar el nacionalisme. A la Casa, qui va obt3nir del Ju- requises de meto!), sospenent el treball LA QUESTIO DE LES TROPES
l'escota, diu, da deure dels pares
durant
aquestes requises els minaires
rat un veredicto
DE COLOR
imposar-se el mestre porqué enalemanys, per evitar represàlies patee.
Dusseldorf, 26. — AA ce.utree
senyi en catalä. Fa un &mal del
A la Secció tercera va comen- sala.
autoritzats es declara inexacta
senyor Argimon. que tant ha con- çar ahir la vista de :la causa per
lIalgrat la profusa distribuei6 de funoticia de font britànica que
tribuit al sostenimrnt de les Es- rnaleersaciö de cabals contra lles nadonalistes, continua la calma mes la
anímela la tramesa com a reforç
'coles Catalanes de Caldetes.
Gregori Gisbert Garcia, rebel i absoluta a Dornmind.
a la regid de la Ruhr, de conDin que malta no voldrien la Pasqual Llorens Gimeno. El fisLa circular:e de trena militars i de tingents de color.
ilibertat de Catalunya si haguda cal va retirar l'acusació al pro- viatgers 1 4e viatgers da ja nomal, che
Es tracta de dos e,ents martad'ésser a preu de sang, pera cessat Llorens, sestenintala l'a- culant set tren, en tarta sentit dintre
nizaus franceses pertanyents a
les 24 barco des ee Coleinia a Aquiseran
aquests tolleren que els seus fills cusador privat.
un regarnent rellevat, que omes
yemenita llur sang per a defensar
La vista va asser suspesa per i de Mageneia aDusseldorf. De Trete- va eornandre aS hores a la Ruhr.
eis a Dusseldorf tres trens i un de Du1 henor d una bandera quemo es continuarla evita a les deu.
ren a Dusseldorf, que funcionare aviar, Els cfectius de les tropes franriostra i voldrra oorimtr Dobles
ceses r.Eocupació no han varia'.
ASSENYALAMENTS PER A A. lían entrar e la Rular 403 vagons
linares.
en el mes mfnim d'eneis del comb productes alimenticia i n'han sortit
Paria dele catalans que IlegerAUDIENCIA TERRITORIAL
61. De carbó' han estat expedita 16 trens mendament de l'ocupació.— Idaxen diaria escrits en espanyol,
Sala primera.
vas.
cap a I tälia, Suben i Honlanda i tres
dedicant-los-hi dures parearles, i Mejor guardia. Don Universitat.
Ignasi Es- cap a França.
acaba fent un darle a tots els escario contra donya Agustina Pes
lIan eetat recollite elite tren, i peer. 11VCAUTACIO D£ DTZE MIL tA/taments perque sense deixar els Canut.
tato a Wedas, on hi ha ja recluirles
setas pensaments, pera prescinSala segona. — Hospital. Or- 40,000 tones de club(' extret en els dar- LIONS DE MARS 1 DE CLIXE8
dint de personalismes. entrin en
PEA FABRICAR AQUEST
Don Angei de la Guarda rers guiase dies.
les filetes del nacinnalierne, fent dinari,
contra don Isidre Muntañola.
PER MONEDA
A l'estació de Frextrop, les antoritats
que tots entrin a la lluita. que es
Manresa. — Incident, Don Joa franceses s'incautaren sie GG vegetas de
Dussellorf, 26.—Al Sur de Dormuni,
el que ens té que dur a la Cata- quim Oliveras contra don
Joscp carbó i
de cok.—Ilaras.
i en un tren alemany procedent de PAlur.va
Montan& •
lemanya no ocupada, han estar inuuEn Joan A. Maragall arnh breite
TEENS DE CAREO A TOT
tata dotze mil milions de mara papen
paraules explica com ell havia
aproximadament i clixes en 'coedicions
passat l'infantesa en agiten poARREU
cle servir per a fabricar l'esmentat pelile, allí el mar, la vota Si rel i el Conterkicia d'En
BaDitsseldorf, Se.—Durant el dia d'ahir per moneda.
sol Ehnvien brungit i l'hi havien
es van trametre 1 4trens de curtió a
De les primeres averiguacions ha podonat l'anima catalana. Feu, din-Ion Rucabado
presa.

-ÑGER ,

gua , que lote e!s ene vingetin

fora a la resten mar, a le riostra
muntanya. no hi trobin Ore co'sa.
que l'anirraa de Catalunva.
Tote tres parlamente forera
aplaudas, esnraaalment en les
parearlee ezplieä vom ell
El senyor Araimon (neme l'flete
i linm. a neo dret. rente "Fea Sege.ders" i vietereje la labertnt
Catalunya. Acte S A Z/AA . ele CavaItere, ecorepanyate de la Junta del
Casal, visite les escotes i hom frlicith coralment a l'entusiasta
mestre risse les dirigeix.
Els Cavallers de Sant Jordi
prnmeleren una mesa visila que
s'efectuarà el mes de mara.

"13e . idndia d'Estudiants de Catalunya"
A la

Gratam ent recordaran sempre les tres
eeesions dedicados a Coupe-in, Bach i
Beethoven per la Residencia d'Detediants
de Catalunya els tres dinmenges darrers ,
tots aquella que hi aeeistiren. 1 no ho
diem per fórmula lefinl , sin(' perqu. si
la música vol per arribar veritablement
a l'esperit sin ambient emplee a peques
Imndes n'havern eeroltada amb naif intirnitat rees recollida que en aquesta casa
d'estudiants, que sembla desmentir amb
el set' sol aspecte le tradició banal i
cridanera de la classe.
La casa i els seas (amillare entre els
gneis es eompta una selecri6 dels reaten
mutes de l'espera i una bella representarib de la nostra feminitat, han viscut tres
lardee de gc.lcia de fereor•i de oavxi6 ennoblidores.
Rl mestre-poeta Joau Llonsiierae et ee,
repetit aquests diumenges davant un auditori pendent de la seva parareis la leete
ra de les seseo Ilieons de tempe enrera al
Centre de Dependents i la Indestria sobre
els grans compositors carneaste I tres
artistee exquisite. En Baltaear Samper,
En Jnan Massie i l'Andreua Foroells; en
oll.laborarie simpätica han oren el seu
canear,, desinteressat per ilAuctrar-les
amb reciteis de elote de cant i de piano
d'un art neestrfvol i sineer.
En l'ambient d'aquesta Reeideneia
d'Estudiants. saturat de la entelanital
mee intenea i perra, les primeres flors
d'una cultura que el contras( nnll, altreK
ambiente farà mes delicada, comenten a
badar-sin.

Ahir, a la tarda, el senyor Fluente:do drinä la segona conferencia del cicle de cinc que ha organitzat el Centre Moral Instructiu
de Gràcia.
El conferenc:ant en la sa y a diserta.m6. en la qual presentà les
"Fórmules de l'associació cristiana", fent primer el diagnòstic
dels mala sociata. assenyalant
indicada en la forma que es fa
actualment com una grao!" maicera
de la encietrteEetahlf un parallel
de centrad t entre el sindicat d'avira (111P fomenta odis i separa
honres, i res matice gremio que
agerrnana.ven en son si des de
Ealtim aprenent fins el mestre o
pateó. Tardad censure, fortament
les agrunarions patronals, la mejor part de les miele, arr.b el norn
de cassinoe, no eón altra cose
que timbes daurades on, en mig
d'un gran devaseall de luxe i testuositat, tenen cabuda les presione
mes baixes que per esser practicarles per lacres emes cultes san
molt mes culpables.
Analitzant el proees d'un deis
mes grane negrita de la sodatat,
joc. digué que cuan la campanea de les atnoritals feia peceveure que ja s'havia acabat erra,
aquesta cangrena social i s'havia
assolit extirpar-la en les desees
baixes, es topà arnb la resistencia sisternhfien deis casemos o
eircols aristoerätics i el diner 1
els comprimisos i les influencies
ofegaren la justicia i la llei. La
campanya fraeassä i els rico cantil:1)(m jugant 1. cona es lògic, el
joc tornaria a extendre's entre el
proletariat bareelont i després
pe tot Catahanya i els patrons gemegaran davant la pésima organització social (luan ells tindran
bona part de la eulpa per obsa
truir la campan-ya de depuració
EI senyor Rucabädo diu que
pernee l'aesmaaeas saetía sana
perfecto hn ha d'esser Eassoda2 -16 familiar. Corra a exemple d'assoriació, cita el mas eatalä amb
l'autoritat d'un pare. Eactivitat
de l'her p e. l'harmonia familiar
aqu e lla hospitalitat que el distingeix.
En acabar el conterenciant fou
molt aplaudit.
eeel

Snesee, Bella i Holanda, un a }erario
i un filtre de cok a Itelgica.
A l'estarle de M'ente . , lee autoritats
d'efe/pede slann ineautat de 70 vagons
d'huila, 12 de funIticilS, 4 (te mineral. 17
quiträ i diverses locomotrius.—Hie
Vilo.

gut dedeir-se que d'aquella suma mes
don/e mil milions estaven destinats a ice
cabres de resistencia dcls ferroviaria vaguistes del territori ocupat.—lievas.
Dwczummo IdA RECUT EL TiTOL 27. PAIXA TURC l EL ama;

ESC7..`LA DE SAr.ETATGES
Dr.TENCiDelf3
Doesehlore 25.—Lee antrisritats d'ocis'
parió han finge coneieement que ehan
eonieituit a elettubeim i Ileieelberg centres d'obrera en els quin s'eneeneare als
ferrovetris la forma de practicar salotutees.
l'er ordne de lea dites autoritats han
'teta detingnts a Iirxhum el procurador'
gestern. el hurgruesre i diversos regidors
rernicitants.
En coi/Ir adel que arregacen eIs pc
riediee alemanes. sylian rfectuet requises
a Bochum, pele per a Paprevisionamente
de te v tropes i no per al casino d'oficir.Le,
que no exiteix,
El president del florera de Munster
ha estat explilsat del territori ocupar.
Los autoritats franeeres han erutad
BAl ealdis /l'Heme i han surgis la tulbliende deis dos periCtlies.,
Aeusst 'Ferrer responsable de diverres
arte: deeabeterge tia esta trictineut a
Wenne el dalle deis romerriants.
A remen ifn entriritette fine eminflsent
en dipeeit d'arrn es i uniformes i fullets
antirranresos.-11avne.
Dueseldorf, 25.—Plan dlerainuit ols
actes de &abofetee que es venien cometent g Ire estacions i leales telegrefiqom n
tlefóniques.—Ilaras.
EL CANCELLER CUNA Anima A
CARLSRUHE A EXCITAR LA RE
SISTENCIA
Dusseldorf, 26.—Se sap que el Canceller Cono anirà a Carlsruhe anib
jeme d'excitar la poblacie a la resistencia—Radio.
DETENCIO DEL BURG'MAESTRE
DE WETTER I DE FUNCIONARIS
DE MAGUNCIA •
Dusseldorf, 25.—L4 vaga de Cerrero i
Teleerafs de Megencia es eres que va
torne al sea fi.
Entre Cappel i eltieeneia uno eriminale dercaragolaren els rirlls. els cenduetoro d'un tren se n'adonaren a temps,
evitant una catàstrofe.
A Oberhausen un eentinella tes atacat

DE. GENERAL
Roma, 26.—L'Agencia Romana din
que d'Annunzio ha rehut el títol de l'elxä turc i el grau de general.
D'Annetizio està disposat a prendre
part activa en les operacions i apestes es reprenen a Tracia —Radio.

Davant Pesgia:3 le l nombr61
i selecte audiaci, deefaeree: Nae
carel, amb las seven aarzetlee; les
rimas de Cafe ee,aem, retina
tat, l'enrunam e et de la qual pro-,
fetitzta Jesús; la Mar Morta—que
cobreix les ciutats pecadores de
Sodoma i Gomorra—les aigües
bituminoses de la qual, molt aloa

rurades, mal olents i d'extraordinària densitat, es troben a un nivel] molt inferior a la Mediterränia; la casa de l'Ailunciació; Je
mar de Tiberiades--tota plena da
dissertant sofrí una tempesta
perillosa; les miserables barra.'
quelles comarques — que alques dad beduins—Iladres d'agun s vaa,ade e pasaren ea parill
la seguretat dels exem•sioeistes,
altres detalls de gran hileras.
Després, ens parlä Catre,
culta capital d'aspects .perfecta.',
ment europeu, amb un milió d'haa
bitants i ertificis magnifics; els
set grandiosos breaos ea que ea
divideix el Nia en formar el del.'
ta; les esfinxs, que esguarden
immaitables el tränsit del temps;
les pirámides — tombes dels fareons—gaandiosos i incomparae
bles monuments, que a pesar
dsesser construïts fa uns qua"
tre mil anys per muleras d'esclava,
són encara l'admiració de l'Engia
nycria i l'Arquitectura modernas;
el desert, immens de sorra, amb
onades i amb tempestes; interessants detalls dels costums egiea
cis; restes arquitectóniques de
l'estada dels helefeus a Egipte du-'
rant el temps del seu esclavatge,
i altres interessantfssims aspeaa
tes plens de narracions i descrip
cions ben agradoses.
Acabh la eonferencia,emb
plidació del retorta dele expedicionaria a la ciutat de Roma, on
exposaren a S. S. Benet XV la sle
tuació de Palestina, rebent daspres la paternal benedicci6 de
l'august Pcintlfex.
El doctor Ginehre--que mosträ
- plelaenent la seva erudició
ea i les seves dots oratbries—fon
Ilargenment i entusiàsticament
aplamla.
J. B.

DE BARCELONA
DE CATALUNYA

ET.S ATEMPTATS SOCIALS
DOS 11011118 MORTS

BADALONA,

•Diurnenge passat i amb
'ende íl nombrös 1 selecta púbite, tingué !loe al Cirent Cató- .
lie la primera de les conferencies quaresinals que anualmera
organitza resmentada cafetal.
anant a eärrec del reverend doctor Pere Ginebra. Previament a
la conferencia un notable quarid de corda, integrat pels joves
araistes senyors Oriol; Niebó, S
als i Costa execula ¡D'Acemite:a
Moinepiracies torneoe ,:tone
vais
zart i Schubert, dues
haeeeren d e ;.seas'-:. a di, .218
calorosos aplaudiments de la
concurreneia.
El doce dissertant, en (arma
arnenfssima, expus-1 l'especie,
follk-lbric del] viatge que feu amb
Mitres come:Inés a les terres d °nene v:atee0 cn d miel relee londes i ineshur:lt 'as impressims
de caracay pieths aetíslic.
Jerusalem pre 'aenta, arquiteetbn ic amera a mirada e te
un aspecte mueulme; abunde:: :es
mesquites, essent la d'Ornar la
mes cèlebr.0 i venerada pea; fanätics seguel s e e de Mahoma. La
majoria de pehlaciel eereselimilana és actualment «nieva: elS
infolieos jeees es reune:xert a les
muralles de I ts, atiilttt, pl rae:. per
pregar l'a e •luimena del Mepoblaria eristiena-sies (?).
entre la criai rauren diverees ir'—sent per- aquetires
l-les torre's urak veneraed pregona.

Ahir, a dos quarts de vuit del vespre,
Joeep Ferrer Guerrera, de 32 anys, habitant al carrer de Blaseo de Gara y , s'eetara en una barraca un saal serveix menjar del carrer de \llamare davant del
número 80, quan se li presentaren tres
des , oneguts, engegant-li diversos trata.,
Condnit al dispensari dllostafranes, se
ii apreciä una ferida a l'escinena penetran; o la cavitat abdominal, mortal de
neeeseitet. Al cap de poca moments el
deagraci.qt Ferrer more
Se sap que la eletima era menudairei
fine treballava pel sea eompte. Uls agro.'"
sors desaparegueren.
' 11am Crea que l'otemptat está retado.
nat arnb la vaga que sostenen els mee
mulaires actualment, ja <me la &tema
hatea estat. fino fa poc, viee-president d'aquest Sindioat.

Un nata atemptat rn regtstraree entre vuit i non del vespre, celan entrava
a casa seva, Mallorca, 125, l'empleat
llene "Hispano-Americano° .flomenat
lauer, Marte Areoneee de 51 ama d'edite
Pon agredit a trets per um deeconeents.
El Matrf migue a terra, greument ferie
eeseut recollit per uns vianants, eta quina
inic,
el traellndaren
arribe in more
Se sap queel daggratIat Mar11 esIsTa
afiliar al Sinilitat Llinre 1 treballava a
establiment t'aneare dintre el
qual era el cap de pnepaganda sindical 1
que feia pee Miela deixat de pertànyer al
Sindittat, per Indicneions de la di.
receló d'aquella .sa de banca.
eeiti
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el combate pudiera terminar en su fea

Todos los amarillos fueron domina-,
dos y atados prontamente.
Solamente, en la confusión del embale el ágil Van-Fang logró escabullirse de la contienda y llegar a la escalera.
Temiendo que en la puerta de la caa
lle bubiesen quedado otrds pelicfae
para prestar auxilio a los-primeros, en
vez de descender subió hacia los pisos
superiores de la casa.
Al llegar al último rrellano de la ese
calera. halló el medio de abrir la puerta de una habitación desde La cual lo-,
gre salir al tejado de inmueble.
Tan rápida fue su huida que nadie
atinó en perseguirle hacia ese lado.
Ahora se hallaba ya fuera de todo
pel igro.
Sin embargo, 'la batalla había terminarlo en el piso de Cairel. Los policías
iban recogiendo los muertos y los her
ridos y conduciend sus psisnoneros.
Jameson, a una seña de su maestro,
se había dirigido hacia la escalera para
ir a reeoger a Elena que esperaba en
la puerta de la talle.
No tardó mucho rato en reaparecer,
cayendo en los brazos de Justita el cual
ea estrechó apasionadamente contra ast
pecho.
e Al levantar le cabeza, la joven apere

Ist

M:re ansiesamente el reloj_
E t,eenba que hubiese ya expirado el
e uaren de hora fijado por Al a Jamesalti raes invadir a su vez la habitación
ea Pitenrando a la policia.
— i,Qué diablos espera! — pensaba,
ta entras se,eervfa útilmente de su

arrea.
Ahorn ya no le quedaba mas que un
P rayertiq. despuea del . atial su reva,er reiedaria descargado e inútil para
defenderse.
Si el refuerzo que él speraha tardaba
rnä s de veinte segundos, en esta lucha
desigual, serfa vencido indefectible-,
Steele

Súbi tamente un rayo de esperanza

l ee 556 su rostro.

Per el lado de la escalera se ola un
1.19 0 que no de jaba lugar a dudas.

„ Les chance lo apercibieron también y

"ril-Fang instintivamente se volvió.
ya demasiado tarde. Detrás de él
t ' epa de policías acata:in de hacer su
guiados por Wafles y por el
1011 4 que les capitaneaba.
„ La l ucha fue terrible; pero la supe" widad numerica petar...acta ahora al

contnaria.
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sino que su prestigio y,' su autoridad,
preciso era confesarlo, quedaban muy
mal parados con el resultado de esta
aventura.
Toda la noche siguiente a la san-,
grienia refriega el jefe de la secta do
"La serpiente negra" la había pasado,
en vela, desfilando por su espirita' mil
proyectos de venganza.
Después de esta larga meditación,
halda tomado definitivemente un pare
lido. No era ya sobre Clarel que dl descargarla su odio, sino sobre su prometida... Este, era, a su nimio de ver, el
punto vulnerable de. su adversario.
f.o que dl debla hacer era eeeneetrar
e la joven, lejos eles Clarel y de toda tentativa de este para lilaertarle.
Entonces Wu-Fang podría dictar sus
leyes al vencido e imponerle condiciones que éste se y erta obligado a aceptar.
Si el detective trances continuaba
persiguiéndole 01 mismo dictarte le
sentencia de muerte contra su prometida.
Delinitivamente concebido este plan,
no faltaba ms que ponerlo en m'Uf'.
ea... El amarillo tenla los medios eia su
Mano.
El dfa siguiente por la manita, el
chofer de Elena. Jorge. se hallaba en a

Al principio, extrañado por teta só hita agresión, el alano que habla permanecido en el recibidor, din un paso hacia
atrás aterrorizado, pero al darse dienta
que enfrente de ellos había tan sdlo,un
adversario, se precipjitó en auxilio de su
jefe.

Pero Clarel le vid venir y con la s mano
alta le quedaba libre descargó contra él
811 revólver.
El chino eay6 sobre el parquet extendido al la mientras continuaba el combate
entre Long Sin y Justita.
Pero en un esfuerzo sobrehumano loe
grd levantarse.
Le faltaban lais fuerzas para auxiliar
che:lamente a su compañero. Esperaba
sin embargo, a pesar de su herida, poder recobrar Itas fuerzas suficientes
para ir' a prevenir a sus compafteroa
tos cuales, en el sótano esperaban su
regreso.

Tambaleándose, sosteniéndose con
una mano en ala pared primerameate y
luego en la barandilla de la escalera,
llegó hasta la planta baja.
Una ves ella se detuvo unos momea.,
tos para tomar aliento. No podía más.
Por su voluntad dotnin6 su dolor y
logró llegar a la puerta del sótano en la
cual llamó desesperadamente, a patatas», -
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Monumental -PadrO-Walkyria

d o I Teatre412 36i 4A11.1

i e l tf ij n s i 5

sustrerla, atrezzo, tot nou.
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Teatre Cürnic

haría Calaiäfloma
Telèfon, 3,500 e.-

E

llana RoJas-Capard. — Aval, llimarts, a dos quarts de deu, dues D,J
obres de grandiös Coito 1. La di- DI
a vertida combilla en un arte, de 1
el broma continua. ¿Lo es... o no lo
111 es, 8. L'emocionaltt drama en sls
• notes, Luis Candelas, el bandido de
• Madrid. — Dirnecres, gran, esdevObeneflel del Prime r act or 53
fi
• i director mullid moas..coliissal
programa:
Otolo 'o el moro de Ve- riz
13
111 necia f La malvasia de Sacies. —
Rosa,
la esposa märtir
• Dissable:
C ' (e,Tosa part de La moler adúltera). n

francès

txit sorollóst
del notabilissim actor•

GEMAER

oxmairzozianuiaaa-asistsuanai)

que . amb la seva eseollida
troupe representarä

rerentzr.tnv.wIler.tniGMe.'nelia
::
rA

GRANDIOS EXIT
del meravellós quadro da gran valor plästie, presentat ahir

Dem, dimecres, darr2ra

r

sessió d'Ad francés
LA 'RAE;OUILLEUSE
d'Emil Fahre
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u
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qu, e inlegreq, cd landós aspe(' arre dc gran presentació
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Gran cornpanyia d'opereta
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ESPERANÇA

I Avui, - dimarts,
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nit, a les

le
to
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deu:
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LA VIUDA ALEGRE

e
F. per

Esperanca tris.

Di_ te

g jous, nit, La casta Susana a
3
re
73
—Dissabte, estrella de
11m
CANCION DE AMOR PI

•

in o La

serenata de Svhutert Ed

Licaaanctettonat.72CUZeltimn J
"1111n••n

leatre V:c:bria
Empresa
lalrerció: Ferrau Vallejo, Francesa Yldal,

Avui, dimarts, L'epopela fi
ti i 12 episodis; El pelit, lord Faunleroy, 1 jornada, per Mary
• Piekford; Amlcs d'infància,
• Els genets de la nit, Una bar a
171 borla model.—Dijous, es°I trena, L'epopeia d'una dona,
2 13114; El petit lord F a unleroy, 2, Última; Profeta a
et
a terra, i d'altres.
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AftliCS de la. Música
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giasau tt e m •
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Notables quIntet Jora. 1 tercetfi
• Torresis. Astil, dimana, 3 erais
• hx1t,5, colossal triomf del Progra▪ Ina Ajuma: Jacque- Mate, per Do• rotty Dallen preelosIssima 10111 •
N d'art. El geni alegre, per la mo•

a

Ele predi- a
nissifna
gis del Ski, sensacionals esports

e

Sobte

▪
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la Cae; interessa a lotos els
esportistes efigie aquesta 'Meres- ¡y
sant pel.Ilrula, única en el seu genere. — Mssable vinent, el mies
grandi g s estedeventment ole Pana'i
Paródia de Els tres mesqueters,
per Max Lindar; ha batut el record" de l'èxit mundial.
•

Associaciä Musca Cantera
Divendres, ‚2 marg. Pre-

sentació del gran. violinista hongarès
JOSEPH SZIGETI
conjuntament amb
nent pianista
ors Gran Teatre Cornial. i asi
JOSEPH PEIWBAUR
Ei Gran Cinema Btaléitlia i•
Primera audició de la soL1
I/
nata en "la major", de
Avul, dimarts, tarda I "lit, grana ILDEBRAND PIZZETI
0 diosas programrs. Gran exila La
famós compositor de la
a pe1.11cula d'argument Inleressant
jove escota italiana—Difi Els galleta de mitja nit. El film
rnarts, 20 de març. Presentació del
in L'home encubert. La pc1.11Cula c6QUARTET DE BUDAPEST
• mica Un marit iraccible. La del!.
2
Primera audició de tres
• ciosa comedia Amors infantivola I I!
01
obres per a quartet de
corda de
•• sise epIsodl, 11111m de Rapas, I se- a
• gon I últIm tom de La me del morL 1/11
IGOR STRAVINSKY
CO Exclusivament per als socis.

•infinemadumninuanimulana

Palau Musica Catalana
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ARISTOCRATIC SALO
In
• FALAU De LA CINERIATOGRAPel 2 3

LA PASSIO
Segons Sant Mateo, de
Joan Sebastià Bach
per L'ORFE() CATALA
Diles úniques audicions, en una
sola sessI6 cada una, les tardes
dels diumenges, 11 i 18 de març.
Localitats: Unió Musical Espanyola, 1 i 3, Portal de ¡'Angel,
de tres a set tarda.
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:- CONCERTS : :

Avni, dituarts, a dos quarts
deu de la nit, Conferiencla I concert de guitarra dedicat a FERRAR SOR, per
ALFRED ROlblEA
PALAU NiUSICA CATALANA
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a
a
g
u
fi iiinzugaziaszaaceneammuavacasimzerEraucarsucPrzzo
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Avui, dimarts, popular, tarfi cia, Vila tranquil.la, Carní den, ',azzueuzszazzarr.amizata
Ei
it
e da: El cura de Longueval.
L'epopeia d'una dona, 13 i 14.

O Nit, La mala ley.—Dissabk te, 3 de marc, funció en 1)0u nor i benefici de la primera si
Li
iäaV•nn•••••meremeressime....
O
• dama joya
Ii
fI
GAiiMEN
PALEAC:A
H
LIC:-U
DEL
TEATHE
GRAN
ti
Demà, penúltim concert pel • I!
sj Es despatxa a comptaduria
CO
genial pianistai Emil Sanar. o
Obres de BeethOven Schumann, r..abanzianinsanianamarea
(Mendelssolin,
Chopin;
Brahms,
Sgarnbati, Sauer, Liszt.—DissabGran Teatre Espanyol
te, últim concert. Comiat de
:l'eximí pianista Emil Sauer. Es
Cada nit
despatxa a comptadoria.
el grandiós
I
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Ávoi, dimarts, nit, a 12s
deu: Segona sessió d'Art

llora números de varietat,. Cada dit.
4
Dancing a l'elegant "Foyer", 1.,,p 1
de la matinada Gran Tabarfn Arnerice. Tzl.
sane Tyndell.

(runa dona,

M

Gran companyia dramallca Casto-

•

•

rezOtr. Telefon, 3334 A. — Tarda, I us
quart de qUatre; al:, a les den. Presenta,
ele de les mes belllasImes artlates 1 mi.

Palace Cine

o

GRAN SALO DE SODA
Artstocreti q ues g amos. artietiques •
Programas extraorchnaris 15
AM.% dimarts, tarda I sil. El film MI
de fornida argument L'horno arco- M
bert. La deliclosa cotnedla Amor* ai
ln
iin,t
i ra,,tfeele. Jornada 7 del grandlós
superproducei g de la 'liaron M
alemana U. F. A., L'homo!, sesee
nom, titulada El tercer 'ladre, I estrena de Retribució, liels celebres
artistes Gladys Brociiwell I Stuart
I.a grandiosa Pel-Ilea la
d'actualltat Homenatge a Campar. si
Partit de futbol entre la Selccoid
Catalana i cl F. C. Eartelmia.

RESTAURANT§

SOR TICA

PM, (Aires
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a esa ECO.,
TEMPO. Restaurant eSseetg.
1 Mariscos, Quintana,

7.

ESPORTS
Frontó

Principal

Palace

Avui, dimarts, tarda, tí ca
quart de cinc. Dos interessante
partits de pilota a cistella.
a un quart d'onze. Dos extraori
diharis partits. Primer, a pala,
Chistu i Quintana II contra Badieta i Jäuregui. Segon, a eiste,
Ila, Barrenechea i Elgollaar «tal
tra Ondirres i lchazo.
somrosamenzurnsoesop
VOS, NACIONALISTA
Jt SOU SUBSCRIT A
LA PUBLICITAT
ElEatillaMBC= 2123E2E17213

PANYOS
J. MIR VIVES, S.A.
Ronda do Sant Peros

15

Liquidem totes
les existències
amb grans rebaixes de preus
per fi de tempo.
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Gran assortit en totes
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yos i Folres
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ki Projeceió de notabiesiw e Lli- • u la monumental proluceló r"
Satt Cometa te Cali, 4411. 43151
a a
13 cules. Els ciclistas excien- fal u
ANUNCIS, ROTULS, FAÇANEa 1
en
u tg EL CAST1G DiEL CEL :I Isas
trics
ol
5
E
OBRES 1. 1 TREBALLS 0,18T/L
EDEN CONCERT
is FRED AND PAENY
n, II
o S'adorna y GGITIOr r a
ri r.,
pj
.3ll
sl
1 2. Director artIstle, Francesa PeAUNO,
2 La famosa Traupe Méndez • tMCIIIIIitii1131111SLIZ1C211211M17, ssiatittutatItiSirlitECUItialaütlialltiki
•
62
cants regio3m
2
ei
9 La reina —deis
nals
a
n 111111111111111111111[1111111.111111M1111113111111111111111111112111111111113327
"Lüdlä.w
mr
29=371112111111112.121= -1112=2,12,12,121111{11311111111111112111111EN1111111111111
t,1
ADELA
LDPEZ
Itl
i
a L'encisadora
u
W LAURA DE SANTELM2 1
u
:a
La genial artista, ido' il
Ell'a
del públic,
A
1.1
O
PILAR eLorno 62
a
w amb el seu nou repertori 3
▪

a
gila

.

: ,riaLi1211.1%.iatiMeTtä.7a211CAZ011Si4II

Per a teulades
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E S --

---- C 1 N E. M
Sfestres, rilay I Gontl
Avul, dimarts, 57 febrer 1923. Tole al
VIctSrla a veure la 'sillar companyia
itiann-Arzentinn.Excelsior
minar conjunt. Vermut popular. A dos'
quarts
cine. 1. Coasolscidn la gitana.
Exil d'interpretaei g . — 2. Las corgeriaa,
Avui, 5 i 6. La rnä del mort,
:telomf de Ferran Vallejo, Salut hodrIgueZ.
0..'horoe oncoberi, Valer i co:',
.Toles les tiples I idee-ros nous per MacuEl inarit irascible.
lo
— 3. La rija de la Dolores,
'a Mur, cali, yaileJo 1 Manea. —
a
cien. 1. A prec de/ publie.
‚ tres quaris
El número 15. Gran e ( it del popular /erran Valle» en "El tlo del fi/Anote".
I CINEMA NOU
•Graos aplausos a Salut liMIt lesen, Tornamira, Huertas (P.), %Ida) Blanca, Prades,
Cte. 2. heestrena de La chicharra per SaL'o- 1111 liodrIgu e z, Frien/irse Volal, Blanca, • Avui, La irä del mert,
tre ver:pude, Covard CV' apariéncte. — I.a in. s,nt setPradas,

I

Materials

armats ard amiant excluiivament

Josep Esteva i Cia.
Teléf. 3344-A
PORTAL DE L'AN GEL, 1 i 3,
Planxa ondulada.
de 120 X 7 5 cro•
'lenes. 7'50 rn.3

Plagues de 40 X
cm. Ptas.

pral.

Tenires Triarni i Marina

5'05
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• Bajo una se,fia de Uu-Fang uno de los
chinos lud a abrirle.
Al \aula ensangrentado y deshecho
todos los chinos profirieron un grito de
terror.
preguntó
—2,,Q116 ha sucedido?
yru-Fang.
—Jefe — balbuceó el herido. — El
'hombre... Alta arriba,.. El Diablo Blanco!...
• — 1 Pero, qué, explícate I....
Wu-Fang hizo un gesto de rabla:
—,Hay alguien con el? — preguntó
el jefe.
—El herido tuvo solamente fuerzas
para hacer un signo negativo.
; —Ilintonn& estarnos todavfa a
, tiempo! —1511 Mientras lleguéis antes aue
.•
haya vencido a Long-Sin!...
—Vamos alta seguidamente! —
SMCLA
de "La
resueltamente el jefe de la
Serpiente Negra" a en banda que salió
resueltamente tras de el.
En la habitación de O rtenl* l 1.•••el
,trAfs
sreula cada
des adverSiirim•,: T.on•z
fue'', e •
lieero:
val poni‘11.1n4 nen
itl e fto em,a ,• dn di ea
possis anianiró,i)
•

‚irr

iii•f

iii

e
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• gt, TELEFONO SIN IIILOS

Wo-Earig, como se ha visto, habla
logrado escapar a la trampa en la cual
hablen caldo los suyos.
Desde el tejado donde se habla refugiado, no le habla Sido difícil saltar a
casa vecina y por una Ventana'.
abierta que ccinunicaba con ona libi-'
tacitln varita escapó a las gal -ras de la
policía que no sospechaba ni mucho
menos el camino que habla tomado para
escapadas de entre las menos.
El chino se hallaba dominado por una
rabia que n9 podía !disimular.
Ahora que él se jactaba de haber
triunfado de sus nemigos y de haber
dado-un golpe seguro, era él que por el
eontrarie, habla sufrido de parte de
OSOS Diablos Mancos, el más terrible
y humillante do los fracasos.
osin /1Pr o ota no solamente tenia
que deplorar la pórdida de Lqng-Sin,
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eibi6 . a oLn-Sin, el cual, agachado al
stielo y atado fuertemente, dirigía con,
tna ella una mirada de odio.
Los policías, guiados por el detective, le pusieron, uno 'por cada lado, la
mano en el hombro y le obligaron a levantarse.
Clarel habla cumplido la promesa
que bada hecho veinto minutos antes.
Su revancha habla sido satisfecha.
—1Por dial — gritó Elena, cohtem-,
piando al' prisionero con cierto temor
— ya tenéis en vuestro poden...
—I Sí( — respondió .Iustin, qua se
habla dado cuenta do la huida do Wtx-,
,Fong—; tenemos al criado, pero nus
falta el jefel..;

Clarel estaba todavfainclinado sobre
su prisionero cuando apercibió al exterior un ruido pre3ipitado de pasos que
se acercaban.
Intentó lanzarse hacia la puerta pare'
cerrarla, pero no tuvo tiempo. La he"
acababa de hacer irrupción en el Plso•Entonces sacando su revólver, el de-1,.
lectiva derribó archino-que Iba delante.',
Luego, cogiendo al segundo por -I Cual
llo le envió a rodar por el snelo.
Los asaltantes no esperaban una rae
sisteneia semejante y vacilaron imod.4
instantes que fueron aprovechados Vol",
Clarel pra cerrar la puerta detrás do.i
o
ellos.
Pero, excitados- por. Viu-Fing• "11
;
vieron al ataque..
2,
—;Cobardes! — gritó Tusan —. Ual
sólo hombre, un bárbaro, os 'häbiera A
matado como a perrost....
• Este insulto les di6 nuevos ánimos r
se lanzaron juntos contra el débil
táculo que cedió bajo su peso.
Justin preveyendo la irrupción. 12'•
habla atrincherado al fondo de la hable
-tación, deirks de un mueble, arrastra54
.do con SI a su cautivo.
Acogió el asalto que esperaba con MI
disparos de revólver. Pero las fuere
ierau excesivamente desiguales para 49

•
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de tots eis models quo fabriquem
VENDA A L'ENGROS 1 AL. DETALL
PREU X

en pullt cetentric d3 la ciutat, per a beneficiar els nostres compradurs, puix que el quo eslaevifem, tenlnt
1.710
que puguin vendre amb un r.,0 per 10.9 d'eoonornia
e. tenim cap sucursal
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Ligienic amb SOLA DE GOMA marca FORD, Boxtall anglés, dob:e sola d.: cuiro
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Nes. parell

VENDES AL DETALL
Ca; rer

millor de les mantegues per a
china extreta de la nou de coco

La

ANSELM CLAVE, 9 (Final da la g RamMe3)

LA LARDINA, usada en atina i pastisseria, substitueix atnb avantatge
tes mantegue3 de vaca i el liard. Es niiilur i niés fàcilment dierible que
l'oli
atinents metges i higienistes recomanen la tnantega de
CUCO pur coin Ja mili« de les grasses comestibles. La LARDINA és
una mantega excülent per a ff egits i per a pastisseria

it47e.4 e

UNIcS ruEyucANTS:

Je les

D

Plor,

TOSES, BRONQUITIS
c TYRA.DO S radicalmente per la

3diichrsitauM3
PULMONES ROSIJSTODy

< x. preservad, laTUBENULOZIS „

4°44 tec

E,19,R.d.cortstan-

ItIsir221 44..;

[CUERDAS CRUZADAS
ON MARCO DE HIERRO
Es la reina de les

'Sublime marca

Depositari: JOSEP PAGANS, Ponent, 28

Recupereu la salut

Casa funda en ißio.

e.

AL CONTADO

RAZOSYALQUILER

18,Plazdülölufni5

'

SI no us trobeu be I no haveu provat tot sea,
cap resultat permanent, provea PAjustarnent Outropractic Espinal 1 us posareu be. sense medicina ni

electricitat.
• Inatitua &llorica de Quiropreetica
Valencia, 233, pral., segona, llores d'Ha 12 I de 3
a 7. Inrormairlat gratuita.

11111111!il11111111111111111111(1111M111111111[

Venda o arrendament
dos intner coure, argent. labora, 16 km., bona carretera
emuló Robledo Chavala, ArPeflarroya. es clIsp0uva eaplotar-ho quan va
'iliarnInuir negocia. N. p erbandea. Llista correas, Madrid, tense corredora.

=

Glmisd, Rambla
Pla Bloqueria, e, 1,er
(entre Hospital 1 Sant
Pau)

del Dr.

VENERI, 1MPoTENC:A,
elF11.18
Espacials traetarocills per
al guariment rapid de les
MALALTIES SECRETES

e2e.telf

3,SricriciDA

PAPAD ril

illminuto.Caja.2
Asaito . 28 Farmacia

Dr. DUDA

Clínica Vies
Urinar les

MATRIU, PELL, BUFE.
TA, PROSTATA
Consulta: de O a 12 1 de
3 a 8 económica per a
empleata l obrera.

jI11111111111111111111111111111111111111111111111

Camiseries
Capeneries

PerisOrla practica, s'orare:1
per a regentar casa seria,

arnb refereneles I garanites
comerclais I metaLlIquca. Escrlure a LA PUBLICITAT,
iním. 2574.

Venc

en el millor Doc de Santa
(adorna de Gramanet, un 55.
loe de 17,152 pams quadrats
anib dues cases en c01/5lrucC10 I una barraca d'obra arnb Durn electricat a I
pesseta el pain. Rad, dies
reinen, Torrent de les
Flora, 55, T.

S'ha trovat

gas de raça l'al>. Donaran
rae, Travesera de Gracia, 31,
arre os,

Mals de la pell. Vies urinäries. Raig X, Corts Cata..
lunes, 042, de 2 a 4. Clínica de Sant Pau, 41 do 7 a 10

Pexo';',1e,ge.e9

LIIVId..5,P0IYO.Compr.rmolor.

SG-Tveis de la Companyia Trasatläntica

LIMAS A LES ANTILLES, MEXIC, NOVA YORK I COSTAFIRME
El vapor g NITONIO LOPEZ sortirä el 25 do març de Barcelona, el 26 de València, el 28 de
Màlaga i el 30 de Cadiz cap a Npva York Havana, Veracruz i Puerto Rico.
El vapor ALFONSO XII sortira el 17
inarD
Bilbao, el 19 de Santander, el 20 de Gijón
i el 21 de Coruña per a ;lavarla i Veracruz, admetent càrrega i passatge par a Costafirme i Pas
clfico amb trasbordo en Rayana.
El vapor MANUEL CALVO sortirà cl dia 10 de marc. de Barcel,ona, el 11 da 'Valencia, el 13 de
Màlaga i el 15 de Cädiz per a Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Pauta, Puerto Rico, Havana, Colón, Sabanilla, Curaçao, Puerto Cabello i la euayra, admatent càrrega t pes.,
salgo amb trasbordo per a Veracruz
LIMA DE BUENOS AIRES
El vapor REINA VICTORIA EUGENIA sortirä el 4 de mare de Barcelona, el 5 de Mälaga i el
7 de Cadiz cap a Santa Cruz de Tenerife, Montevideo i Buenos Aires.
LINIA DE FERNANDO POO
El vapor CATALUÑA sortirà de Barcelona, salvo contingències, el 1 5 de març, ed 16 de Valäneia, el 17 d'Alaoant i Cartagena i el 20 de Cädiz per a Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife 1
Santa Cruz de /a Palma, dama ascales intermedies i Fernando PO.
Aquests vapots adinelen carrega en les condicions Inés favorables i passatgers, als guías
la Companyia dóna allotjamentmolt cómodo i tracto esmerat, com ha acreditat en el seu dilatat
servei. Tots els vapors tenen telegrafía sense fils.
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CURA LAS ENFERMEDADES DEL

RIGADO. CATARROS DEL ESTOMAGO, BILIS, INTESTINOS, etc.

CRISTALL

EXCITA EL APETITO
LAS FUNCIONES
DEL APARATO DIGE:JTIVO

1).2 5

Copes xampany,
"
ou, nigua,
" vi,

ESTIMULA

"
7.1.N2nOPX ERNESTO PAGUNIG

"

y

. ..IN
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ESPORT

dotzefia

Pilotes fui bol, o." 5, creniadp.
"
u. • 5, v. a
Cunitica,
n." 3, 'Inglesa.
a
o." 4,
"
Dcrenses
Pes giannasi, un
di.% de
Genolletes porter, cogieses
"
jirgador,
"
• 31ansca pilota,

080
2030

bola nigua,

" vi,
7'90
diver g es forme .' a ''Ctia,
It

i,

313

PISA

Cf Dne)49.13i1.019.

Plats blanca, tintWanya, 13 610. 1230 pessetea iliazeca
"iellea,
"
1230
filet coral
"
13'
blanca, liisue
10'50
postre
7'73

VitiDiSE
'FARMACIA') 'Y Di/OGUIRIA5
eitllritTEE~IeetrA__-_/
.1•n•nnC

ràpida i segura do la blenorragia oró.
d. ALOMAR Curad(/'
tuca. b2s recents, en dues o tres eures, mit
• .1,,

pea:tetes

8'

ottcvcrErs/ EN ErPAriA

C.CRIACI-1

• .e.v.v.

Sempre ocasions en articies variables
Cristal!, Pisa, Porcellana, Espori, Roba blanca, Anides per a presents,
Metal] argentat. etc., etc.
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Cataluaya, 124. F. Daunis.
Itbla. Saul Josep, 13. R. Marsal.
Riego, 8. J. Tealdor.
Ronda Sant Antani, 64. I. Ferrer.
haz Sant Pece, 50. D. Simia.
Sagunto, 04. J.. SerarolS.
SalmerOn, 15. J. Campa.
Sala:aren, 34. sinal S. E,
SalmerOn 133. A. Fulquet.
Salmeren. 188. J. Grau.
Sant Andreu. 208. II. Romea.
Sant Pea, 1. J. Sala.
Sans, 149. P. Fem.
Sane, 100. 11. Donaront.
Taulat, 33. S. 011er.
Taulat. 78 , J. Dore/del.
Traralgar, 60. J. Saittacreu.
Travessera, 107. J. Matas.
valencia. 269. A. Jorre.
Valencia 321. Vda. Verges.
Vldre, 8. J. Paloma.
aVail-Ilas, 140. J. Casademunt.
Wad-Ras. 234. P. JercnilaS..
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Passeig del 'Morar, 06. M. Tanta reu.
PI, 16 M. Verdaguer.
PI. Donanova. 1. J. FonthotA.
PI. Unte, 2. J. Aulet.
Pl. Urcpilitaona. 8. E. GIS!.

Princesa. 23. s. A. Alonegal.
Portaferrtssa, 38. R. Grata.
Rblit. Cal:timo:4 SS. 51. Xarau.
lUala. Cataluoya, 112. V. 1/Datar-
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corto Catalanes, 310. S. Berenguer.
Crawinkel, 20. J. Maje.
Dr. Robert, 4. M. Minan.
Dr. Robert, 7, 3, Reverter.
liscudellers, 48. C. Brugal.
Dirona, 30, J. liorrell.
Girarla, 14. M.J1Joan.
Ginebra, 14. NI. Andreu.
llostarranes, 20, J. A. Abril.

la de la Vall de Sard Daniel

VE,NDA rurrrzi

Passelg de (tracia. 75. C. Vtladrosa.
Pasaeig de Greta. /0i. A. Gallera.
Paselg de Gracia, 121. E. II/art.
Passeig de Sant loan, 25. J. Mas-
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Liarla, 50. J. Putg.
Lbirla. 62. Casa Surribas.
Llúria, 55. J. Salar.
Liarla, 116. V. muere.
Llibertad, 2. Vda. Pulo!.
Mallorca, 299. R. SarrO.
Mallorca, 312. R. Campos.'
Manían Agulló, 34. le. MasJuan.
31arlan Agullö, 40 , J. Alzaniora.
Marlan Airtab), 83. P. Casaneas.
MaJor, 24. F. Rambla.
Montmany, 20. J. Mosca..
aluntaner, 363. J. Daba.
Muntaner, 393. J. FontbAlute.
PaSSeig Boro, Si. P. *lucia.
Passeig do Gracia. 47. Gil a ase-

Amistad. OS. R. Coronel
129. R. Campos.
hogatell, 45. P. Casadeinunt.
Dotara, 22. A. Parleis.
ltducb, 22. A. Padrós.
ltruch, 40. Tuse& y Castella.
Bruch, 66. A. Manad.
bunavista, 29. A. Carbonell.
Call, 22. J. Santiverl.
Castany, 29. J. Alsamora.
Catalunya, SI. J. Clement.
Clarls, 49. A. P. Ribo.
Corta Catalanes, 403. J. TcradeDas.
Corta Catalanes, 431. J. Tel rallehas.
Corta Catalanes, 469. II. Agustl,
Corta Catalanes, 501. J. Turaile-
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