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terrorisme i

AMERICA I EUROPA

Estats Units i
la raça laElsSocietat
de les

lii deplorant profundament els darrers atemptats terrorisBarcelona, voldríem que es tractés tan sols d'una recaiiessalgera, explicable fins a cert punt pele gèrmens de maque persisteixen a través de les llargues convalescencies.
a a centrare es tractés del recomeneament de practiques
ore, obeint a un pla més o menys general, eis iniciadors i
eadors d'aquesta feina haurien de tenir en compte, a part
eater condemnable de llurs procedirants, el perill que
jiu un retorn a situacions angunioses, preu recents i prou
'ales porqué encara ningú les hagi pogudes oblidar. La
del terrorisme seria seguida ben aviat de la tornada del
orisme. I entorn d'un bassal de sang, altra vegada Barsonara voltes pel tràgic &col vicitas de la violencia.
tetes maneres, cal fer remarcar la falta de rae, d'aquella
cesecientine nt o inconscientment, velen desacreditar BarceiCatalun ya. presentant el terrorisme com un producto del
ètnic dels catalans. Precisament els darrers atemptats
sea han coincidit amb atemptats en altres ciutats de
f sspanyol. Bilbao constitueix tumbé un fogar de violencia,
sea i Madrid han tingut llurs respectius crims terroriseaplicació del tarrerisme, mes que en un fet de raça, està
desorgeniteació de l'Estat, que afavoreix l'existencia i la
dels ferments sinistres en aquelles poblacions i comarque per llur mejor intensitat de vida estan mes exposades a
ees iluites i a les convulsions.
El tríptic Barcelona-Bilbao-Saragossa mostra que els crims
r no eón un producte ètnic. Barcelona es catalana, Bilbao
ca, Saragossa és espanyola. 1 en totes tres ciutats havem
aduar en els anys darrers el terrorisme sistemàtic. Podre
ese de l'extensió del mal per contagi del fogar d'infecció
'caí. Aquesta explicació és incompleta i superficial. Es posque hi hagi una influencia d'imitació o de suggestió. Pero
sembla innegable que a les altres ciutats peninsulars on s'ha
tat el terrorisme, aquest ha trobat un ambient favorable,
d qual no s'hauria produit el suposat contagi.
L'estat d'indisciplina i de violencia que deplorem, no es ca' tic d'una -nació; és, en tot cas, característic d'un Estat.
tracta d'un fenomen nacional, sinó d'un fenomen estatal.
m'el] de l'Estat espanyol ha fet possible l'aparició i l'exde gèrmens violents, que per una llei biológica han afectat
se ciutats populoses i els gratis centres d'activitat indus-

res guardarem prou d'apel.lar al cemode recurs d'atr:buir
t tete els mals i tots ele flagells del país. Pecó es evident
iculpa de l'Estat espanyol constitueix un exemple perniciós
un Estat en descomposició es descomponen i as corromçezr-z-p -AsigneET, lea clasese zocialse les fente eu•
'orços de la ietel.ligrineia.
malura de la violencia individual és potser la més terriuna societat pot sofrir. En les grans sotragades, en les
;ons de gran aanplada, hi pot haver forces de regeneraideals fecunds. En la successió crónica dels crims de cantotetes les idees generoses i tots els intints nobles naufraI és difícil que pugui extirpar aquest cranc un Estat que
3, melalts i corrornputs els mes essencials órgans de la
collectiva.
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LECISLACIONS 1NUTILS

de les lleis Jólia i Päpia Popo:a
C el record universitari no em
volien fomentar el mili en la
dAugust, £ns a la proposta
Salih Effendi en l'Assemblea
d'Angora, guantes vegades haut la preocupaste, demograika
II deis legisladors!
a, de tota manera, que aquest
Ore anos:tema Salih Effendi
el qui ha arribat més en11:1, el qui
el record. Vol que tothom, a
cc any s. sia deciarat catador i
d'augmentar la població de la
latria amb un infant cada tres
finc repticia de les sancione
s sis infrtctors d'aquista hei;
ea ti no sóii extraordiniriament
a en sortiran.
a veritable misteri el que pasta
.5 problema de la natalitat. Aixi
País sen preocupa, ja ha begut
g overnants, els pensadors, els
s 'escarracen a assenyalar la
cié de l'espécie con, a dense
del matrimoni. Pesó manita i
es declaren en vaga.
Klectivitat cosa abstracta, crida:
L'individn, cosa concreta,
em dóna la gana! I, naturalri ndividu cuanya.
t es el cas de Franca. Ha eotati
321t heroica per immolar un
a hornes a la guerra,:. és mearan
i!icar-se permetent que les madltirt llur rendiment natural dullt decenni.
>nevosa draconiana del diputat
dls fa creare que els súbdito de
Issid tampoc s'inclinen a la
keen d'escoltar el doctor Puig i
tatalans tampoc.
r té raó el doctor Puig i Sais.
les dadet estadistiques que apuls seta afi rmació, són exactes de
troetited. Pecó com me costa d'ac„,
es que duna banda, em
n1)11 de les estadistiques, i d'al tat bd-de-Déu de femíneo
Corles SoldevIla
?;( CILA 1 LA TREMSA p e4/--9 SON LA BASE MES
A OR LA LLIBERTAT,
FUTURA

VARIA
UN. MODEL LLUNYA.

Nacions
El president dels Estats Units
ha donat, a la diplosnecia europea una torta sorpresa. Val ad
que a les ¿ameres sessions
Senat nordamericle s'ha llegit un
missatge presidencial dernanaet
als senador» que aprovessin la
intervenció de la República en
el Tribunal internacional de justicia, que ve a esser una institue
ció anexa de la Soeiesat de les
reacions.
De general la impressié que
la propesta de Idr. Harding significa un acostament dels Es Lats Unas a d'organismo internacional que va crear el tractat
de Versalles. La presencia de representants de la Reptiblioa
norciarnericana al Tribunal de

justicie equivaldría a un primer
'as cap a la iniciació d'una política europea per part dele Eslats Units.
Precisament l'actuació de mister Harding i del partit republieä era oposada a aquesta poliLana. Comprenent-he auf, el presidente en presentar ralludida
asoció al Senat, ha estabilert algunes reserves, entre les (piale
hi ha la de dir que l'adhesió dele
Estats Unita al Tribunal de justicia ne implica cap relació
amb la Societat de les Nacions, ni cap compromís fundat
sobre els Estatuts d'aquesta. Pecó aixb són paraules, i els fets
vallen més. El Tribunal de justicia és una derivació de la Societat de les Nacions, I la intervenció de la República nordamericana a les seves tasques implica la intervenció en les qüestions de la política europea.
Farä triomfar Mr. Harding la
seva proposta Es dubtós. Per
ara no As fh::11 5 que sigui ;tela,
veda. Manquen tres o quatre
dies per al tancament del senat
nordamerieä, i nombrosos senadors influents han declarat que
no ha de procedir-se amb precipitació i que necessiten temps
per reflexionar. La cosa mes

probable es que el problema plantejat per la moció presidencial
eigui resolt fine a les (Jarree
rica de rany corrent.
"Le Temps", de Paris, posa de

relleu Cl fet que la participació
nordarnericana en el Tribunal de
justicia seria un primer pas per
a una ancló intervencionista e
almenys collaboracionista en els
afers d'Europa. "Quan els Estate Units — dio hauran donat
Ilur edhesi6 al Tribunal internacional de justicia, torra pudran
romandre indiferente a les decisiena que aquest pendrä i a la
manera com seran executades?"
Na es versemblant que la República nordamericana pugui intervenir cm_el'erganisme
chal tret per la Societat de les
Nacions i que allsora es pugui
desinteressar dels problemes setmeses a aquest Tribunal i de les
censeqüencies que els seus falls
tinguin. Qui cap si una acció
bil per part de les potencies europees podria servir perquh els
Estats Units, seguint el camf per
en ells mateixos entren, acabin
per formar part de la Societat de
les Nacions.
.
A. RovIra 1 Virglil
,-

En una obra recent, La musique arate,
de Jules Rouanet, tiorn troba, de sés
a mes d'un formidable treball d'erudició, un anecdotari deliciós. N'extreurem
algunes rAostres.
El cantador alarb s considerat cc=
dipositari d'ur_a tradició preciosa. Aixi,
dones, no es estrany que en faene aquest
retrat: "Es polit, vesteix vestit, nets,
perfumats i ele colors agradables a la
vista. Complacsu amb tothom. observa
el seu auditori i tria en el seu repertori
saló que mes cocan a eestat social o al
gust dels presents. No beu abans ni durant l'execució, per no exposar-se als
greus inconveniente de lembrfagues4,
pesqué el cantaire Es l'ornament de la
societat. Confortablement assegat, ni
tose el coll, ni belluga els peles ni les
mans, ni s'agita, ni contreu la cara ni
fa esforces que puguin congestionar-lo .
Aamai
Mai demostra que esta satisfet del que Os
canta, ni se separa del lloc que li han
here
assignat ni mira amb insistència una finettra o un tapio, darrera ele quals probablement hi Isa dones. Evita d'embolicar-se maese so y:uf el coll amb un xal
fent veure que té una ven preciosa a
-.7
curar, pesqué sovint aquesta veu pot no
El diari que, en la sola afectó teleésser sinó la d'un ase. Es virtuós, discret, gens xerraire; no reclama calani gräfica, ens loa fornit quatre exemples
en públic i evita de corregir davant l'as- de per o en lloc de per i tres exemsistencia un mósie de la seva orquestra. ples de de qui en lloc de que, ens forEn fi, és instruit, capaç de parlar de nei.x també cxemples de el que en lloc
de el qual, d'addició indeguda de lii, etc.
música, de cant, de vestits, de joies,
(I és trist de pensar que el match,. olord'armes, de cavalls, ocells de caça, tus- reria
amb qualsevol altre número del
bles, llibres i ciències... Tal es el per- matelx dlari o de qualsevol altre diafecte cantador alarb."
ri catará.)
Encara que aquesta surnma de perExemple cle el que per el qua!: "El
fecciono pertanyi a l'ideal, suposem que principal assumpte sobre el que basen
el:, cantadors alarbs eren infinitarnent de deliberar."
superiors als dels castren dies, que no
Exemple d'omissió indeguda de la
s'estan de mirar a les darnes amb
conjunció que: "Pregaria a V. E. fatdncia, que s'embeliquen el coll amb pe- ci saber" (en lloc de "que fuel saber").
tulancia, que es mostrar sadsfers d'elle
Plitcemple de hi abusiu: "Audiencia
mateixos i malcontenta de la resta, que militar en la leal ui figuraven..,"
es paguen una claca organierada 1 malt
erobern també un exemple de stlactiva, que discuteixen els ceathetras premió de la terminacii Ment me el priene han de tenir lea lletresamb que s'a- mer de dos aleerbis en nemi momo
nuncia el gnu nom als eartella i cane mima tima (1 quin exemple t):
sela escapa un gall donen la «alpe a
"Artera t selapadement.e
tot menys a la sera gargameile
P. Falira
roes cantante cravui nodrien entrar
(Queda prohibida la t'erudito:34 lea.
en les sales d'un infecta geste 4,111sEtta
eCKEL,
se 04r- pe I g oced ee4.1
•
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PROBLEMES DE CATALUNYA

L'endemà de les restes

perla d'Auelria I en el futur la
ilesa riquesa no ßerä menor. Al
contrari, serà encara mes rica
perque no ea vpurä obligada a
sostenir les altres provineiee enes
debes d'Austria".
Des del punt de vista de les fitate econe:ainues davant de les nances aquest ess el nostre cas. I
suquals ens teshariem no feren
cal tenir present que el fet que
perfore a 44 ll'estat vef, cosa els ingresaos a la Catalunya esque diaria Ilitteuäzis..ment., en be- tricta o a la Catalunya gran, sinefici de ies doe estribe i mal- guin ei doble o el 50 per 109,
grat de tot› les objeccions ideo- respectivament, 63 un petit asdegice-senrentels a un acord pede de la futura solidesa de
econämic "ar tendiria a no in- le finances catalanes, Una adterrompre esaleatament restat ministració escrupulasa
de coses eeeasal. Havem fet ne- heredó ele les despases del Mata
tas, altrea-ent, d una banda la roe 1 del servei del Deute que
pessible ceredicionalitat de les han provocat les ¿espeses extradarles Que lufera a eircumetäne vagants del Govern espanyol per
eles anorieeja; d'altra banda la aquest objecte (amb el que l els
necessitat ii. donar a la conside- catalans havem dit moltes veració del element econòmic
gades que no hl tenfem res a
seus límite
veure) duria indubtablement a un
Paesem .-a al problema de les pressupost en el qual les neceefinances. r it soviht un s'adona saeta dels ciutadans fosen ateque la situeeisi de Catalunya din- ses en unes proporcione que a
Lee les finanzas espanyoles s'as- Europa aún normes però que a
sembla reolt a la situació de nosaltres ens semblen cosa de
I I DARRER
En el cauro anhele anterior
havem fer notar que hi bavia inelide que et nostra situací6 econbmica nolIera gene deslavareble en el íaes d'una independencia i, sobra ede que lee dificul-

'lexeco-Esleväquia dintre les finances auetre-hongareses. Txeee-Esleväquie e r a la 'perla
d'Austria". Catalunya es alai meteia la pelee de les finances espanyolea. El pressupost espanyol,
en efecte, .Calimenta deis catatazas en une proporció bastant
superior a la que la resta d'Ese
eanya contribueix.
Aixb eignifica que les finen.
cas d'una netalunya independent
eetan molt mes assegurades que
les finalices de la resta d'Espaaya, talment cona les finances
txeco-esioveques estaven misa
mes assegusades que lee de l'Ause

somni.

En eomençar tuesta serie
d'articles, tenfem el promesa d'escriure'n un de sol per tal de rectificar la idea que existelx a Catalunya que la nostra independencia es impossible per raons de
desproperció entre la ciutat i el
camp. Despres no ens t'adate sabut estar d'examinar anees as-

La

JOVENTUT NACIONILlg•
TA DE LA BIRCELONETA

La levantas Nacional:uta de fa rara
luneta, en reunió peneral ordindcia
bradu en ia entlia del dia 27 del que tems,
etegi et nos Consell Direceilt, eesent
menate pee. unanintitat:
eticknt, doctor Floree< Coma; Pían.
preaCent. doctor Lluir Nogu1a; secrete
Esteva Dondaee; viee-secretani, Proasceso Mirad; oomptador, Andreu Powt;
Creas-rec, Manuel Miguel; bibliatecari,
eco Jorda, i aovar: Manad Sureda i 4».•
toni Enríquez.
A propotte de Pdetemblea s'acorda re.
metre una felioitació a Accid Catalana,
la novena agrupacid dc patriates que tre.
amb tant entvtiarirme per Vallitere
rió de Catalunya.
EL "CENTRE CATA.LA.", Di
FANT TWENS DE LLAYAn
ERRES
Cont a resulta t ele la renottattief qtte
prercriten els Ertatuta, la Junta Diesetire i la Comissió d'Acció Política del
Centre Caleta de ßant Fiarse de Llave
seres kan quedat constituido de la me
sera •mica:
Junta Directiva: President, kmades
Riera; vice-president, Joeep Ripoll; tret
torer, Joeep Ferrer; Se
n-elan, Josep HM'
set; vice-seeretari, Jaume 'Con; cumple>
der, Joaquint Noguera, i azada: Jota*
Suca

e

Joan
Freginals.

Consistió d'Accid Josep Rt.
poll, Josep Brunet, Antoni
me Coa 1 riecne citrina.

Ferrer, AH»

'do
CONFERENCIA A SANT

pedes deis problemas que plante-

ja la independencia de Catalunya.
Les dades que tenim, peques o
melles, demostren que no hi ha
absolutament cap rae per con-,
demnar a mort la Catalunya Intría actual.
dependent, ans be que tetes les
L'esta/ d coses actual prova probabilitats sera a favor de la
tots els --antaiges d'auesta seva perfecta viablitat.
saperiorite, La moneda LlecoQuakun toa pensa .gno des=
:-N"a Je u'f,11ere.. dia la guerra gaIrCIA iZ. to gades raes alta que l'austríaca. talitat dels problemea nacionaEn el starrer anuari estadistic listes estan resalto i tracta d'ed'Espanya bi ha un estat de la xaminar perquè e..1 p ostre no ho
recaptació per provincias i c o n- ha estat, hom s'adona tot seceptes contributius durant els guit que . hi ha arta serie de momeses d'abril de 1920 a mara de ments que deriven de la manca
1921, comparades amb el ma-' d'una política clara i adequada
teLa periode de 1919-20. Les pro- en els dirigente del catalanisme
vincies catalanes, segons aquest davant la guerra. No veieren des
estat, han satisfet en 1920-21 el del primer moment qui havia de
23 per 100 de la recaptació total. guanyar; simpatitzaren amb Alee
Les províncies dels paisos de la manya contra el sentiment del
Catalunya gran el 31 per 100. Ai- poble fent amb aquesta diversixò representa un tant per 100 tat impossible una actuació inbastant superior a llur població, ternacional eficaç; deixaren pascar ea Cateiunya estricta és en- sar sonsa utilitzar totes des dificara ne un 11 per lee de l'Es-- cultats en que es trobava Espae
panya en conjunt i la Catalunya uva. Pensem en Massaryik: des
gran un 20 per 100.
del primer moment pren actitud a
Es dirä, es clar, que en aquests favor e França; fomenta Fuere
ingressoe figuren en una propen- cit txeco-eslovac; ni un sol me »
de important els in g-ressos de ment procura esvair les dificuldeanes que en general es fan tate d'Atestria, arto be, rebutja
efeetius a les provincies per on tat oferiment d'autonomia i fa
entren els productes mentre que cada cop mes intensa propaganen realitat eón satisfets pel con- da contra Austria. Aquesta acata
eumiclar que nasa sovint esta a Sud decidida, aquesta claredat en
l'interior del país. En aquest as- els fins i en els initjane, propecto Catalunya tia de recaptar ducir ele seus resultats. Llegint
mes del que en realitat satisfan la "Nova Europa", de Massaryik,
els catalans; car tetes des pro- i pensant en el tractat de Verbavtricies catalanes, tant de le Ca- ¡les, horn s'adona de seguida que
talunya estricta com de la Cata- tal volta el pensament i la proamya gran són maritimes o (a- paganda txeca són els que han innea frontera amb una nació es- formal en mejor grau el tractat.
trangera, mentre que hi ha pro- Almenys el resultat mes transvfncies a l'interior d'almea, on cendental del Tractat, la dese
no hi ha cap frontera i per- tant, trueció d'Austria, coincideix amb
cap o gairebé cap Ingrés per dua- les finalitats de la política txeca.
nes. Pera, aquesta partida ve Ni Poincara ni \n'Asen, ni Lloyd
compensada per altres coin els George, han vist els seus desigs
sucres en qué el cas és al con- tan acomplerts con Massaryik.
traía 1 tened present que MaLa vacillacid esmentada de la
drid, pel seu caràcter de capital nostra polftica feu impossible que
on contribueixen mollee indús- nosaltres obtinguéssim durant
tries que estan repartides per tot aquells moments de transforma,
el puls, satisrä igualment molt chi del món el mes minen avene
menys del que en rigor es recap- tatge. La clau d'aquesta vacillala allí. Suprimint aquestes par- cid i la clau de totes les causes
tidos l'estat de coses ve a essen que condueixen al resultat negael mateix que havem indicat.
tiu de la nostra política durant
Es a dir, que hom pot afirmar la guerra, fou, pera, en realitat,
sense perill d'equivocar-se que que existía per part deis politice
la Catalunya estricta paga del 20 un sagrat terror a la independene
al 23 per 100 dels pressupostos cha de Catalunya que s'aguditzava
espanyols amb un 11 per 100 de en els moments decisius. Cal que
població i la Catalunya gran un sorgeixi un alba generació de
30 per 100 dels ingieissos totais pollees que perdi aquesta por.
amb una poblacid d'un 20 -per 100. Sense ella tole eta problemes es
Ara be: ntrigú no dirä segura- simplifiquen, lotee les actituds
mera que a la part de les despo- agafen daredat i lbgica. I no
ses del pressupost espanyol figue eols s'acosta la realitzacid dele
rem en aquesta brillant proporció. ideas deis sede radicals, sine que
Qué significa això, respecte de es facilita la consecueló dele
dels mes moderato. El cas
les finanees eetalanes "l'endemà
de les festes"? ßignifka que si de Tzeoo-Esloväquia ens dena
un dia la Catalunya estricta los Paseinple. Quan Pressia veie que
independent l'Estat Catalä pedrea etereee-EeSovellea, ia reelarnava
atendre els sella ciutadans ame el independencia i ne anearais-a en
doble del que els 'aten l'Estat ese paeser-se e ! 'enema, per obbenimpenyol. si no fea la Catalunya la s'aprese* a ittelitter e Austria
estricta, sind Iso Ogualuflyg gran rime oaka rencor> rautertomia.
els pedria aletee talla Tan 50 Vaeterturria de tehennia ara,
~roe, cosa onavingetia. eds.
ptr l'O méa.
deits moderata croa *aboA Catalunya es podan erFiresir
mot per mea lea frases as..= llo/loe grlteks a Cestitod doto la%seas i gente.
Allinioryk parlava
Tx
ean &B.O S
15):

Política

CENS DELS IIORTS
Diumexpe que ve, a la larda, i en d
local del Centre Cetalic, En Pos Roma-

va, ¿'Aceite Catalana, donara una cuaje
Oficia a Sant Vicens debí Hurta, paria/ti
sobre 1.1 possat 1 el present de Cata.

lunya.

Aguarte ¿ten; Za primera de ta tattla
de nentfer,inciet que •'anises donara, osa
ceda local püldio de San? T'icen', sfutq
el patrunatge del sea Ajuntamont.

EL "CASAL NACIONALISTA'
GUINARDORENC"
La Junta directiva i la Cornissid d'Asci45 política del Casal Nacionalista Guié.
nardorene han queda constisuides de 4 -zegiient manero:
Junta directiva: 'President, Ersele
Garreas i Mestres; vice-president, Crissólo! Guinda 1 Prades; bibliotecari, ISNcolau Per i Giralt; comptador, Cebra
Ferrando Nogués; 'resorte, Enric Goa..
sales Ayer.; seerctari, Albert Recamo.
ra i Malea; vice-seeretari, Andreu Se
heut i Martí, i vocals Martí Puig
Galceran i Delfi Bonshoms i Escofet.
Comissió d'Acció política: Presides!.
¡ea, Marquet i Ofen!; losep Coati
i Fea, Round Nialet Font i loan Ces
deysa Radia.
,
"LA LLUITA PER LA CUret.
TURA CATALANA" - —
Sobre agiten tema, i diss la tanda do
confer1scies eganiteades per l'Associacid Catalana d'Estudiaras, En loen Ve
1111 i Pujas parlera acuesta valla, a
ki set, st restatge tí< d'4tole:4 Reces
rAUGUST PI I SUNYElf
Fa uns quant: dies que el diputat pee
Figueres, el doctor N'August Pi i Se.
ayer, ha hagut de suspcndre les sesea
tasques habitual', ere motiu de trobge
se ntalalt.
De tot ce elesitgem que ¿'illustre cateen
dratic pugui reprender les leves ocupe
dota.

IZZnilmazumegaimmommal

La

situació a Europa

L'Interès de rooupael6 de Id
Ruhr ve afeblit per la situael4
política de l'Alertanya no ocupada. A les revelaolons fines poi
dlarl cornunIsta la "Bandera Vor.
mella" so n'hl han afegit d'altre*
no mcnys greus de la premisa
burgcsa quo demostren les maniobres del ministeri de Defensa(
en preparar la mobIlItzer.16 ge.
nora!. Sobre eis rumore de meMach:. deis EE. UU. dlu "La
Tomas" que el Govern franoba
no Decuplara la de cap naato ea.
trangera.
A Orient centlnua la Ilulta dele
garifa tomos entorn del Tractat
de pato. Anglaterra, per la Boyal
part, amanera que no aoceptarl
de cap do toa manuea. la sepa-,
roció del test del toael,; t de leg
eiklietifea oázneelfgeej 1 filma,
5-

DIJous 1 de març de /en

LA PUBLICITAT

a Maria 'iera Castelló
Vídua

de

Planella

Ha mort a 83 anys, havent rebut eis Sants Sagraments
(

11

A. C. S.)

Els que la ploren, fills Ramon, Vicens, Joaquima i Lluís, fills polítics Euläria /Viurlä, Eulària Gausachs i Josep Parrot, néts,
nebots, cosins i familia tota i les raons socials "Planellai Companyia"1 ,"Vicens Planella", en assainntar llurs amics i
coneguts de tan dolorosa pèrdua els preguen de tenir pre§ent en Ilurs 'oracions l'ànima dé la finada
Oportunament

5e,

TINANCES I COMERÇ
BORSA

•iSESSIO

de 27 de febrer de 1923
- Comentar!. - Em vingut rllent des de el
!La 12 de tep e« de Que les a nCous le,
•1135vIdrles avíen folsosement de mil/orar
11m1:3 llurs preno; entre les Seesions
t aPatiir t avars d'alar es pudrk Teure Pela
icamIns que dtariament manteen el mil/oraCuera. La llastima ea la falta de negoel en
l'esmentat rotllo que fa que els moldean/da
;glguln curts 1 de diferencies relzitivaineut
'Vetlles.
e E s el (Ron a 0 dees de ies aremos
t lndustrials I bancäries hern vial tusa mica
idle (Inicial en els metrops com era nalual després de Palea rkplda de nou enlers
szperimentada avrms [Fallir.
r Els "Duro Felgueras" atar a borsa val'en experimentar una bona milbra spyi
124Im els sucres ordinaris; a propasa d'a. guests valoro bem de mirar sl pcdrein a la
(amor brevetat possible orientar als espeeuladors que ht vulguin treballar.
Les oblignekins termes, els lentes de
. rEstat irrogolars, mes aviat ferrns.
Les divises esirsngeres cense sense MOrneot digne d'anotar-se.
119ORau »Ti
Tanta
Bala
Obartura !bit
i dlOrd s75'75 70 • 7 1iG 'Co lo'eo
t canta 7o • 4 37°45

PARIR TAREA 5.

OBLIZACION3

•

62'85
6150
61'00

f.. Ser.

33 Ser.
U" 64r.

•
•

•
•
9.. Ser,
•
Remecida Pamplona
Primitas Barna.
Segdvla Reclina
todalusos 13 9.er.
9.4 Ser.
•
Alma. Vc1tncla Turag. 48/0.

•

6125
6385
56'63
3035
•

I!

S. A.
• »

I,.

O

• • kr.
• • • B.
o o
G
a. PI D
P P .9
ft
•

eargas 1004
•
1078
C. CraL Tronvies 4 0/0
•
• • o 0/e.
ferrorant19 de CigalUi/J3

64'25
58"ti
6073
9225
75'25
7050
70'75
77'85
8700
5720
5300

9000
CCIZIKLYlt general rCirrt5. Caia/snä 98'75
Bametonesa
Electr.eltai
E9Fir•edlä r i a
7525
Iiig0es ale Barce/uaa 4 0/0
7525
Cata:411a Gas 1 EleMat. Ser. E.
•
•
7600
• F.
enero-la Fieetes le Catal. • 5 0 1 4 83'13
•
• 99/9 95'73
Eocletat Pr0duetora Perece blotrius 82 00
Campar.yla genero Tabacs Empines
a4iC40718 i.:(7111PTAT

Elcctrlcttal
Ltnäi crtirsell
Lipanya Inclustr/al
11700
Lira. Oral. 1ele:oni.
• F sidnaulr. i dem
113 Atriarica d'Electrictlat.
019 1523 ksTRAreaznce
Franss, 3920.
lilem suissos, 12050.
ldem belgues, 3440.
Lliures, 3022.
Lires, 3100.
•
6107S.
Mares, 0035.
Corones, 001.
ROM NIT
°bancas Alt
Bara
Borsa de
Teme
Nora
71
•
z5
7115
71c5
5105
Ola 28 Me totrar 1029
&incauta . 70•85
la 85
DECTEA DE L'EISTAT
Orenses
19.0o
15'bo
7105
erlte Interior 4 0/0
Andalusos
56'40 55 . 4.,
56.00
5E•o0
9770
e_P Emerl0r 4 %
Meltopobtä 15575
15575
F Arable. 6 % ß
%
e • Arable.
fA)11 • 7r. e/. 1 jubol 1922 S. A.
0. 9.
•
UO83 QUE NO ESTAN INCLOSOS Al.
10790
4 jener 1924 S. A.
.30 •
BUTLLETI OFICIAL Al. PRE3ENT I ES
10290
B.
•
•
¡Pi
•
"
102
75
E.
A.
(ebrer
•
4
COMEN A CORSA
111 •
P
9. 10248
Beses afpals. Exposidd, 8
43 e
per 100
a.lintrunte-re 1 DIPISTAGOna
9925
Barcelona TractIon and LIgt
7200
pelele municipal E. 1908
7 per 100, 1921,
10085
1924
7030
Barcelona TractIon and Llrd
1901
7 per 100 Preterents,
1906 Set.
10700
1906 Ser. B
8030
BORSA DE MADRID
1905 Ser. 0
Interior comptat, 7100.
190 7 Ser. D
1910 Sor. 1)
7900
Amorinzable, 4 per 100, 0000,
1919 Ser.
Ideal 5 per 100, 9605.
1911 Ser. E
Exterior, 8790.
1918 Eer. F
7400
Baile d'Espanya, 58075.
1913 Ser.
Idem Espanyol de Crddit, 13650,
tete Ser.
Idem flau de la Plata, 22800,
1917 Ser. 11
7910
duermes preteren/8, 8450,
70,25
1918 Ser. 8
Idern ose/Mar/es, 3800,
79,25
4919 der. A
C;dules, 9100.
6990 Bar. la
78'75
Nords, 35100.
1991
98'50
?unes, 3505.
Vente tizampla E. • 1899 4 1/1
£075
1 P.
• 5907
Lllures, 3017,
•
; A
• 1919
8275
Bone Reforma • 1008
Vipt. • Barna. troptit. 0.000,000 p. 7915
1.908,905
"
•
ÇP
18.000,009
•
I
'esiticonsuultat Catalana E. 1914
I CA
RVI V:41-0AS : CUPONS
7355
E.• 6901
P
•
tal go Crean Comunal
Rambla del Centro, 10

Al

156
155
155
eatroPolit) I hti
Ir. C. 1.4e1rot , .11Y5o 144 . 5o 147 . 0 14050
- - 1110R2A TARDA
/anca
Bala
Obertura Alt
I eo
enta lo'5o 7t.10 70'5o
7o'So
'r aeants 7 cto 7oAnc. liaba
5560
S, So
htnaaluscs 5nie,0 1,6.10
(127S
CSoloraals 62'5o 62.73 62 So
224
illrnipines 2 4
1175*
11750 1»
117
Atraes
bl•So
1a1•23
(íl'oo

[4:Líe/a

GIU

,Cotització oficial de la
Barcelona

NONELL GERMANS

•01124 Poli Sarna. 4 1/2.

lialREMEMB1=051032222=31A13

SOLER i TORRA G.

MANS

BANOLJERS

RAMBLA DELS ESTUDIS, 13,

serà avisada l'hora del sepel

i DONSUCCES, 1

Negociem els cupons dels DEUTES INTE-

RIOR, EXTERIOR i AMORTITZABLE
4 per 100 i TRESOR 5 per 100 venciment 1 d'Abril vinent

TALLERS METAL•LURGICS
ES VENEN: Roger de Flor, 15 MAT_ARO

Canvls s. Londres, 7710 ,
Idem Beigica, 8710.
Idem Espanya, 256.
ldem Holanda, 04525 ,
Idem ItäLa, 7890.
Idem Nova York. Mi).
ldem Suecia, 43550 ,
Idem Su:ssa, 30750.
ldcm Noruega, 302.
lleno Dinamarca, 32025.
ldem Berlin, 00750.
Idem Viena, 002100.
Idem Praga, 1030 ,

NA MARIA TORRES ORPÍ
Vídua d'Albert Gabarró i Serra

DEsPliEs TANCA

Lllures, 7722.
Pessetes, 258.
Lires, 7000.
Dúlares, 1640.
Franco solssos, 30775,
Marco, 00725 ,
Corones, 2350.

Ha

liavent rebut els Santa Sagramenls i

la

BenecEcció Apostòlica

(A. C. S.)

LUNB4=9 --

Cidulcs argentines. 40.
Exterior, 75.
Fratna, 77125 ,
Nova York, 47062.
Espanya, 30135,
Sutssa, 0510.
Bola/Ida, 1 1387.
Itälia, 9775.
Suecia, 17704
Portugal, 215.
Argentas°, 1.335 ,
Montevideo, 1325.
Xlle, 3920.
Berlín, 105000.
Copenhague, 21225 ,
Yokohania, 2075.
Belgica, 80275.
Noruega, 25525,

mort als 90 anys

Els seus fills, Albert i Antoni, nores Assumpció Sams6 i Agnès Caries, nèts, nebots i la rab social "Caries, Codina
C. a " en assabentar a llurs amics i coneguts tan irreparable
pi2rdua, els preguen que el tinguin present en llurs oracions i
serveixin assistir avui, dijous, a les onze del matí, a la casa mortubria, Ronda de la linivesitat, 22, per acompanyar el cadäver a
l'església parroquial de Betlem i de allí al Cementiri Nou.

rf

NO'S CONVIDA PARTICULARMENT.

,

.'
••••••

Mercal de Calaf
Blat, de 25 a 25 pessetes els 55 quilos.
Ordi, de 14 a 15 els 44.
Mongetes, de 50 a 52 els 04.
Veces, de 2 411 25 els 57.
l'atetes, de 7 a 8 els 40.
Ferina primera classe, a 58 els 100.
Segó, a 8 . 50 els 22
Segonet, a 10 . 50 els 30.
Ciment, a USO els 40.
Corlad d'alzina, de 32 a 34 els 120.
Car1.5 ale pedra, de 34 a 38 la tonta.
Gallines, de 10 a 20 el parell.
Pollastres, de 12 a 1 13 el paren.
Conills, de 7 a 10 el paren.
Ous, a 2 pesseles dotzena.
Palla de blat, a 12 pessetes eIs 100
quilos.
Mel, de 8 a 9 pessetes els 90 quilos.
Pore, de 30a 31 els 10 quilos en brut.
Idem engrei g at, a 450 pessetes la caenissera.

Mercat de Llotja
FAMNILS

!Mal l'hule, de 25 a 20.
Idom roig seeä, de 29 a 30.
ldem ídem borla, de 28 a 20.
Ordi, de 15 a 1550.
Cisada, de 1250 a 13.
l'anís, de 20 a 23.
Fases, de 22 a 24.
Favons, de 2a a 25.
Fesele, de 40 a 50.
Previa per pessetes la quartera de 4 dobles.
l i atates, de 2 a 4 pessetes eis 10 quilos.
Alfals, de 8 a 9.
Palla, a 3.
Fulla d'olivera, de 4 a 5.
Garrofes, de 9 a /O.
Frena per pessetes els 10 quilos.
Ous, a 250 pessetes la dotzena.
OLIO D'OLIVES
Fruitat extra, de 31 a 32 rala.
Fi, de 29 a 30.
C.orrent, de 27a 213.
l'reus per quartä de 3900 quilos.
OMS DE PINYOLA
Gror, de 130 a 130 duros.
Verd, de 120 a 125.
'reus per càrrega de 115 quilos.

74
74

04
63

Corrent

Superfina superior

81

corrent
Yazcas arrtbats: Nord, 6„ 4Ve•
?•••

40

I 01

(E PIGH

iViarsans

Valors - Cupons - Gips - Cual- Cotons Vistos

Barcelona - Rambla Canaletes,

2i4

Comptat Termo

EE. UU. Eme
wat de moro (Plata yelp.
nos 3024
Virada Extremadura.

^
Ordt

80'50

rolo

oberta la negociació dels
cupons dels Deutes illteriOr, Exterior

Queda

114
85.

Enea Eral
"
Valencia
Pavone Mames,
"
Jerez fins
Veces da Sevilla
•
Vera
ESO410Ia Sevilla

45

48
40

60

58

iAmortilzableeig i Obligacions

Al

43

Estranger

Comarca
•
Berta
TIME
Iota arießts preus Den per 198 elloa
j per mereaderia sobre euro.

Garrota negra nora
•
Matafera
•
Portugal
Rola

DiRECCIO TELEGIL&FICA

81

•
*

Ibiza
Maltona novel
DESPULL1111
Fiudnes ndmero 4

96 1 1 9
7

del Tresar5

venciment 1 de d'abril vinent

85
33

MARSANSBANK

ll part de Coreeue, número 1

4530 A.
Telefons números 14531 A.
4532 A.

nJi

28
23
20
11

Segones

Terceres

Quartes
Preua per saec da 06 quilos.

n111/MIIMIMMOMMne•

SUCURSAL A MADRID: AvIngeda del Comte de Petialver, 18

Rele

Menta,
Serene*

17
18¶111
5

Segó

Vagons arrlbats; Alncant, 1 de tirada.
rtird, 9 (l'oral,
•
"
ARR011

Bomba Flore
•
neo, 12,

414

tei

a

tes

• 10,
Benlloch O.

II

Belecte,
44
Matlaat,
00
Vagons arribats: Nord, 9 de blat.
Alacant, 20 de Idem.
IlOrtnalta

Amonquillna,
Coco pals
Pral noves,

44

„
4r,
Mallorca.
n

70

Mallorca

lid condensada

Banca

CEREALII

14111

Mercal de Borges Blanques

n eo

Oran torea .
Meres • •••
Blanca extra

Plnel Valencia

•353211151112301131211111BRISMImmunIMI
-

irn••n••••••fflh
• -_

Els milers d'espectadors que han desfilat

PATHEAINEMA
durant els dies de projecció de la 1. a jornada

e

LA TOMBA INDIA

OIONONII
Sale SIm, 81.
Jeta •

•a

ron'

a

e.fi

.4 J..
t

*I't'

•

,11211
324
2111
tu

esperaven amb veritable ansietat el dia d'avui per
poder admi:ar la 2.° jornada de la mes emocionanti extraordinària novel la adaptada a la pantalla.

CHAVESININERT S. en C,
BANCA CARVI VALORS
Rambla dé, Oentre, Colmare
Tele:out 4230.4211

Ralgs X. Radiografia instantània viscera l ; id.

Dr. BREMON estereoseópica. Radioterttpia. Ira q" 46, de 3 6

n01.

a I de iban de 1921

t-nr----,Kraze-AegAnz-x-Yrxere'aeeedvl E 7i )11 BT Citint

.TEATRE-COMPANYIA
"TARTUFFE", DE
MOLIERE •

• ROMEA.
n."

aprésentació de Torttiffe penso
a un dels grans esdeveniments de
eele, vida teatral en aquests últims
r
• Ifel la pena Aue tractem aquesta
eattació amb lot honor i que jo
• aterieses coses de l'obra, que si
ése'
,,ats lectors ja les saben, no em pene ele els resultin desagradables i eis
mi, si mes no, per refrescar la me•

per tothom 1 destmats a passejar-se
pel man amb el front descobert."
Efectivament, el Tartuffe de Moliere és un d'aquells pocs encerts sublimo

giaCI, 1 si. Napolfedi b-eihea aleta)
han de venir de nou tots els escarafalls
i tots els crits al ce! . dele IpT.d!&/fr 491

'ASSEYIBLEAVDE MAN-,
9DlyILINITAT

de la poesia. Encara que tot cll taco
Perfum de perruques Vsedea i &saques de vellut, encara que l'alexandri
es bellugui amb les rítmiques inflexions
de les reverencies de l'època, en el
Tarta/fe la vida i la Ilum d'eternitat
ofeguen totes les arqueologies.
Molière ha volgut pintar l'hipócrt'a
i ho ha fet de tal manera, que actualser
ment a Frena, i a, fiera de Franca, la
wvia.
latei obres de Moliere tenen el seu paraula tartuffe és mes viva i Inés exen l'escena greco-latina; Tarpressiva i mis concreta, que la paraula
o. es una de les excepcions. A Gre- hipócrita. Moliere no slia deixat anar
• a Roma el tipos de l'hipócrita re- en una farsa virolada i violenta; ha vollea i del fals devot, no s'havia desgut anar amb peus de plom. Ha fet la
aellat proa per arribar a ésser una dissecció del fals devot amb tota la cusocial i per atraure la mirada
ra, amb tota Ja delicadesa possible.
pnetes cómics. Les refigiens
D'aquesta obra podriem dir que es una
barrejades anal, la gran indife- antologia de tot el teatre de Moliere.
*as i les particulars doctrines filo- Tots els millors elcments que be deixate
s, no agafaven ni lligaven tota anar en altres comèdies, es troben ;mur
adetat com loo fé-a despres el crisreunits i equilibrats d'una manera Pere; explotar la religió en temps fecta. Aquella grecia dels Sganarcllcs,
teces i dele romans es veu que no aquella frescor tma mica comPagnarde
bon negoci.
d'algun personatge de l'Asole des Ferntipus del fals devot Se tina crea- Ines, de la dida del eeeelecfn malgr
alts moderna; en els començaments lni, es troba nata florida i fresca i viNat mitjana, quan la religió co- vent en eännha de la criada Dorine.
rei d'ésser una torta valor positi- Els mes atinats cenceptes del Misalentre les Animes, ehipócrita.i el ials
thrope, la mis delicada prudencia 4e
eit apareixen de seguida. La literas l'Alceste cje l'Eco!: des Afar:s, es troba
"si satírica de l'època comença a Hil- en el Cleante del Tortuffe. Clcante és
es dels religiosos libertins i aerola- el bon sentit, la veritable tut, la no'A. 'en cls fabliaur francesa es pot Mesa tradulda en uns alexandrins, que
eme no es tracta d'altra cosa; allí cada vers és una sentencia.
'elan l'embrió del Tartuffe. &cecee
L'Etteire, en les seves eseenes amb
del set' Decanteron, no fa teles que Tartuffe, agafa aquell gentiliesim re.
ole d'una manera elenet algunos lleu, aquel] punt dote entre el natural
WAlitats dels fg,wei4.4
i l'artificial, entre la pell i la seda; tot
Ea el llantos di la Rote sed un el macho refinatnent del gran segle, Les
fiffÉ aatintic. Ea el poema se li
escenes d'amor enero karierte i Valire
*a el noca. de.s.Edula. remii.ena.
sen una egloga viveat; entre el veitit
icKniziztri, n f sea facaesissima argentat de la retarie ge s'hi veu la earn
Ifsidraga1.1, turnas-a ressasenar el per- com batega suaument.
matee, emenretent-lo mes, acostant-to
I Tartuffe és un dels aiguatorts mía
a Moliere; el Tarad fe de Ma- punyents que s'hagin dibuixat mai. Leo
Feste Timo Wo. L'ene•
c
'fajes de la seva ánima arriben a proete el Papa Juli II, thorne mes for- duje l'esgarritanea. La color de Toralable del Penaixement, es feia sm tuffe té aquell to gres i daurat del rea.a) de riure escoltant els arguments de lisme de Rembrandt. L'escena en la qual
inte Titnoteo, Convencent a Luerizia. descobrcix de ralea en mica la seta pesIA la rnateixa epoca es representà a Sió; la manera cota van mesurant-se
Relea Ja farsa popular titulada La les paraules; la manera com progressa
Me des Eros. En aquesta farsa, Fr2- l'ardidesa, són d'una delicadesa 1 d'una
'1Ancelat i Prive Anselme es mostren crueitat sublim. Veient aquesta escena
itera Mes devotament cínico que el sentim un panteig, un neguit fisiolóve,
Free Thnotea de Machiavelli.
com si presenciéssim una complicada
Aquest tipus de l'hipócrita surt de operació quirúrgica.
en la Satyre 31enippie; desprt.s,
Moliere, en aquesta comeiia, segueix
era manera completament molieresca, el patró de sempre: el patró de Met La Macelte, da Regnier. El veleta dc
ssandre i de Flaute, o sia presentar uat
rl 'alearas casuistes de les Provinfamilia desgraciada per les extravenankt,ee Pascal, i, per 6, queda clavat eles e els vicis del pare. Tal es l'Avae,
eme i asnas, pintat ames totes les co- Le bourgeois gewilhotne, Le manir
fre ten les sestes ganyotes i les seves imagina:re. El pare, l'Orgon del Tar1004aLs genuflexiotes, en l'obra mes- tuffe, es el personatge central. La SeV1
1 de afogare,
infelicitat, la seva manca de lluc, el seu
L'ole-a eese senabla haver infissit direc. desig de perfecció absurd, el duea a
bent en atunes escenes del Tartuf fe, rendir - se totalment a la voluntat de TarLa /metate tragi-cómica de Sca.rron
tuffe. 1 al costat d'Orgon, Moliere hl
fe bu per titof Les hypocrit es. En pon un altre personatge encara mes
Iterta nereida conta Scarron com UN. ridieul que Orgon, mis aferrat a la
httetter annr.tenat Montufer i dues seva i mes incomprensiu: aquest perlontanyes, la una, ¡ove, anomena- sonatge és Madame Pernelle. ove ve a
Helena i l ea/tra, vena, anomenada ésser la bruixa i rocen negre de la
linden, arribaren a Sevilla, i fent es- familia; en el primer acto, per a pretrafalls de devoció 1 fingi n t fantedet,
parar la presencia i l'adveniment tic
enea:araren la geatt de bé. Aquesta Tartuffe, viste no curt fins al tercer
in de Se-erren sembla esser eúnic nro. acte, quan ja l'escena estä ben saturada
tonel !iterad qne ha gués consultat de la seva anima i el seu cos, quan l'eskire dama manera directa.
pectador se l'ha anat imaginant i forKlee ha volgut trence l'entrenat *en jant, quan ja no hi ha Roe a dubte soqietti6 del model vivent, del perso- bre qui és ell i quan s'ha establert d'una
ele de carn i cimas que va servir a manera clara la diferencia que hi ha enhofire per dibutifer 1 pintar el seu tre la veritable i la falsa religió.
l'ertoffe,
Maigrat tota la cura i tota la deliSas dit que el T•ortuf f e de debó era cadesa de Moliere, malgrat de fer mis
tikE de Roquette. després bishe d'A u- els possibles per no escandalitzar ni
ta L'abbe de Choisy conta, co les se- esverar el ptiblie, el Tartuf fe produi w1
ts inemóries, que N. de Guilleragnes
eseändol formidable.
¡lela entretingut a recollir les coses
L'any 1664, Moliere va llegir els tres
'O deien sobre l'abbé Roquette i les primen actes al Rei; aquest mateix any
leea especades a Moliere i, sobre aques- fon representada l'obra integra, davant
ea p licació Moliere va escriure la se- el princep de Conde. Una gran temN comedia.
peste s'aixecà contra el seu autor i
Josep rmaria de Sagarra
I. B. Rousseau, in una de les seres
Eire na s'atreví a representar-la. L'any
-"--.---enes a Brossette, diu: "l'aventure de 1667 es decidí; canviä el Mol; alesho.
Irtuffe se
passa che: la duchcsse de res es va dir Lineaste:ir, el nom de
DIJOUS DE LA MAINADA
t'empine". Com que l'abbé Roques- Tartuffe fou substituit pel nom de Pa.
*1- it eteientava molt la societat d'agite- nulphe, foren modificades algunes esAquesta tarda tindrà 'loe, al teatie
aix6,
l'obra
fou
prohibimalgrat
g alas princesa, si hem de Creure cenes;
la Comedia, la tercera funció dolo
Menee la duquessa de Longuevine se- da. I per fi, al cap de dos anys, es va de
anomenats Dijous de la Mangada, qua
r..a la Elrnira de la comedia de bfolie- permetre la seva representació i va te- atnb innt d'èxit vénen celebrant-se setP'
nir un èxit foll. No foren solament els
ennalment, per iniciativa del popular
?pestes simples suposicions vénee falsos devots els que s'aixecaren contra setmanari in fantattoe lEa representa, ä
ma mita més comprovades i afirmades Tarta fíe. El mateix P. Bourdalou. en l'estrena de la farsa grotesca en tres
Del testimoni de Madame d Sevigni. el seu serme) sobre L'Hipocrcsia, con- actes i set quadros, Jesee
Lato altres coses que seria excessin demna • Tart raffe.
Claramunt "El Roba-Panees", de la
efe, val la pena de fer constar aquest
Lluis XIV no sabia que fer amb (mal obra es cenen immillorables retekliciós mol d'esprit de Madame Seve- aquesta obra; ell no hi trobava rei pu- rancies. Per a la dita obra seta pintat
N, escrivint a la seva filia: 11 a falla nible, pecó havia d'acontentar les eres un decoras exprofes i slian confeceioflia diere ches M. d'Autun. Le palmee que el voltaven. Per justificar els club- nat els vestits en els tallers de la casa
$aner,
tes de Lluís XIV, val la pena de citar
"Paquita".
La cesa més probable i tense dubte la l'opinió que Napoleon tenia de Tarta! éS que Moliere va prendrc
fe.
"tt i i d'allí, ara una paraula, ara un
"Despr,ls de distar (diu Postor del
un pot.:ts, fins arribar a arre• Memorial de Santa Elena), l'empera- 411•11..
416r a concretar dema manera Mete- dor ens ha Ilegit el Tertuffe; peró no
Dissabte, dia 3,
te i Perfecta el tipus del falo devot lisa pogut acabar; se inicia massa fa1.11111ecrita, tan abundaet en aquell digne; ha deixat el llibre delloes d'un
deu
quarts
▪ t ä intel.ligent i artificial del gran
just tribut d'elogis a Moliere, ha acabas
vespre
d'una manera que no ens l'esperävem:
"Cenan/tan—ha dit—, el conjimt de
,ellkl ertat els antecedents d'aquesta coA
dt
Torta/fe is de mA meetra; és un dele
juntament amb el Mi
CONFERENCIA PER
ilftro Pe, l'obra més original, mis gran chefs d'amere d'un honre inimitable.
th€,
, Personal ale afoliere.
De totes maneres, aquesta «Fea ti un
4 En:y erre-fiel tard, va dibuixar
caràcter que no cut meravella gete el
111
SeU5 Caractéres aques1 tipus i TIC hagi estas objecte de grans negor4puleisa
Ouuphre. Els enerules de Mie ciadores a Versalles i dc molta vacillea
• Ye n donar una gran importäneia a Pació per part de Uds XIV. Si tinc
tt eació de La Bru y
ere, Per6 ecfm- dret de meraveliar-me d'alma cosa, is
Denlocrätie
Clot
t el Tal-tu f fe amb el Onuplerc que LIttís XIV l'hagi deixada represenq ue la creació de Moliere té una tar; presenta, segone el meu criten, la
(Muntanya, 7)
teta universal i mis eterna. Saín- devoció sota ten colees tan odiosos, rec7,, eteve, en el capital XVI de la seva ta escena oferrax una sin:caceó tan deen tere de Port Roya& dio: "La Bru- CiSi•11, tan completament indecent, ere
pe5 mes, merme, no racial° a afirmar
»
ea' ha repres el retrat del fals devot
d'Ac.
• i9 diré del seo (aneare corn del QM si la net a s'II:temth eectat en el mes,
<14?2, innurninat de Jes Pravineale ti templa jo no hauria peemes I* rere-, ei6
Perticular perque ptseeel Seto eentatib,"
• eón retraes fr iota per ESStY
Aquest fortici de Napoleon fan 05'
tasques consistorials'.
kl,
-'43 Wa t", i etentament estiraste cert efeete abc ruene lectora, sens duhte
— eeneixedors; no són Essere mteeste
Napoleon anava una mica lluay U os-
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. El . senyoe '4alles 1 Pupas' pre-4

ga; all sényer Palau que depOsi 14

seva actitud respecte a aquest
projecte, assegurant que en 14,
part científica hi han intervine
gut tècnics competents i qua si.
els geeretaris jutgen que aquese
La Mutualitat da una esclavitud/
plen g d'esplendor, arf órginIg
Mea anémica i miserables. En. no hi ihEiOïífan pas,
Interva en el . debat el ßenyat.,
nom del Consell s'adhereix a les
Parlantes del senyor Noguer i ac- 'Marques preguritant perquó
cesta la proposició que aquestea projeete no s'ha portat a ta Coe
missi6 d'Interessos Getieralgi
presentat.
El senyor Noguer 1 Cornet es 'Opina que si no e'ha .portat
felicita do la bona disposició de aquesta ComissiS ni a la de Pea
l'Assemblea; contesta als se- 'hin, social da porque degut
nyors Mied i Llobet i diu que els les darreres desercions el Cona
alcaldes do 11, a a Girona scin soll hi era en rnMoria. Acabe
acceptats solament per . la. pres- dient que el projecte es una tira/
sld de la forea pública.
El senyor Mica rectifica-1 pral'
Rectifiquen ele senyors Llosenta la següent proposici6:
I
bet i Mied.
"Que en vista do da transcurso
El president pregunta al senyor Estapó si adinet la ineor- denota que té per a la vida, de Gag
poracid al dictamen de la pro- ta/unya el projecto d'acord tare.
posició del senyor. Noguer 1 Ca- • sentat pel Consoll Permanent en.
-brc creació d'una Mutualitat d4
rnet.
El preeident de la Comissió, secretario i funcionaris Munid
de Catalunya. resta aques
senyor Estepa, creu quo han de pala
sobre Ea taula fina a la delibe
.diseutir-ee per separat.
de la próxima Assensblea
Finalment, el dictamen i la Pro- ració
que pel Consell Permanent, es die.
posició són aprovats.
rigeixi una eomunicació a tote
La part dispositiva do la pros fila Ajuntaments do Catalanya
eosicid diu:
a l'Associació de Secretaria d'Aca
"Per tal d'evitar que pugui juntament per tal que informite
continuar aquesta abusiva intro- i donin Mur opini6 a l'esmentat
missió del Poder Central en la vi projecte d'acord."
da dels Municipis, l'Assemblea,
Finalment anuncia qud farll
recollint un estat general d'opi- una seriosa obstrueció si se'lfri
nió a Catalunya, acorda
obliga a aprovar aquest projecte.,
se al Govern i als parlamentaria
El senyor Valles i Pujans afino
catalana, reclamant la reforma ma que aquest projeete s'ha coma.
de la Ilei en el sentit de sostrau. fecctonat d'acord amb l'Associat
re al Govern la facultat de no- ció de Secretaria, el senyor
menar en cap cas ni en cap po- ho dubta i en canvi &Sría eredifi.
blació els alcaldes 1 presidenta al que l'hi ha manifestat un set'
de les corporacions municipals." cretari anònim. Fa esment c141
l'exemple de la Caixa de Credit.
MUTUALITAT DE FUN- Comunal que fa prestecs de
CIONARIS MUNICIPAL.,
ners als Ajuntaments 1 en el Coa
Hom llegeix el projecte del trille de na qual figura el senyot ,
Consell respecte a la creació Alicó a qui mai se li haurä °coral I
d'una mutualitat de funcionaria regut es poguessin utilitzad
municipals. La Comissió ha ac- acpiella presteee. Recoman:a ala
ceptat una esmena del senyor senyors diputats rebutgin na pro4
posició • del senyor ?dice.. El se*
Noguer i Comet.
El senyor Palau, en un llarg nyor Palau insisten en contra def
1
parlament, diu que el projecte no projecte,
Es proceden e la votaei6 not
representa un aventatge per als
funcionaris municipals, i que no Mina' que sol-licita el senyor Ola
estä conforme ni en la designa. c6, donant el resultat següentg
ció del personal dolo Consells, ni 42 vota en contra la proposició
en la quantitat que hom hi des-. 15 a favor.
Tot. seguit da votat el dictat
tina, la qual creu insuficient.
Passa a ocupar la presidencia men nominatiment, essents aprot
vats els extrema del rnateix CrLD
el senyor Carbó.
El senyor Vifials combat tarn- tre grans protestes 5 escàndol
deis senyors Marqués, Palau, Vit
bé el projecte.
El senyor Mied demana a la nyals i Guanyabens, el qual prole
Comisió que, desprds del que han testa de la manera com s'ha 14
ó.
manifestat els dos oradora que la votaci
No havent-hl més assumptes
Iban precedit, retiri el projecte.
l'ordre
del
dia s'aixeca la seas14
El senyor Estapd diu que
a tres quarts de den de la veldlIQ
Comissió no retirarlo el projec- per reprendre-la watt, a les qua«
te que els senyors Palau, Viilals
•
I Ilic6 han qualificat d'equivo- tre de la tarda.
cat i quo atempta a la vida dels
municipis.
Visite*
Defensa el projecte 1 rebat per
Ahir al trust{ el senyor Puig 1
complet les manifestacions que
Cadafaleh ha estat al seu dest
han fet els esmentats senyors.
El senyor. Giró opina que patx de la presidencia, rebenfaquest assumpte ha d'esser die- nombroses visites.
ComIssId provInelat
taminat per la Comissió de Política social i diu que és una desLa Comissió Provincial ha dese
consideració que no s'hagt fet patxat els següents assumptes:
aixf.
Recurs d'adeada italerposat pe" I
El senyor Estapd intervd dient En Josep Comerma contra un*
que com que aepaest projecte re- multa de 10 pessetes quo li imt
presenta una despesa, Es lògic posà l'Alcandia de Caldes
que la comissió d'Hisenda hi ha- Montbuy, per infraccid do Partid
gi intervingut.
ele 240 de les ordenances railes
El conseller d'Ilisenda senyor clpals.
Valles i Pujals diu qua va deciRecurs d'alçada interpoSat pef
dir-so la creació de la mutualitat En Josep Sansalvador contra und
a petició dels secretaria, ja que multa de 30 pessetes que II im..
havia fracassat per complet l'as- posä la Tinència d'Alealdia del
sociaeid que elis havien creat. Districte X d'aquesta eintot en 24
Diu que el projecte alta elabo- d'cietubre darrer, per infracció
rat d'acord amb els secretaria. les ordenanees municipals.
Fa avinent que la quantitat de
Informe en l'expedient incoa
40,000 pessetes que holla con- per don Agusti 1 don Francese
presenta dos projectes d'acord signa es suficient i es plany que Saldan i i Elies sollicitant la transe
ferencia a favor seu d'un apros.;
encaminate a centralitzar i do- en un projecte com aquest s'hi
fitament d'aigües del riu Bast
minar la vida dels hfunicipis. puguin vence internases de baixa
eatabn protestant del nomena- política. Aquest projecte—diu-- tareny, en termo de Bagä. que ve
ment d'alealde de R. 0. a Manre- s'ha portat a l'Assemblea perque atorgar-se a don Ferran Damot, t
sa. (El pablic aplaudeix. El PrA- creiem que aquesta es una mira una nova prórroga de quatre aftyl
que loa de fer la Mancomunitat, per acabar les obres.
sid p n t fa Avinent que si el públic
Trämit en ell recurs d'alçada
segueix fent manifestanions es la qual desitja que els secretaInterposat per don Joan Llor
veurh ohlinnt a fer ús' de mesas, ria siguin a la riostra corporaexpressió
de
la
la
Paloma i un altre contra un
ció la mis alta
res coercitives).
acord de l'Ajuntament de Terma*
El senyor Llobet, lliberal, din nostra terra.
El senyor Palau rectifica, in- sa, pel qual s'autoritza a don Jo..
'que els robles tenen alcaldes de
R. G. perquè no notan capacitats eistint en el criteri exposat an- sol) Guix per establir una indlithe
teriorment i afirmant que es va tria a la casa número 19 den tare
per goverrar-se.
El senyor Giró, en hom deis a un fracàs, car aquest projec- ter del Canonge Rodó.
radicals, s'adhereix a la proposi- te estä mancat de base científica. Espera que la Comissió reesió del vencer alegues 1 acnsa nla
Un cobrador
regionalistes d'ésser els inicia- tirarä el projecte.
Havent transcorregut les /lodore d'aquest mal que combaten
res reglamentAries de se g uid, el
al
ara els senyors diputats.
El cobrador de la casa Vidua de 7,
El senyo,- Jaques acusa ale na- president pregunta a F.Asaemblea
Tele Joan Giralt Në fosa vietima
eionialistes republicana de soste- si s'ha de prorrogar, acordantd'un atracament ahir al metí.
nir un entert dintre de l'Assem- se que sf.
El
senyor
Valles
1
Pujals
diu
En passar pel carrer de Hipen, guate
hles. 1 a Lleyda els sella amics
individus que hi hacia en un percal
han gestionat I obtingut el no- que les teories que exposa el se .
aquenyerr
Palau
són
bones
per
li van tirar al damunt, entraras-lo
menament d'un alcalde de It. O.
El senyor Valles i Pttals, com- lles hiaendes que poden hangar. lentament a una escaleta, oil el van cle
peempreses
dubtós,
a
so
Nórolormitzar.
parten el criteri del senyor
rl' la Mancomunitat ha de fer
Els Iladres van prendre-li una cartera
guer 1 Comet. Explica els inóbils
i un sac ple d'argent, fugint i deixant
oue han motivat la deciald del una obra modesta. L'ideal del
la victirna estes a tersa &are de reas
Consell permanent a presentar Consell es que ele servets que es
els projectes munleipalistes que prePten siguin coneguts de tot- caleta.
Pocs moments despees un transemst
s'estan discutInt. Ja que no de hom 1 aprofitats lliurement.
El senyor Viahs segueix comdescubrir el Giralt, demanant auxili a ale •
possible acabar amb l'estat que
guns vcins per a portar-lo a una famael govern ha deileat les Diputa- batent el projeote 1 dient que
eions 1 Municipfs hora aspira a amb ell es vol eselavitzar als se- cia de la plaça Nova, on fou assistit tal
cretaria
que
no
podran
adminiscom el seu estat he :queja.
mill9rtir en co que sigui possible
Mentre l'auxeliaven a la farrnäcia
la vida d'aquestes corporacions trar Hure interesson.
El senyor Estapó II diu al se- presentar-se un empleas de la casa Monaa.
nroeurant S'assemblfn tant erren
sigui possible a l'Its provfnelds leer Vinyale que ha ttegit ma- serrat i Codina, Inanifeetant que el eebrador havia estas tela poca estorta a
haacongades que man un exemple 'amera 01 prejecte.
El sillar Vinyals Insisten que l'esmentat despees cobrant sin taló
' Vertió entre tes Diputaelens i ole
muniette, eme de teso de la seva el qui governarä aquella Maneo- zet00 pessetes contra et Bäne
o segun va avisar-se al Sane pa"
prosperflat. Lit vktll nutnicipal munitat serä el Chreaelt de IX nya. Ti
de entaltinye ereaerrta diforón- Mancernualtat, pugne en el set) qué no el paguesstn.
Despres d'auxiliat, el cobrador fot •
des deglutes a te manera com Conaelll hl huurk tina materia forportät a la Delegacid de policia 6:1 dais
l'Este ha enríe: 1 0AI! (l bs inunief- mada per dipatale.
Reettlifelt 110V11111ent e/ senyor nicle de l'Audiencia, cal Va brutas de.
ele. t'ettit tisr traneformitt
a claraca1
y_
atillt35143 InutWiple qpe aren rica Patata.

temps de Llufa XIV. -e
A ml ern sembla i itiofts crie
els setnble el materx, que ;,Tartu !fe
no di urea obra immoral ni tendencio- 1 •
sa, sitió que, ben al centrare es una
-efe° «la tarda 1 gota la
obra d'una moral purissima; nietreet- -prel3fdeneizt deT senyor Jansana
ria a dir que Es una obra ascética i cp_e,
s'obre la 868Sió a les cine de la
Si la gent no es fixes tant en el gest tarda, amb, assiatecia, (1,51 410.1.1-£
crescoreó de Tartuffe i escoltes les pe- sliputáta, • ,
.4 ), •
rmites de Cleante, s'adonaria que l'oe
bra de Moliere està més a la vora de
Negoetak d'Oelentaoló
Sant Francesc de Sales, que a la vera
e
flunielpals
gis alcaldea
d'un conte desvergonyit amb frares
grotescos i panxacontents, farcit de les
e secretari d6na lectura al
contorsions i les obscenitats de certs
dictamen sia la, comissió d'Hisen- _
capitells &elles que la yenen, molts
da referent a la oreaoin del N"-,
indrete.
I deixant apart la valor moral de gociat d'Orientaeid Municipal.
Horn 11,egeix tamb6 una esmena
l'obra, que per a ad és invulnerable,
ciegues el que creguda Napoleon I,-1.1 presentada pel senyor Noguer i
Comet
que es acceptada Pe r da
seva valor artística, la seva consistencia
Comissi6.
poetice Es tan gran, que el sol fet de
El senyor Noguer i Comet fa
sentir - nos els alexandrins a l'orella, ja
remaraar l'interès del projecte
em sembla que és un goig que no raes
q ue es discuten ja que fa refeel mereixem. Fer un anàlisi i un estudi
rencia a la vida dels Municipis de
detallat d'aquesta obra, se m'enduria
motees lletres i no tine aquí prou capad ,Catalunya. Fa avinent la necessitat que aquest Negociat sanoDi prou temps per fer-ho.
meni Ne.goeitat de Politica
Respecte a la interpretació de la comOfereix la collaboracid de
panyia Gemier, he de dir primer que
la seva rninoria per a portar a
tot, que cm va - semblar excel.lent. I la
cap aquesta obra.
vetlla del Tartuffe a Romea ha estat
El senyor Estap6 li contesta
una de les valles teatrals més notables
i mes interessanIs que hem tingut a dient que en el fans estä d'azord
amb la Comissió, amte la diferenBarcelona.
cia de no creure convenient que
Citem primer a Mad. Charlotte da.
aquest nou Negociat s'anomeni
sin, en el paper de Avine, tan fresca
cono ell desitja, sind com to ha
i tan viva en totes les menee, anulo
aeordat el Consell.
aquella nana natural i sonora. Madame
El senyor Noguer rectifica 1
Helene Petit, en el paper d'Elmire, va
demena que els Municipis apro
assolir una dolçor, una dignitat i une
les seves prerrogatives per-fitn
inteLligencia admirables en tots concepa evitar que el Poder Central seo
tes. Quan falsament s'insinua en les'
gueixi pertorbant la vida munidcena del quart acte, va posar en ¡cc len! de Catalunya, destituint els
tota la gracia picant que demanen els
alcaldes elegits pels nobles i noverses que dita
menant de 11. 0. persones sense
Abel Jacquin, en el paper de Daria, cap prestigi a l'opinió, esteRenée Devillers i lot. Raset, fent la nent-se amplament a demostrar
Marearme i el Valere, van estar justos
la il.legalitat dels nomenaments
de paraula i d'emoció.
d'alcalde de R. O. Fa avinent la
I ara partem de l'estudi, de la &Iprotesta unänime de tot Cataba-,
nició plastica de la gran interpretació
non contra acinesia politice cenque lima Gemier a la figura de Tartuf- tralista. Anuncia seguidament
f e.
la presentació d'una proposici6,
denianant que l'assemblea en
Algú parla d'altres interpretacions,
protesti energioament i prega a
de Coquelin, dels italiana etc. Alelí
tots els altres grupa política que
troba a Gemier massa repuenant, maese
poc amable. Jo no cstic conforme amb exposin el seu pensament refeaquestes censures. Tarta/fe és un per- rent a aquesta qüestió. Finalment el senyor Noguer llegeix la
sonatge generie, encarna tots els hipóproposició que somet a Passem-,
crees de teto eis temps.
Gemier ha vist una especie ceaquest blea i en acabar la lec.tura és
geriere Tortuffe. Pecó no l'ha vist a eplandit pels senyors'diputats
- 1
la tum tum; ha estudiat tots eis pre- Pol públic.
El senyor Pelan, en norn deis
cedents de l'acte primer i lacte segon,
ha sentit corn s'explicaven Orgon, Clean- maurins, stadhereix a les mani
festacions del senyor Noguer.
te, Dorine i Damis, riba reeellit tofo
El sentor Grafié, en nom cle la
els detalls fisics, totes les observacions
Federaeid Monärquica entono-.
psicológiques tetes sobre el personatge;
misia, s.t.i adhereix tambd.
ha donat mes fe a Dant.'s i a Dorine;
no s'ha fiat gaire dels elogio d'Orgon; i' !El senyor Fernen, en notes dele
Conservadors,
s'adhereix en prinel pobre Organ té pa a l'ull.
cipi a la preposició. per() creus
I d'aquestes observado:1s, del clec diu
ele el nomenament d'alcaldes de
Tarta! fe, de l'aire que es respira dintre la casa d'Orgon, ha Jet un 7 ar- R. O. es fundió potestativa do
l'Estat.
tuffe de carn i Ossos; ha fet el , TarEl sensor Marques s'hi arlbes
infle, no el Panul pica modiecat pel m a
reix tambd, en nom dels tradieio-,
Tarta fíe agro.,-teixMolr.Haf
i diu que desitaria coacusat, una mica sinistre; no l'ha fct nalistes,
releer l'opinió de la minoria re-,
pàl.lid. Recordeu que Domine coma que
formista.
Torito/fe s'ea atipat be i Isa dornsit
El senyor Mica., en nom deis
perfectarnent. Aixe, s'ha de pintar a la
diu que la teoria del
seva cara. En l'escena del tercer acte reformistes,
seu partit és que sigui respecta.
i en l'escena definitiva del quart, Gemier
da la llibertat municipal, perh la
ha tret de dins tota la rorrya espiritual
reslitat As molt diferent i hi ha
del Tarta/fe. Getnier ens ha donat la
ocasiona que és necessarl el no-,
impressió que "no feia comedia". Rede Ft. O. Fa
cordem que Torlaffe no és solameet menament d'alcaldes
CP.S dels regionalistes
un fals devot infeliç. Tartuffe és un esment del
eme han pidolat el nomenarnent
criminal i un horno perillós.
d'Alalde de II. O. a alronrena. Diu
Jo contesto sincerament la meya adque accepta la proposició del se -:
miració pel Tarta ff e de Gemier. ¡sois- nyor Noguer com a aspiració,
teixo: Gemicr ha realitzat tma especie
perh no s'hi adhereix.
concreta del genere Tarta/fe; que vinEl senyor Vinyals. !liberal augui un Mire actor i em presenti una
tonomista, coincideix amb els
altra especie d'aquest genere, amb
punts de vista expostat pel scnyor
intetligencia, el techan, l'art i la graMiel, i diu que mentra es vol
cia que Iba presentada Gemier, i ja
protestar del nornenament d'all'admiraré de la mateixa manera.
caldes de 11. O. la Mancoonunitat
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voca incendis de boscos al Migdia
1 Perpinyä, 28.—La seca és tan extra-.
ordinaria en tata la regió que, com si
16virn en pie estiu, es produeixen fremamas incendis en els boscos.
Sisan rebut n'oficies d'haver-se incendiat importants extensions de bosc a
totilon, les liles i
Monta
El servei forestal ha mes serioses
Mesures per coenbatre el perill.—Havas.
eresfea erfeaee ,piOi vioLENT 818LAP
4 asen estala i9,, nur, % leonera, 28.—S'ha desenrotllat sobre
regió un veritable cicló. Tota la ni:
talo% el vent, acompanyat de tronades
i d'una viedent pedregada. Els danys
Causats són importante. Es ten) que hegin ocorregut desgracies a la mor.—
Radio.

Les'sensacionals

g

•,

s

"g e

:d;

PC,

r.

j

s

f;

3

aiae
aree t a'tsa.

cap,
r

revelacionse /a pie:tea 'tocialista alemanya sobre el
comploiitteiter del Govern Cune

París, Temps desmenteix gis

rutilan publicats pela diaris, segons els
quals Nordamerica tractaria d'intervenir
entre França i Alemanya.
Afegeix l'esmentat periódic que el Govern francas no acceptarà cap mediació
ni bons oficis de cap nació estrangera. Quan el Govern alemany vulgui modificar la seva actitud s'haurà de dirigir oficialment, i per escrit, als Governs
frenas i belga, i als altres aliats, si
aisci ho creas convenient.—Havas.

ci6 bay aresa as) pot seguir una política

come asa im Govern d'esquerres.—Bas
vas.
Londres, 24.—.1.1 DoitipTsprees 11 comuniquen de FkrIfn que el °oyera *ame
.any ha desarlit traraetre a Londres 1105:
funcionaria trab Pobjecte de discutir les
buen per a un acord internacionaL—IlaVaA
•

UNA coronaste

etttiLess A LA

RUHR

•

SS.

Londres, 28.—El Govern anglas isa iraalas usa Comissid fsrrnada de tres l'unBerlín, 28.—Suara s'ha sabut que el
FURIOS TEMPORAL A L'ATperiodista alemany Oehme, que fou dea cionaris per tal que ,estudiirs en el tea`
-4
LANTIC
e
tingut sota la inculpació de traició di-' -reny la situadd a lea regions ocupaies.—
Burdeus, 28.—Hi ha fort temporal a plomitica, obtingué els documents que
Radio.
TAtläntic.
motivaren el recent escàndol del ReichsDESCOBRIMENT D'ARMES
A Sables-D'Olonne, el temporal anetag a conseqüència de les revelacions del
UNIFORMES -:- OGOPACIO DE
ara acompanyat de pcdregada.
diari comunista La Bandera Vermella,
FULLETS
CE PROPAGANDA -eA Douarnenez l'huracà és d'una vio- d'un diputas socialista, el nom del qual
NOMBROSES
RECISTRES
}aneja extraordinària.
el calla fins ara.
DETENCIONS EXPULSIONS
El mar presenta un aspecte imponent,
Les revelacions sobre l'actitud de tests
Duseeldorf, 28.—Ba ela registres efecternent-se per la sort dels vaixells de elements de l'exercit han causas entre
tuats aquests dies a Essen es deaeobriren
pesca sorpresos pel temporal —Hacas. els socialistes una efervescencia que esta
armes i uniformes en una cesa i
molt lluny de calmar-se i que en altres
BL CENTENAR! DEL NAIXEa l'Associecia Evangelice de Joven furia
períodes donaria als socialistes una arma
MENT D'ERNEST RENAN
ocupats nombres., fullets de propaganda.
mea perillosa contra el Gabinet Ceno.
París, 28.—Avui s'ha celebrat en el
Alar un destacament d'infanteria ana a
Els grans diaris burgesos com el Ser
aman amfiteatre de la Sorbona una fesregistrar un local lounediat al guerree
lince Taoeblalt, la Gaseta de Voss i ali
el
centenari
de
principal de pedida verde, quarter que
per
commemorar
ta
tres, han fet per la seva part revelacions
ocupen eta franceses fa lins den dies. En
ariptor Ernest Renan. La ccremónia fati mas importants i mes sensacionals enentrar al local Aten companyies
!residida pel senyor Millerand i asta, cara que les anteriors.
teria, amb et eemorulant, ele conjerats
tiren a la mateixa, Poincare, els miEl Corres de la Borsa, especialment,
celebraven una refluid. taren en adinere
pistres, el cos diplomatic i representants
donat detalls impressionants sobre els
lis
de 158, tots els quals foren detiuguts.
uombroses universitats i centres cul- preparatius de mobilització general i reEntre ello es trabasen alguna estudiants
turals de l'estranger.
quisa i sobre el ministeri de Defensa
d'Esoen
pertanycnts • grupo nacioaalisL'acedar/sic Maurice Barres pronunNacional i el Gran Estat Major, sense
tes de la falible Els altres prueedieu da
cia' un eloqüent dacurs enaltint la me- que per aisxó el Jutjat l'hagi acusat d'alta
Manster.
mória de Aman, la figura dcl qual-traició.
A Peasems foren "pata en el ;esal
digué—es destacava gloriosament en la
"Per altra part—afcgeix econknitat
aowleroaos fullera de preesapniede, *antele
ama epoca, en la qual va introduir
periódie—coneadem tot el que es trai arce:ames. Toto els detiliguis kan tiitnt
lesas envers les idees religioses que una
mase. Sabiem, per exemple, que per orlarnaLleta. oueate un, que es troba a
generació ignorant d'incrèduls mirava dre expressa del ministeri de la Defensa
Thaapital.—Psaalo.
arras indiferencia.
Nacional les prefectures i "Jefaturas"
El senyor Berard pronuncià un d7..- de policia havien trames erdres de ineEIS FEITA B V/ARL3 V.A4SUSST/SS
ellos en nom del Govern frances. Eis
vilització individual per a teta els hoTIMEN JA dliertATI LuAge
representants de Belgan i d'Italia se- mes välids fin3 eis 45 anys i no ignoraDALARIS FINS EL PribIS6d11
mi també as de la paraula.
van res ti-,mpe c dais mareigs de l'ambaiD'A,CraL
En acabar l'acre. el president de h« xador alcms.ny a Mascota.
Idea/ocia, 7.11.—tliaatia quo els *anoRepública. senyor MilIerand pronuncia
Per alzan, el lider socielista, doctor
pio
easlaietes
sie
de 'a D•rtrdie de tersounes brees frases que foren esceltadco
Breitseheid, des del seu regent visecarril. do Maseflaeia bars tutuat Buts saa era dret per tota la concurrencia.— ge a Londres, ha rebut de les orgauirbeis anIS cl dia primer d'unSeii
Rad:o.
zacions terroristas un centenar de carFin afaute, ass arn p asuat pels Seriestes
contenint
amenaces
de
mont.—RaL'ENTERMANIENT DE 11. DEL.-Tiaras xaa-Mskto aaa alele a Warnas mes)
dio.
el fi de rersallir ala assoonmts &Onza% i set
CASSE
g eees ves, turma distribuita aria entre da
'2 París, 28.—Aquest mata a les deu, I ELS al0C/A1.18TES 1llariSAT3
ea g uistes.—il esos.
verificat l'enterrament de M. Del- A ENDONRACAP CL CASINET
CUBO
casse, assistint-hi tots els merehres
ELS NRrZS ESTRANGENS A
Govern. Despees d'un servei fúnebre a
Berlín 28.—La Caseta de la Creu deDUCSELES-OSIF
Tesglasia de Nostra Senyora de Loreto, clara que ds socialistes consideren acParfa 28.—A rikhe st. Park li telss
efectuat el trasllat del enclaves a/ tualment pessible la caiguda del Gabigrarren des de busecliiorf que les autori.
Cementiri de Montinartre, od scrä
n'es Cuso i que estan disposats a endertats alemanyes han infamas que no conrocar-lo per tots els mitjans.—Radio.
humat.—Radio.
cedlraa traqul en avant cap perlas teaVAZA DE 24 HORES D'OBRERS ELS POPUUSTES IllAVARESOS
taita als obters minsires estrangers.—
DEL PORT
•
S'AnHeREIXEN A LA POLITICA
llaves.
DE
CUNO
l El Havre, 28.—El Sindicat obrer del
NOU SABOTATGE EN EL CABLE
part ha invitat als seus socis a (er uta
París, C.—Telegrafien de Berlín al
DE RHEINLAND. -:- AGRES;vaga de 24 llores per a sostenir lans Matin que en una reunió celebrada pel
SIONS
eeivindicacions. Demancn un jornal día- partit populista, el lider populista ba yaDusseldorf, 28.--8'ba registrat un nun
res, senyor alee, va proclamar l'adhesió
de 26 frenes des del primer de mere,
sabotatge en el cable de Rheinland, relloc de 21 franca ciuquanta céntima. de Baviera a la política seguida pel canllaaaaa;.
parat reeentruent i que ha esta* de non
caer senyor Cuna, declarant que la na-

7

La sessió de l'Aiuntarnent
f• Es reuneix la sessió ordinària
kle segona convocatòria a les sis,
-presidint l'alcalde accidental se,
inyor Maynes.
Es llegeix Pacte de la sessió
interior, que és aprovat.
El senyor Maynes donà
de la mort de lux-alcalde se-,
ayos Rörnul Bose i Alzina i doenana que el Consistori s'adheAreill al con d ol, i aixf s'aprova.
passa al
Despatx oficial
` 7•f>
Primer.—Ofici de l'Alcaldia
del tenor seg •dent: "En compliSnent del que disposa l'extrem 9
kle Pacord de 6 de novembre
d918, bine l'honor de comunicar:vos pel vostre coneixement la
Irelació dels assumptes compreos en
en el dit acord consistorial
que foren informats per la CoEnissió de Govern en junta de 22
e l'actual".
• Segon.—Ofici def Govern eigil del 19 del mes que som tras,
Madant una comunicaeiú del director general d'Administració
que diu auf: "Excel.lentíssim
enyor: Instruit l'oportú exped
dient en aquest Ministeri amb
snotiu del recuse d'alçada intera
posat pel senyor Joaquim Artes
Borde contra la providencia de
N. E. que declarà inadmisible
'alçada que el dit senyor pre-,
*entä per a recurs en aquest God
Nern, recorrent a aquest Minis
'Len i contra una altra proviene
de V. E. per la qual es va de-4
'estimar els recursos d'aleada
que s'havien forrnulat contra els
•Pcords de l'Ajuntament aprovant
gl projecte de noves alineaciong
bel Passeig Naekgal lla IdArs.
Id14AVIAL7dt

D'OR1ENT

Tercer. — Comunicació del
Consola!. General de Xile partidpant que els productes de la subs
cripció de Barcelona a favor dels
perjudicats pels terratrèmols
d'aquel' país seran trameses al
president de la C01111Seiö Central
de Socorsos.
Quart.—Ofici del Govern eia
vil concedint a l'Ajuntament
pròrroga per un any per formar
un projecte de reforma, saneja-,

ment i malora de la Plaça d'Esa
panya.
Cinquè.—Comunicació de la
S. A. Arnds-Garf participant que
concedeix una nova prórroga al
Municipi per adquirir les actions
de la Societat General d'Aigües
de Barcelona,
Es passa a. •
L'ordre del klfd
Damunt la taula hl ha dos die-,
thmens pendents de discusió.
El primer és de la Cornissid

d'Escorxadors i Mercal.; consedint tres mesos als venedors per
poder canviar d'article. El senyor Olivella combat el dictamen,
presenta tres esmenes que pastaren a la Comissió currespoa
nent. Després d'unes paraules da
defensa del senyor Plaja, s'acosa
dä que el dictamen restda damunt
la talla:
El Segon es el de la nova divisió de districtes eleclorals, els
quals han d'entras en vigoe el
pròxim mes d'agost, El senyer
Basó de Vives dentaria q ue ea
discuteixi el dictamen en la ule
nent sessió. EI senyer Rucha Siu
lanrpoc tá cap inconvenient qua
continul restant daneunt la taus
la, però per quinte 'Las, ja quo
Pr_041.9111.911l_ p Pf/1A 10.1

sistir a la próxima sessió. LI senyor Junyent hi accedeix a,nb
condició que en discutir-se ee
lingui •aresent la seva urencia
S'acorda auf.
Tot seguit es llegeixen diversos dictàmens de les diferente
Comiesions, cssent aproveta
majoria sense discusió. Le la
Comissió d'Eixampla queden damunt la taula un que deinana
ques es consignin en els pròxims
pressupostas la quantitat de
47,72550 pessetes p,..r a la cona
servació dels armate i Jaruiess de
l'Eixampla, a peces del senyor
Basó de Vives, i un altre que de,
mana quo s'empri per a la eonsd
trucció de clavegueres el mate -s
sial de les fàbriques de f
gó en massa, a prees del senyor.
Capdevila. De la comissió
senda en queda un, a pral:9 del
senyor Basó de Vives, qua Interesse pesque s'anul.li pa tal&
corresponent a Parbitri sobre
drets d'inspecció de genetadors
i motors. De • la comissió do
Cultura en queda damunt da la
toalla un que demana alguns pa
gaments, a preculed g enYOE ÇaPd
evita, •d„-diddidzaddj ds,
_
Proposicignu
Entre altres proposicions, n'hi
ha una demanant que se. etsloixi
el dia 18 de !liare el Saló do Cenit
a la Lliga dels Drets de i'llomd
per celebrar-hi una assembleai
dernanant una ampia arenistia
pels deliedes pogials i ;astilles, la
qual passà a h GtarliSaid Sei'.
responenf
Una ultra llertfüé es testfitin
2,900 peasetes per larrenjar eta
aeuperfectes acasienatii a Hilad
remado; per t'incoa:ti @Cantil:a
fa pace ties en an lbelp
tamanta. Fan Aprevada.
I un altra denianaelQueba
1 13

ridi comience taita* a.
mat e Adnau Bei que
•

Deute d'Alemanya a França mita
janeant un acord internacional;
'adora
A Bochan' akIr a la tarda taren niat- Pemiesi6 d'un emprèstit a favor
tractats festeci6 diversos Tenedora de
d'Alemanya; la retirada de les
•periediee franea.os -i bel,"
.trepes angleses de Rhenänia i la
-sea de la dotas torea urea»: selsiDt.T4 Peany ostscati "m6 'eollsterAmtlia
prat traficas i un oficial, ensaltant 'l'eu- mondial amb el fi de procedir a
genesia-e feries—Radio.
la revisi6 del Tractat de Versad
Iles. — Hayas.
PROTESTA D'ALEIRAn yA 1

Berlfn, 2 8. — L'encarregat
d'Afers alernanys a París ha rebut l'ordre de Niurar al Gevern
trastees una nota dient que els
ao145 de violencia de les tropes
franceses i belgues contra la poa
blació de la Ruhr s'agombolen de
manera tan esfereidora i són tan
no.nbr,-,sos, que el Góvern
many ro pot menys de protestar
en bloc contra tate.
Després de la manera com -han
estat rebudes les seves protestes
affleriers, el Govern de Berlín no

pot esperar que el Govern (rano
es eastigui eSs actea de violencia comesos per les seves tropes, derb malgrat això judica que
es hure seu ter constar la res-,
porsabflitat de Franca.
-Un anexe que acompanyta
no:a enumera entre altres els
eegilents: Des assassinats,
dos casos de resides greus, la
int rveneid en l'ahastiment, el
terror a Recklinnahausen, l'atac
aeatra l'estacid da Wanne, els.
mattra, te troposats a agents de
politeia i t'expulsad sistemàtica
da gran nombra d'acinesia dar-,
acre.— Sadio.
CaS39

LA IN.DULDENDIA FRANCESA
LA DONDELSIDA DEL PESUDDIATA PICONES CONMUTADA
•
Lusstitharf, 24, — El Sindisat
dris Peed.drtalase ha &suma' al ¡seas
morar Dessoatte Pladatt del ¡tes
riatildsta Pisohar, egiadesnnat a sis.
'temas de pitead. La pena li ha
esest aenfnutada per un mes de
p re sa5.—Radi o.

LA INDULGENINA ALMA %Ya
L'ISSASSICAT
:: KILLINGER, ABDOLT
ladrlin, 28. — Äl tribunal de
Phaperi ha abselt a l'oficial XIningee, acusat d'haver facilitat
la fugida dels assassins d'Erzberder —navaja.
LA SESSIO SECRETA DELS LABORISTES ANCLESOS -:- UNA
1110010 REBUTJADA
París, 28. — Telegrafien de
Londres a I — Echo de París", que
a la sessió secreta celebrada
ahir pels laboristes fou rebutjaa
da una meció en la que es proposa y a restabliment definitiu del

pesque ocupi el córree que renunció el senyor Llufs Massot,
de vocal al Tribunal per a la provisió de les places de sots-oficial
de la guarda urbana. Tambo fou
aprovada.
*tres quena de set menys cinc
minuts el senyor Maynés aixecà
la sessió.

CrönicaJudiciária
AUDIENCIA PROVINCIAL
Vista de causes
." A la secci6 primera va compaa
seises Emili Olmos Bars-es, a condemnat anteriorment per furt i
robatori, el qual, junt amb un altre individu desconegut, i vale
guent-se d'una ,slau falsa, va
entrar a un magatzem de mate.riel electric del carrer de Mend
des Núñez, d'aquesta capitalj i
valguent-se dels utensilis que II
fosen ocupats, van taladrar la
caixa de cabal, que hi havia, causant-hi danys per valor de 300
pessetes, i emportant-s'en la
quantitat de 440'81 pessetes, que
va abandonar tont bon punt vä
adonar-se de la presència del vi-,
gilant essent 'detingut a/ carrer
de Trafalgar. El veredicte del Jurat va. ésser de culpabilitat i la
Sala va condenmar-lo a la pene
de tres anye, sis mesos 1 vint-1.,
un dies de presidi correccional,
més la indemnització de 300 pes -i
setes, Import deis, dieSPEESSetteaa
causats a la calo/.
rs at
•
A pela tancada Va Venire's a la
becció segena, una causa pes
abusas ellakenestos cene,: en
Pare Puje/ Berra. El verstieis
Anal va tasar de en)pubibi.i
lila Sala va einglenIgas-lo a la
pena de Usa sus, gis masas •
vin -set Illaikeyag carjud
•

! . . -9751.050 hAtett kieeki .

EL PACIFISME
PACIFISME DE CARNECIE

Nova York, 28. — El multimia
lionari Carnegie ha fundeat una
Associacid destinada a crear S
Europa una institució que trebaa
Ilarä per a la supressió de la
guerra, obligant a solucionar pad
cfficament els conflictes interna,
cionals. — Bayas.
LES PENAI-ITATS CONTRA EL
SABOTATGE SERAN AGREU•

4Zi la se p aració de
Clàusules econä
ques del Tracta
Sarta 28.—Al Petit P ' •
-asignen &Te ConstaatinoEe que,

Ist nalbe u ineseol de l'estulta de Dar.

FRANCA PER ACTES DE VIOLESICIA DE LES TROPES D'OCUPACIO

Inglaterra no con

JADES

Coblenca, 28.—Els Alts Comissaris
interaliats en els territoris rhenans, han
promulgas neves ordres, encaminada una
d'elles, a agreujar les penalitats per in.
frece-la de Ilurs ordres i una altra relativa als acres de sabotatge a les

Mes i serveis ferreviäries.
Segons el que disposa aquesta dentera, tot acte de sabotatge o be d'abstenció voluntaria susceptible de causar desgracies, será' castigas amb pena de mera
Els actea de sabotatge menys greta
ho !eran amb treballs l'oreas o empre 1011a ment per període no menor de den
aRyS.

Pels ferroviaris que desterbin l bona marea del servei i pels caps rie l scrvei culpables de negliaMacia en Ilurs
funciono, hi hauran penes fins de eme
anys de presa i cinc reiSons de mares
ele multo—Hayas.
4.1.1111.11>

Important descobrlment antropològic
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ooltat l'exposició d'Ismet
d'aquest eontraprejecte ha queda
da per a dissabte viene—lama
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SEVES PROPONCIO
Londres., 28.—Ceinuniquen dt C
tinoble que Mustafa Kemal vol qe
eemblea d'Angora aerosi les se
posleionn i que Si no se guire es
ment sernblant al de Eroawell,
Immediatament a la concentrase
*eses tropes a Eskiehair.-1U,

A PARIS NO Hl HA LeT
ME DE LoNDRES RE
L'APROVAC .I0 DEL vi
DE LAUSANA PER L'AA
BLEA D'ANGORA
Paria 28.—No es compartas'
l'optimisme que es manifesto a
1 es pregunta en que es fumes:
cfreols briti.nics per desmotar
recia ràpida del tractat de le
elsdiAnfnegrm
oreas, reinas et
onbsiea
i'Áge
megm
PrOrsay, no tot san bofe sfe

l'Assemblea Nacional emane C
confiar d'una acceptació (pe
resma-es, sobretot sobre les fi
nane:eres 1 econemattees. le es
qfleriria una modificada e
tracta t
ramEnenteoj ut: per6Gober.d7i,g
reni '•
la pata,el
ras els diputate, per beer des
ele grane parda ando CC pelan
L'auebaixador dels Seariete Ara
l isita
es trestava. a Edlihna, e
per sigilar daerop els tele
FR'ardEiGP. AFUNT Le' A
AU
LEGFill
Tomidt, 25.—Les trepes

teoben davant de ks Esas
Nreva York, 28.—Acaba de des-,
rol-sir-se a Patagònia un crani 'ha tremés als anglesos la a
baria en estat de SU-sil, que es dient que si semen treu de a
ah que correspon al periodo s'alarma], puix seran salen d,

Comentant aquest descobria
nient, a doctor Franck Boas, ana
trapeleg de la Universitat de Coa
himbia, ha expressat la seva opinad que no és impossible que
aqiest crani sigui 500 segles
mes vell que el famós "Rithecanthropus erectus" descebert
1891 a Java i que també data de
500 segles ,
es comprovés
ment que l'home existí era aqueal
período, declara el doctor Boas,
s'enderrocarien totes les teories
cientlfiques generalment admed
ses sobre l'origen de l'home. —
Radio,

Devant de la secció tercera,
s'han presentat els processats
do:1 Joan Torrebadella i Nicolau
Serrates j aquest en rebeldia, els
quals a la matinada del 28 de gea
non de 1918, fingint havia una
vacant de taquillera al Cinema
Royal, van tintar 500 pessetes
sota el pretext de garantia, apropiant-se
quantitat el Serrates
i fugint. El fiscal va demanar per
a Joan Torrebadella dos mesos i
un dia d'arrest majo*.
Ahir al matf, a la sonrió quarta, va començar la vista d'una
causa per homicidi, contra Franceso Anteil Masó, mort a la probó, Francesc Cärceles García i
Francisca Frandes Gordon, Els
fets segons les donclusions del
fiscal, són de la següent manea
re. Lä processada Francisca
Francés feia vida marital amb el
processat difunt Francesc Amen,
vivint a, la Granvia Diagonal, 280,
primer, segona, en la qual -casa
vivia també Francesc Corceles.
El Ilogater del pis Josep Vives
Bolac, en el que els procesafs estaven rellogats, sembla que proa
enra ya atraure's a la Francisca i,
probablement despitat, va escriva
re a l'Amell una lletra en la que
Ii deia que aquella l'enganyava
amb un "chulo", omb al-lusió per
a l'altre processat; assabentats
el Corceles i la Frandes, creient
que -era l'autor de l'anónim, van
esperar al Vives i al arribar
aquesf, la Francisca va donar dlferents cepa amb un ganivet al
ViveS, estant aquest
tat de fiaseis per subjectar-lo
Córtelos, causaat-li unid greu lee
rida a) abdingen de )a qu.morir l mataix die,
E) praaansat
va timbre cap Interveriebd.
Asatogiss les provee, que icé
leed ao resultara* gens favarad

tüks. akersosaateto1/4 iLeIrof_t

es taran quan que& seseas 'e
Radio.

EL REPRESErea pIT Das
ViETS A ANCORA HA
111111TABAMMIT
Constantila01.1e, 28.—Corses:s
a Are%
que deu
sobtadeT
laa morticti
g
prnriersnen
a tai
dio.
.7. ., UNA BOMBA A U.
• FERITS
sß
mlbaann
va der
boE
hirers
Caire' dala Ar
car
Pital, feriar cinc soklats acel
Mdigenes.
des,caosnaix
ta
tEs
E_Ha
. en els autors ä r,
. Liga.

fensor de la Francés, a 5
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Cl'ONICA
CULTURA
HOMENATGE A JOAat YA»
FLAQUEE, DON JOSEP
DON MIQUEL S. OLIVF'Avui, a dos quarts de den del
pre, al local de l'Associació de 12
sa Diaria, de Barcelona (Coud4
tindri Ilse l'anunciada sessd
d'homenatge en basar dels gs,"
illustres scnyors don jaan
quer, don Josep Ixart i don
Oliver, els retrates aleas 10129
tallats a la coLlecció
comença a formar laassariaao.
En aquesta sessió es Ilearaa
grafks dels escriptors cama
Don Euscbi Coromines ha reit
don Joan Maté i Flaguer;
Josep Ixart ha estar redactada 1.
Alfred Opisso, i la de don

Oliver corre a crrcc de ddl
yet.
El president de l'Associacia
gua d'Ors, reswadrä lacte.
Tiquest acte sera públie. •

415; gESIDENCLS
DIANTS
Avui, dia primer de mara a
del RiC,
la tarda , el professor I',

Ea, director del Laboratori

d e la Residencia d'Estudiass,

drid, donarä, a l'Acadaiiia
tori de aencien Mediques de
(Fortaferrissa, núm. 6, Pr3 1)'
thtréscia publica, titulada "No''s
sobre
fsgeur,t-

elee"elepreaseeereseetetreurst.,

EM S A ASSOCIADA
: CORRESPONSALS:

d'En Clava, esamdatatda sota tots e
DE CATALUNYA
Bareakna. S'ab g ol e ta eem"
mires. 'hin remarcar la catalanitat le
jPre e a earneneeache, telefesica
tnitiva que es manlfeata en l'obra elay
liaene telegrkfloament.
'
TARRAGONA
rasa. Ea plany et conferenciase que
Ha snuaoiat que aquesra nit
iempreixer els animes que ala con.
El
J . Deposidens de Finances
entre cap a *tercie un inspector Futbol -:- Cae 1de~
belting pe a (Ir-no Empalare 1 en predomina 0i,„!
d. SanitaL amh l'objecte
peses reventieta contnt l'obra dele die
del Ron Blettín '21aUtelaghveri
‘. 4 , de
,tar • des ma giares oportuae
irditei. pobit, la multitud pura, el pobFe e':
ttilinfirettl 1:2 taatisal0 -de ii‘r
El§1earrecs duaners,-, itug
combatre
repidenia
in*
que
Oeb tri .e) titie.)A*UPtee;lia/r
;PO I Neel -I- U n * does nmeree te reparta de noaaltres.
corte craqüell pati signas- - 'cera-tno
ten
elevada
plena
lateeaill
alta
leiltilat.
- En ¿lar !tenia la virtut d'anotar &leí,' /
er:tia a Kspany q, a cases tapales .cotitzacions
PM tis-partits de Campionat provinen el comHa confirmat, finalment, que
reas seu les multitud, humeo de Data - e
nyoles i ne a cases anglesea 1 a s% per delicitilicies
de Taza mi= Paanda marx* a Bilbao M cial de futbol >gata inmensa s'etnia- ltinya. Aval no teobarion cap artista I .,
posicie
bol
trames'
a
la
Londres.
divises
els
següents
resultats;
gueren
dIrector general de seguretat.
uea dir-ho ale Fneteja ele qui aval
El Consell neab* amb un ean- el dia 21 de neveinbre da 1921.
Vilafranca-Atletie Villene, cinc goals Sog
Sembla que alguna consellers
r• La "Gaceta" publica avui les
enalmenen l'obra d'En Clave, fent-la ser
— Aquesta tarda han confe- a seto a favor del primer.
d'impressions sobre la forma
Begüents reials •rdres d'Elisenda: viexterieritzar
Me de comparseria espanyolista ea mata 174
satiefacc40 mula ban demoatrat .desitjos d'estu- renciat amb el ministre d'Estat
Valls Deportin-lberit de Tortosa, si, com na trägala aresell "Gloria a Espeta .. '`'
"S. M. el rei s'ha die- d - ha vist la la
que el de Seises 1 l'agregat naval a
noble i humanitä- diar els autos, peal creure
4 Ad*
Sera •
trastes d'un rambairada d'Etipanya a Parte,
tub
,
si
posar que el recàrrec que ha de iltlä
s'Ira
¿'acierte
que ele espanycese no han cantat mai. IL
mi tasca d'alliherar els presopatst a tra
tarragona - Gialnistie, ism
en el itenyor Rodrfguez Mesa que ha
cobrar-se per lee duanes en la
senyor Iglesias <Imana el retorn d'un
ners d'Abd-el-Krim, realitzada caer de negligencia penat
liquidació de drets corresponents pr l'Echevarrieta, ex-preeident Cedi 'Militar, e siniPleinent de in- ahat a acomiadar-ee, i el comte gol. Ha estat aprovat per la suPeriode gran artista popular que tengo' la virt
—
les mercaderies importades e de la Cambra de Bilbao I que competencia.
da'coblar novantent les multitud, q ! .,d'Altea, per informar aA minis
complementari de conexportades per ks mateixes du- forma part de la Junta Consulti*ved Weizarreeizen al darrera d'emocion '
La , dita causa ha quedat pen- tris de les deliberacions de rofie tat el projecte
al
proveiment
i
boper
SS
cesseS
¿asgo
el
exedlques.
Tank el mes de mara pròxim,
va de les Cambres, fent-he cons- dent del Censen' reunit per pro- cine internacional del treball.
gues
d'incendi
en
tota
la
zona
del
mol'
pagament de les guate hagi de tar en acta i estenent record a cedir a l'oportuna votació.
En acabar la fresa dissertació el
— El ministre de la Guerra de costa del nostre port.
fer-se en moneda d'argent espaferetteiant, li fott tributada Una oven«, -,a,
sotmetrk *vial sc da gignstunitris.
VISITA DB CORTEIDA
La Companyia Arrendatiria de TaExt Josep merla Gontielex, _secre—
comanque mal no retteabaea. El president d l"t' '.
tyola o bitliete del, e,ene crk-spaz tbeite. Pa Canthra de Madrid, el
Aquest mati ha complimentat gis una combinació de
ca ha encarregat ab "Astilleros Tar- l'Orfed, senyer Jaime Mauriel, halda pm(
nya, en compte fer-ho en moe
ttle '4' e ceNipanli. •
la Reina Denya Victòria, el ge- demente en els cos d'infanterM.i.
A." la 'e:Sisee-unció "di sine anneiat ebria., unes ~aulas de presea
.S.
_mena,
20
ä
de
23
entera,
•
neda d'or, ser
Saaltat militar.
"fteral. Navarra: '
etaleareacions de vigilincia.
-e +
titele
'.çientime per cent."
— La comissió gestora del
Amb un ple a vessar tingu1 lloc
EL COMUNICAT
— L'Ajuntament ha acordat que le
S. M. el rei s'ha servit dispo- L'INCIDENT DEL "JAUME 1":
ferrocarril directa a Valencia ha diumenge, a les cinc de la tarda, al tea- Bous
Indieadoree dele carrero i place
Bar que les cotitzacions que han ES TRACTA D'UNA FANTASIA
Zona oriental. — S'ha fet el visitat avui novameut al minis- tre del Centre Católic Social Obrer, el
de servir de base durant el mes Al ministeri d'Estrat s'ha rebut un rellevament de les forces de la tre de Foment, per a interessar- míting organitzat per la Lliga del Bon es redaetin en eatalä. Aqueet acera,
pritetieament ja ers vigent, ton adoptade mere pròxim per a la liquidatelegrama oficial de Constanti- posició de Tizzi-Azza, cense no- lo en la räpida solueld.creesteet Mot, prenetnt-hi part, entre altres ora- en contra d'una proposició inoportu
ere del tant per cent de recàrrec noble desmentint el suposat alac velot.
dors, l'apóstol de la dita Lliga, leen dele dos: regides lerrouxistes demanen.
/leer.
Calma en les demés posicions.
11 que han estat subjectes les mer- de bogeria del comandant del
,. -.J.
El ministre ha contestat als L'Escop.
el bilingeiame en aenel/ eso.
baderies producte i procedente de -Jaume I", de que han parlat alL'aviació bemberdejä eficaç— A la tarda de diumenge la barca
virritante que tornin a visitar-lo
La iba y electoral en els dist
liacions a les guata s'aplica la guna telegnames de Londres.
ment, a judicar per les bailes
es
patr6
la
qual
de
pesca
"Bautista",
de
-dos
di vinent diesabte, per donar
emporchosesoa de Eigneres i de Vilad
primera columna de raranzel, o
Aquesta noticia diu el des- vistes, el zoco de Telatza de compte dele acorde que sobre Josep Beltrin, tingué la desgracia de mula es prepara aferrissada i dura, pe
de Hure divises que tinguin una patx — s'inventh fa algun temps Aziz, que esteva molt conzorre- arresta materia .prnugui el Cen- volcar-se a la sortida del port.
a derrotar ele senyors marqués d'OPerd2
depreciació a la par monetària per algun desenfeinat, i Ilavers gut.
Seguidament sortí a socórrela un bot la 1 Ballet de Gallera que, respectiM:2
En el de Telatza d'Uled-Bu- san de ministres.
limb la pesseta igual o superior al es reciefieä.
a quatre rems i pocs mopràctics
dels
ment, presenten la sera candidatura ettel'A
— Al seu despatx oficial del
per 100, seran les següents:•
Ara, 8er/s'alible, algun perib- Balca i en el do Jemie d'Ulat- ministeri de Gräcia i Justicia ha ments després la gasolinera "H-2", re- ticatalana pels dos dietrictes. MIs nade
Alemanya: O entere, 23 niilesiDris
no
s'obervä
cap
novetat.
que
se
sosdie Lire ha tornat a reproduir bombardejant-se les jaimies pro- rebut avui als periodistes el com- collint als quatre näufrecs,
nalistes republicans sevabla que pr
Pres.
tertien aferrats als bords de l'embarca- taran per Fieueres la eandidatura d
respecte que ha servit perquè la
lt Portugal: 4 entere, 957 mile- recolesin algunes agencies an- peres a los cases de Bu-Arrahil. te de Romanones.
d&
senyor Albert de Quintana I de León. 1
Ha dit que havia tingut erl senZona occidental. — Res de
Dimes.
- No lii llagué cap desgràcia persa.
So sabut que per Vilademuls lluitará
gleses creient - la exacta.
timent ele rebre una sol-licitud del na!.
Austria: O entera. 9 milesimes.
nou.
nacionalista senyor Nards Pla Ca
oresident del Tribunal Suprem,
Txecoslovàquia: 18 entera, 668
estat assenyalada novament per
ha
—
El Centre Nacionalista de
EL CONSELL D'ESTAT
senyor Ciudad Aurioles, dema- al 24 de mere vinent la subhasta de les ne—d'Empthies
inassime.s.
ELS SINDICALISTES I LES
unes classes de 11
Divendres es reunir& la Comissió
nan que per la seva avançada obres de perlIongació de la Rambla de gua catalana. asoste
les quals concorren u
ELECCIONS
manent del Consell, sota la presidenedad se Ii concedeixi es] retir.
les
careed'unió
entre
Sant Joan, troe
setantena d'alumnes.
COSES DE "EL IMPARCIAL"
"El Liberal" publica una interviu
cia d'En Villanueva.
També ha rebut altea instäne seres de Lleyda a Tarragona i TarragoEl ball de mäseares q ue ton
amb En Salvador Seguí, en la qual cía amb idéntica petició del pre.80EIRE LA NOTA DEL CELLI
na a Barcelona.
brat a profit de la Junta de Mendielta
aquest riega en absolut que els sindica- sident de la Sala primera del
de
mara
r p 'ADVOCATS E MARCELONA
Pel
proper
diumenge,
—
4
EN LERROUX A GALICIA
va donar un benefici Ifeuid de 3,548'
listes es proposin anar a la Iluita elecTribunal Suprem,
la Federació Republicana Autonomista peseetes.
1/ 'El Imparcial" reprodueix la
Demà sortirà cap a La Carnita, on toral, ja que el sindicalisme él antirarEl
ministre
ha
fet
a
continuade
terres
tarragonines
té
assenyalats
do3
pote que la Junta de Govern del es proposa donar una conferencia so- lamentari i si formés en el Perlament
BALAGUER
Col.legi d'Advocats de Barcelo- bre el tema de les responsabintats. el desnaturalitzaria, doctrinalment, les -c- cid un complet ellegi de toste des importantíssims artes d'afirmació a Falsenyers.
set i Reus, respectivament.
pa ha public,at relativa a la pe- senyor Lerroux. Dpris anirä a Pan- ates mis pures essancies.
noma
dele
ja
pensats
els
—Te
Als dits actes hi preudran part els co- El temas
R
Sardanes
jeci6 feta al ministre de Gräcia tevedra i parlarà del mateix i de la
Creo que el partmentarisme As una
suletittits? — han preguntat eta neguts oradors nacionalistes En Manuel
'j Justicia de que no es facin no- qüestió agriria.
en °atea Tennis
cosa caducada i no te la frescor de les periodistes.
Miró
Esplegas,
En
Ramon
Negués,
el
enenaments en aquella Audiencia,
coses que s'acosteas i que es respiren en . —Na — ha contestat el com- conceder de la Mancomunitat En Pere
Durant la setmana han eaig-ut rdn
fins que es rota una raonada
CCINFEREN(RA SOBRE-UN EaRo rambieat Els 54mi:cables no lluitaran ' te de Rantanones—. Aguasteis ce- Lloret; l'ex-diputat En Marceri Domin- pera • o abasten les neces.sitats dels
posició de la Junta.
a we elmoicins.
de
Lluís
En
eis
diputats
senyors
go
i
as
penases;
sernpravisen.
JUDIetAL
na
brete, puta que despees el vent aixtege.
ses
El periedie espesa la seva sorCompran«) que els M'erais vagin al
Parlant a eentinuaei6 Vibre Eiellecela i En juke Noegnes.
huraitat.
L'advocat i d;etratat de Cateditya, Ea Parlamem i cremo qvg han de tr,ome
presa per aquesta nota i afeacix
— Al olarejar el dia uns aianants que
rasseutepte del Gollagi d'Asir/a— Amb motiu de la renomenada
Joan Casanoves, ba dorsal mea conierinel segeent:
ras setes, el ovd hserat3 i, so- ta:e de ',meritoria, lee *t que, ere granavert pel passeig Aeiuguela de Ces- de Salas els automevils rae plens,
lar
ek
e uä es tracia? Qué passa cia a rAteneu sobra "L'emir intrscial bre teta, ele sue me's
expresaron
del
tetar, Atan donat compte que al tare
se bastanta anivaael6 per aquesta
a l'Audiencia i jutjats de Baree- corees en el preces contra Jean 88p:te- tova repagnerteia raer la- pe:suene:3 (ge e-feeto, Ilavin rebat un telegrama Tale),
que forma el dit palme:« hi havia
de reenientat Collegi.
dedicada als animal» de pote-memo
lena, quan en tale termes pol tu Atxer (a) "renta".
foren •letinens ale sindica/latea, peed
sestil,
en
desels
duna
dona
asa
.14
el
pota-partida.
Ha parla) ilith arme que a Barcelona aquests que voleo coigir el 3i:u:ir-llame
iliriglr - se el iege del Col.legi
erdre.
— Diumenge comenearan les
d'Advocats al senyer orante, de mlova rirbeertirle In iusticia, fent con- ca instrurnent de ecelleeatiel, tse poden
de l' au tenir-ne
netkia
els
agents
Al
done de sardenes a la Plaça, que •7'.1•1
Rouranones, cap euprens de la sideraciasts es‘re la ineptited de
soblee ellnelliO3 en aeselente
lee
desplaer
han
compnovat
que
la
dona
era
toritat
prendan
tots ele dinaseages de Qua.
tat, mur nomas ha eist en e peobl.ena Boiles >lítiques que luden troseos del
rnaffistratureale
arisant 3eguidanscett al Jatjal, qui las. Lee despeen ludran ir eärree dat
El prestigi deis funcionaria sccial de Cata:nula el canee policinc. sindical:ame.
depté de les ditiginciee d'itavestigac:6 II C i la J. N.
judicials de Barcelarta no queda Ceruma eis petruns que per instila de
L'heme gire vagi avui a Usar dipui idtesteffeaci4 dol cadàver ha disposat
— A mesura que ele comerciante
conservació retrae:en cl rendiben parat en la nota earpiada.
ta s:, doinostearä iesir unes arnbkiene
BAIZCELONA el ser: trasllat al Dipósit.
reforeste, es caarien o repinten, qua
Urgeix, denes, que el senyot ment de la inclilistrin, preseinallut de lec- iriblériees molt limitades, per.pid es
que
la
iafelie,
que
es
deia
TeSerabla
vetee excepeiei retole• en eatalä. Ele ne
Ministre de Gracia i Justicia po- tora eeeencialiseines.
van a veure coses Pm grans, que daCONFERENCIA D'EN se- resa Arase Illeverbl, d'uns quaranta eda : Fälsrica de sabd de J ijJy, Al
Tracta deis stassats conflictes, inspii les coses en el seu punt, a fi
quastel petiteses de la polkica i del
des
de
la
barana
arys,
degué
llençar-se
Malet, guarnieloner (tara millar bastee
SCP EARGEY A L'ATE- del passeig a rabim.
que repelió sàpiga a que aLin. rats en la ceacci6 i la injusticia, de parlamentarisme no cel drä ni preocuOdonteleg L. Tuca (targes avisaot tea
rerror d'exterminar ks erganitzacians
glrc's."
par-se'n. Vindran, i a no trigar. esdeveEs
desconeixen
les
causes
que
l'hagin
llat).
NEU DEMER DEL 0 1 3 obren% de bandea terroristes d'En Era- niments de tal transcendincia i imporpegut induir a tal determini.
— Tietima d'una desanda renri N
be
Portillo
i
el
tiara
de
Koening,
i
de
TRIGTE
II
REUNID DE LES cr.msnms DE la repressió iniciada per En Salva f ier- Cande, que serviran per deixar a basMarius Espert, fill del bon nacionalisi
tament eatisfets a quanta sentim asCANET DE MAR
En Josep Espert. El nostre condal.
COMERQ
Anit paseada, a dos quarts
ra i seguida per En Martínez Anido.
1
piracions nobles i de caràcter históric.
— FA dijous, dia 22, anä a Lleyda ui e
d'onze, En Josep Barbey doné
Censura cls homes de l'esquerra que Arribaré un moment en el qual ésser
f Durant la darrera, setmana
La
Jeventut
Nacionalista
-:.Excomisai6 de comerciante en nom del F
l'Ateneu Obrer del Districte II
rhan reunit metí, '.arda cls pre- detentaren la supressió del Jurat i te- diputas no representaré res, absolutament
mera Mercantil, a fer arte de presace.,
la sera anunciada conferencia,
curelons culturals
sidente i secretaria de les Carne ten rapologia de la pena de mort, exa la protesta-mIting que tingue lloe •
tres de Comere, Indústria 1 tia- plicant com la justicia fou art instru- res.Acaba expressant la seva creença que tractant el tema "Actuació NaA la Joy entut Nacionalista s'ha cele- davant les arbitrarietats que comet el
cionalista a l'Ajuntament do
Vegireid d'Espanya, que cunsti- ment de racció policiaca, encobrint crims
reunid general per aprovar els comp.
triomfarà el sistema reaccionan, perque
espanyoL
eueixen la Junta Consultiva i el deguts a la venjança i la coacció, ex- ks (orces Iliberals no tindran l'entu- Barcelona. —L'obra de Cultura". best
tos de l'any paesat i a mee per a Pelee— La D. del S. ha inangurat en
jor.sell Superior de (Jets orgards- posant els Iligams del Jutjat amb la " J e- siasme i la valor per oposar-se a ravan- Per manca d'espai ens veiem ce6 de la meitat de la Junta Directiva. Ha
sea casan una pieta de tennis, teitii
preeisats no ressenyar avui la
fatura" de policia.
pes oficiala.
estar elegit president l'entusiasta necioaquest esport boas admiradors que el co,
eament de les forces reaccionäries d'EsoonferAncia, que anirä en Tedie
Descriu la situació de Barcelona soTambe es reune sota la presisolista En Nardo Jover 1 Feliu. Tambd
reuen.
cid, de dernä.
tencia d'En Basili Fara:se, el ta el poder d'En Martínez Anido i l'Ar- PanYa.
foren nornenades comissioae especials,
— lis contret eollae matrknenial 2.1e.•1
En entrar a la sala el senyor
emite Nacional de lea Cerebros legui i les adverténcies que es feien als
politice 1 una altra de fescracciti
una
Gemal Mu xt ami) la senyoreta Pilar
saludat
pel
peblio
MOVISIENT
BURSATIL:
fou
Barbey,
Comete internacional. per detinguts abans de declarar, baix ratee, reguera entre els reunits el rués labert.
rendre, acorde respecte al pre- tnenaea d'aplicar la Ilei de fugues.
'es fans palies es sostenen, amb aplaudiments. Ocupaven la gran entusiasme, els uns per preparar lee
presidencia
el
conferenciant,
la
eennentades
no
tenien
llibertat
d'aede
les
defenses
conseguint
la
partida
de
PinteLes
im Congres
VALLS
prendmes lluites electorals, I els altres per
aventatge de cinc cèntims en junta de l'Ateneu i ele regidora erganitaar testes 1 actos de earäcter culrambres, que Ira de celebrateee ció com ei demostré amb rassassinat
d'Acció Catalaea senyors Estad'En Layret i l'atestat de la policía fiia Roma del 18 al 24 de triare.
ba
La
vaga de barbee'
tancar a 71 per 100.
Futbol -:tural 1 patrietic. La primera feota
e El Censen comeneä les seves guré en tots els sumaris com a denímEls Tresors tenen menys ne- aislan Duran Reynals i Lluis eatat Vorganitzaci5 d'una funcid teatral
Exoavaolons
arqueològiques
;lasques examinara 1 aprovant cia, fent declarar a esposes j fills con- gocl que en dies anteriors, no •Massot.
a profit del Patronat de Cultura de C á .
El senyor Dfdae Juyol, preste net, pcsant-se en carena "'Perra balen",
Conferencia
j'aetuació del seu piesiderit, 1 tra ela sospitosos.
cotitzant-se els de curt termini.
Apareix el confident en les dingen.
palotee', entre anees, acords ;oEls valore industrials acusen dent accidental de l'Ateneu, pre- eral Guimerä; "L'henil", d'En Rusieol,
Mimen:e jugaren de campionat l'A
cica, cometent-se una serie d'errors qae
dtspesicid, especialment les Su- sente el conferenciant.
bre les següents relegareis:
amb la 000peraeirt d'un quintet unurical
litie 'aliene i el Vilafranca F. C. en ,
E/ senyor Barbey remerciä als 1 amb lea aluranes de l'encola 3l ontee:3mi, canso d'aqueet darrer, essent derrotat
Petició de l'Aseociaciu Nado. han portat la desgricia a nombroses la- arenes, mettallürgiques i ferro,a
contribuït
presente per haver
al d'Enginyers Industrials res- mines. Explica el cas de l'Eveli Boal, viertes.
les muela cantaran les mineonetes arcb
quip de Valls per eine gOls a nene.
Les accione bancàries eithe, fer-li conèixer el que era un càrrete al R. D. que modifica el re- el qual, estant en poder del Tribunal
gestos del mestre Llenen-eme "El eirerer"
En cenvi el Vallo Esportiu eence • T
rebre
la
llibertat
provisional
rec
de
govern
d'una
ciutat,
el
va
militar
giament de policia minera.
1 "Quin fred que fa".
sostingudes.
beric de Tortosa amb el bonie result:‘
per
ema
artimanya
governativa
blde
(pral
m'obliga—cliu—a
explicarsea
ares
possessin
del
elrrec
del
ministre
de
per
En
moneda
estrangera,
mea
t Autoriezacie
—
de nis gola g Itero.
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Ex-President de l'Ihstitut Agricola Catälä de Sant talare,
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- -La seva vidua Na Anna Jover, els seus germans, germana política, nebots, nebots
i parents tots, participen a llurs amics i coneguts tan sensible pèrdua F els preguen que en In 'n
fütnima del finat.
L'höra
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del sepa,

s'avisarà oportunainent
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:Crònica social
•
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EL PROFESSOR EINSTEIN
I ELS SINDICALISTES
1- 4 En arribar a Barcelcna el professor
"YsIbert Eirtatein, el Sindicar de la Dis,tateució envià una representació a
l'Hotel Ritz, on s'estatja el savi alemany, per saludar-lo. El professor Einstein es persona al Sindicat per tornar
la visita.
Li parlä Angel Pestanya en nom dels
tainellcallstes. Albert Einstein va dir que
ell lambe era un revolucionari, peró de
ta Ciencia, i que li interessaven les Miestoas social; perque les crcia un dels
especies més interessants de la humana/
tat. No teta la societat és dolentaefegi---, encara que l'obrerisma he cregui ami. Acabä rccomanant-los la Id', tara del filesof Spinoza i els desitjà
1ma bona sort en les campanyes futuges i un falaguer èxit final.
! El professor Einsten fou molt felifeitat pels sindicalistes.

La IV

1.

Fira Oficial de
Mostres

Sota la presidencia del senyor alcalde
ta va reunir en l'Ajuntament el Con eil directiu de la Fira per a estudiar
diversas gestidris relacionades arnb l'acalle d'apertura i organització interior d'a%tuesta.
La inauguració tindrà lloc el dia 17
de mara-, celebrant-se amb gran solera-

pitar al saló de Cent de les Cases Consis-

1

torials.
Van prendre poscssió de llurs ¿arrea
entre del Comité els delegats de la
Cambra d'adherits a les Fires de Mes.
tres de Barcelona, i immediatament el
Consell s'ocupa' de les peticions cinctundes per la dita Cambra, encamina.
ates a restrènyer la lliure entrada al dos
de la Eire 1 particularmant al Palau, a fi
d'evitar indesitjables aglomeracions de
páblie curiós, dracteristiques deis altres
spsys; essent l'assumpte complicat i aquesta qüestió la mes important que han hagut de resoldre les Fires estrangeres,
ya quedar anomenada una ponencia, formada de la Direcció de la Pira i dels
tenyors Obi,, del Consell directiu, i Ina
glada, prezidant de la Cambra d'Adlietits, per a proposar al proper Conscll
tes resolucions pertinents pel cas, que
Sean adoptades per la Fira immediaCom de costura, s'acordâ invitar a la
tercena de Barcelona a un banquet, que
oda noe ovni, elljous, a l'Hotel Majes.
tic, a fi de donar un compte detallat
als representants deis diaris de la in,pertända indiscutible que tindrà la propera manifestad), i per fi, s'acordà resale-so una altra vegada aquesta mateixa setmana per a adoptar diversos acords
tmportants a la &Meló dels serveis interlors de la Fira, fent constar en acta
ei sentiment del Consell per la delate.
cid del senyor pare de don Joan Pantadistingit memtre del Consell.

Noves religioses
' Santa d'avni.—Saut Roseend, bid,e, I
eant Aibt, (tobe i con!' emsür ; Santas En, gezia i Antonina, mirtirs.
; Quarauta harss.—leaglasia de preve-es
mudare de Yeratori Sant Fest 5 NeIn. llores d'ezooslció De les m'id del
rnar lt a les da de la tarda.
COrt do Moria --Nora Dann d la
if e rrè, a la ¡ova esalésin I a la del Pi
Adoraci6 nocturna.—Toni de San: 33.
Dep.

i

s

Vetllea en sufragi de les ä/1111119 ild
Pa p i/atora—A aui, torn de In Santt.,14n
erinitat, a la seva capella (Escorial, 151
Gräeta).
Comunló repa radora.—Avul, a la Catoeral.
DEL BISBAT
'
gumari del D'anea eelegoiastio
3. Ene/dice de S. S. Plus XI sobre el
tercer centenari de la mole de Sant
cae de Sales. II. Set/nana diocesana crac ‚16 eat4IMa fomeniutt 1 el sea regaamenr.
III. Circular de secretaria referent 'a
pr6rrogn per a binar en lea festes suptdmides. IV. S. O. de cunee i (lacrar sobe)
el Temida "Pidelium animae" en a,tinar
"Tertia" amb conreutual. V. Calma
de moral. literales 1 «tenia dogmiti
Per A l Raen trimestre. VI. Crani. dioemane. VII, Bibl i ografía. -

GASETA LOCA
OBSERVATOM marrofteLoole ea u
lled8/8881TAT Da ISAPCELONA

Dia 26 de febrer de 1923.
Maree d'u
le 7, 13, 18
Darometre a zero i al nivell, de la
mar, 7e3'2; 763'4; 7623.
Terme,actre sec, 9'0; 1.73; 138.
Termemetre humit, WI; 94; 9.8.
Ilumitat (oencesimes de saturaei6), 62;
41; 54.
Direcció del vent, NNW.; WNW.; W.
Velocitat del vent en metros per engasan, 2; 8; 10.
Estat del cel, quasi seid; quasi tapat ;
nuvoles.
Classe de nevels, cirrus-atrarus; cifras,
eirrus-stratua, 1'a-t'emulas; d a rle, drrus-stratus.
Ten,peraturts extrema e l'ombri
Máxima, 17'0.
Mínima, 85.
Minima erran de terra, 84.
DaciLlarde, te rmométrica, 9 5. Tempe
-ratumij,
121.
Precia/jalde aguoso, des de les 7 hores
del dia anterior a les 7 hores del clia de
la data, 00 milttnetres.
Recorregut del vent ea igual temps,
313 quilametaea a

LA P UBL 1C I TAT
FREUS DE SUBSCRIPCIO
Barcelona: Dues Passe tes eada
mes. Catalunya, Espanya 1 Portugal, 760 pessetes tras mesos;

15 els sis idem; 30 un any.
Cr1:6 Postal: 25 pessetea tres
mesos; 50 els sis; 90 tla any,
Presidint En Fausti Simó Amorós,
ediebrä sessió el Consell regional de
Confederació Agrícola "Unió de Vinyaters de Catalunya", ocupant-se especialment de la marxa de la campanya de propaganda iniciada contra l'ús
fraudulent d'alcohols industrials en l'encapealament dels vins, elaboració de
licors i altres begudes .
Es va fer palcsä la satisfacció en arirtut dlaver-se inicial una petita reacció
favorable en el preu del vi en el mercar,
degut als resultats pràctics de l'esmentada campanya, amb relució a la qual
s'adoptaren importants acords.
Així mateix constä en acta el condol per la mort d'En Pere Torrents, president dcl Censen Comarcal d'Igualada.
MalaleMiMie

FIRA OFICIAL DE l'AOSTRES

IYIERCAT AfilERICA
17-28 mere 1023
PR1FAEE CONGRES NACIONAL. DE CAMBRES
DE DOME% HI3PANO21-27 maro 1023

Alar, a les quatre de la tarda, van
sortir cap a Ceuta a bord del vapor
"Tinturé", de la Transmediterränia, 623
reclutes de la cinquena Regló que barden arribar el matí procedents de Saragossa, Osca, Jaca i Terol.
Al moll d'Espanya hi havia a ano:.
p aladar als expedicionaris, diversos caps
i oticaala de l'exercit i un públic poc
nombrós. La saranga del regiment de
Badajoz amenitzä Pacte.
El "Tintori" i els vaixells de la
Transmediterränia amarreta al port, tatuaren embanderara.

• Es el inillor paPer de fumar
BI eapltä general 1 inspector dele Soteetents annata eenyor Miguel Pr i mo de
Rivera, acempanyat del comandant ga,
nernl, senyor Plàeid l'ereyra, p aseará el
propvinent dlumenge, dia 4, a lea dea del
mili, le revista reglamentarla al Borneo

tent de Sant Gervasi do Cameles. Lacte
tindrà Une ea el CoLlegi de Nostra Dona
de la Bonanova (Passeig de la Bonauova, 12), celebrant-se abanto miasa en la
sera capella.

VALLS A LA FIRA DE MOSTRES
La Cambra de Comerç
de Valls ha decidit tam.
be prendre part a la prepara Fira de Mostre, a
l'igual quo les Corpora
oions Econerniques do
Barcelona, Badalona,
Reus, etc., aprofitant
casió especialfssima de
poder presentar eis pro.

IBMBNIESEMBEI
Cona a conseqüència de la petició i gestiono de la Junta de Govern del Collegi d'Advocata d'aquesta capital, la Comissió Mixta del Treball en el Comerç
de Barcelona, en el Reglament especial

de procediments que ha confeccionat i
aprovat per a la tramitació de les re clamacions que es formulé, davant els
Comités paritaria i la prefi j a Consistió,
pendent de la sana', de PcxceLlentissim
senyor governador civil de la provincia, ha regulat la intervencle que els advoceas en exercici d'aqueas illustre
legi podran tenir en ordre a les alegacions que aquests podran fer prop del
que creguin pertinent a l'interès i dret
dels seus clients, recen:late el perfecta dret deis advocats que exerceixin la
profeS316, apart del que els correspongui
en la redacció dels escrits, interposant
els recursos de revisió que autoritzen
les Relais ordres de 23 de febrer i 18
d'octubre de 1921, a qué puguin informar davant la ponencia-tribunal, en el
període que pugui considerar-se com a
primera instäncia, proposant i practicant
les proves que consideri el Tribunal pertinents.

NOTICIES
Innuguració del cicle
de conferbncies respecte
dels Presupostos Muni-i
cipals per a l'any 1923-:
1924 que tindrà lloc a la
Carnbra Oficial do la
Propietat Urbana (Magdalenas, 12, pral.), avuf
dijous, dia 1 de maro, a
les sis de la tarda, a carrec del conegut advocat
N'Agustf Culilla, desen-4
roUlant el tema següent;
" Considenacions gene-,
rals respecte el Preseapost per a 1923-1924,
amb relació als contri-:
buents."
Ea de gran inters
rassistenzia, donada l'ex
traordinitria agressivitat
deis nouß pressupostos.

BOMBONS

GIRONA A LA FIRA DE ROSTRE3
COM altres Cambres do
Corriere, la de Girona
tamizó sltua el set: stand
a la propera Fira de
Medres, poblat do les

prcducelons caracteristlques de la regló gerundense, amb una oficina
informatIva per als Industr/als d'aquellas localltats

En la reunió naensual celebrada Pel
Comitè Executiu de la Federada, cl proprassat diumenge, després d'aprovats els
diferents assunaptes de trinait 1 llegides
les comunicaciona rebudes de lea entitats
federndes, es va prendre, entre alta:a, el
següent acord:
El nomenament de la Comissia Orgatimadora que, Integrada pels represen tanto de cada una de les entitats federades, ele Centres Autonnatiotes de Denen¿lenta del Contera i do la Indestria. de
Barcelona i Reus, el Centre de Denendenlo del ( *muere 1 de la Indestria
Terrassa, el Sindicat de Dependents
Sabadell i (loa eompanys de l'esmentat
Comita, han de portar a terme dintre
quest any, enrama acot ad de l'Assemblea
de Manresa, la celebrada del Corvaras
Cultural de Centres de Dependents, la
finalitat del qual Co coordinar redundó cultural dele Centres i estudiar l°4
nombrases qüestions que aeueatn 'N,ord;necia d'eaforeos lanaria de plantejar,

Gas - Gas Gas

nutria gastm GAS
Per indüJtria gasten C. AS
Per calefnccii gasteu GAS
Par Ilums gaSteii G.(S
Procediments moderns des.
coneguts fina ara a Espanya. Aparells cosumInt un
30 per 1C0 menys que els.
slmllars

Visiteu l'exposició de
Gas ApEcaciones
J. Saludes BoeI, eng,

RESTAURANT ROYAL.
Baló de Te
cada dia te dansant de 5 a 2/4 de

EI. OASTIQ DEL CEL o

S 1 dinar a l'americana de 9 a 14

SODOMA I GOINORRA
i dengees vos sereu el nostre
llor uresslanaa",
NOTA: Astuest ospectacle no
s'exhiblrä a pap alee 10Cal

Complimentaren a l'alcalde els senaurs
Alexandre I Rdmul Bosch 1 Catartnetli
per remerciarli los atencions de l'Ajen.
tament atab nintlu de la tnort del eeu
pare, l'ex-alcalde stanyor lIdarul Batch l

PARAm"
Y%
erra
j4. tagg

La Circuló fa públlo
que la propera reunió de

maro será Importantfssima com cap nitre- En ella
hl hauran els servels or.
ganitzats de totes les altres Fires estrangeres, I
Stands de les Cambres de
Gomero amb les informasions de llurs respectivos localitats, prenenthi part la Societat de les
Nacions oficlalment I
diversos entitas oficials
estrangeres. Els serveis
de Correus, Telegras, Te.
lefons, Telegrafie sense
fils, Intórprets, Restaurants i Bars, etc., s'estan
muntant. La Fira serà
visitada per diverses personalitats estrangeres 1
per la mejor part deis
°omites espanyols que
han promès la sera assistäncia al solemne acto
Inaugural.

L'Institut hlutual-Salus celebrar3
junta general reglamentärla el prupvineut diumenge, a les orue del mili, en el
g en etitatre social.

%diles Laxants Prats
10 per cent descompte
FINS AL 10 DE MARÇ
de precs de molles famf -:
lies de nostres clients, 1
com agraïment, continua
Sera a tots els articles de
la casa

CRISTALLERIA IN. ESTEVA
Den assortida i barata
RAMBLA CATALUNYA, 85.
NO MES

CABELLS BLANCO

Incomparable Algua Aster.
Venda a l'engrós i a la menuda.
Demás i Soler. Jaume I, 18.

5.

que en lloc d'amar cndavant rectárele
d'una manera prodigiosa durant alguna
minuts. Aix6 s'arranjà, ignor corn, i unprenguérem la marxa.
El públic, gaire bé tot obrera, comen.
faca d'inquietar-se, i aquest neguiteig
fea., patent a Cornellä, on baixaren
guns de decidits i les emprengueren brotalment amb el xef de tren.
Sóna a l'aire l'espetec d'una forta claa
tellada. Més tard, barrejats amb insulto,
s'endevinca alguna cops de puny. Whi ha
hagut un que, fins i tot demanava una
browning I Per fi, toca la campana i
tren reprèn la marxa.
L'aspecte de l'estaca() de Mag6wrilaatoo
eq„
imponent. La guardia civil cspanyola 1
els empleats tots, revisant la cara ah
passatgers... ;Cosa estranya! has
trebat a qui atollen. Els candille de la
petita revolució havien baixat, més ring
que elis_altres,
„ a, R
. ospitalet-i

ingEnsimiam
Mort de N'Ignasi
rona Vilanova
Ahir al vespre, mentre passava pc1
passeig de Colomb, davant mateix del ma
nument, el seuyor Ignaci Girona i
aovs va sefrir au atan, caient a tul;
orase sentits.
Tot seguit fou recollit per uns traaseúnts, essent coeduit a la Casa de Socors del mateL-c passeig de Colomb,

va morir als peco moments d'entrar-hl.
N'Ignaci Girona Vilanova era coa&
gudissim a la nostra ciutat. Hacia eatat
diputat diferentes vegades i senador per
Lleyda; fins fa poc temps hacia esta
(i ho fou durant molts anys) president
de l'Institut Agrícola Catali de Sant
Isidre i Federació Agrícola CatalanoBalear. Formava part del Consell d'un
gran nombre d'entitats econónaiques,
dostriala i beldades.
No cal dir que la seca mort sera molt

sentida a Barcelona. A. Ç. S.
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El ti-en ele passa per Sant Boi a leg
nou del mar-1 portara dissabte un re
träs considerable. I els passatgers que
pacientmemt l'esperaven es meravellaree
en veure'l arribar amb tota calma. Contra cosieren, havia volgut el carrilet ice
esfore: hacia enganxat una pila d'e
nitats. I va passar la cosa més natural*
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Plaça Santa Anna, 17
Vos Bou una de les tres mil
personas que haveu d'acudir el di
Iluns vinent al Saló Rumia, per
admirar l'estrena de la vultena
meravella del m6n:

LA FIRA
DE MOSTRES

XACDLATES

dueles característica de

Ilur regló agrupats dintre d'un rnatelx stand

ti.
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CACAUS

La Junta Directiva de la Cambia de
Comer; Francesa de Barcelona ha quedad
constituida de la eegij o ut mesera:President, W. Lob-Levyt; sice-president primer, J. Naudon; y lee-president segun, L.
Pellerin; accretari, Yerlaad; tresorer,
J. Pene/set; conato consellers: G. Daguiere, G. E. Julienne, B. Iledos, 3. Mattes,
El. Oswald, In. Pomerol, Raibon, Gasten G. Rivale, G. Suquet, J. hl. Voto.
can; araiver-secretari, A. Lavergue.

El lector diu..

NO US EN DESFEU

-

ELS MILLORS NINOTAIRES I ELS MES BRIu-errs ESCRIPTORS AL SERVEI DEL NACIONALISME MES PIJE I RADICAL I
"Fa aiguas i no fa ploure", "Enterrat a l'Africa
sense protectorat", "Les Mieles de la nostra gente
bien", "El be que sempre resulta rifat",
L'Auca, "Els deures del bon català". Aquella veroos
que piguen i una novetat periodistica, anunci gratuit i
recornanat d'un purgant que es porta Foli 1 no és de riel,
Tranques en vers i en prosa. Daos, Esports, Notes de
iSoeietat, etc., ctc,
1 Afanyeu-se i no badea
que demà no en trobaren
A n'el que aigui distret
Li mancarà
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SANCIONS FEDIWATIVES
001.11-A
O. D. EUROPA

eimorte, cota de eoneuetual, reunlels dad k-.,ellütke de la Federacid, traeti eee, mere alees, Poder quasi ja feo, partit suepea Europiettere,
ge emmenteda reunirle ea donn rompte
je relle n a informe presentat pele Mili.
e„, que formaren la Cumissia deshelada; ea eU es la un restara de les eirenem&eco que precediren el match i a eo
ori;naren el que foil ¡cape.
avinent que pel boa arree en el
• els des Chiba foren invitara a in• llar reepeetin nombre de eocia, con.
queetena 7,000 els del Barcelopg ¡ 4." els de l'EnreTm.
1 em en virtnt d'ente «As Pa posaren
eetle entradee a bi venda. q ue RUMR4,3
w 501 per invita r-ion, 1 alees, feien
lp arial 11,000. mee Es el raheimare de Le
iibu341 del camp de l'Europa.
ene melena que squeet 'co sabes per'free:lame- comenqa a vende titula de sea servir cumplir trab ele tramite iselaIteetkriii• ha Póttnt curopmvrrme
;Fr Ics rianifrstacions dOli 600 indivipe, loe tal presentaren a la infonnacib
&erra per la Federseib.
Qer si be l'Europa, • la segona veasla dVeeter requit in preeenei arab ei T.70
II Ini` M?a& Yei la mea dremmeataeió da• te notert mea* cerreros/ir-se que
d'artos era Ten 1 no estavn timbre erun marea la Bel; qee ele adneeas
pe fierren en acta i que lee erepestes
u ns i.00 socia recenneent adeeme
ele preeentades totes cii., barrejades,
pie cernerle d'omite, qe que fein mar,earneat icepeeeible una minuciosa cerapremie
Que melena tot, en determinades
kumis nos . , i detalla s'enperfiquen drgn.
brocal) es poema oemprever d'una morra evident la manca de trine o ee.-..ea
Cerertes les de la prepone amb lee del
ente: que di:eraes persones han imlaal ene pel mitjà d'ele-ment, de rEnrepa
batiera rebut diversos Molo de ami ae u.
▪ complir niel, el aneo insignificant tri
-antrelmi.
Pesandet: enen la Comlisie ineeaaimicra que al C. D. Europa. amb el neo
pro-dir. alta fet responsable de faiton
herscet ( e n e que la murió trorx Idelee
ferie la cleepieli5racie 1 perdea de ponte.
?ere per evitar que eestiblant deciele pegue 'eme errenitemett intemweedn ene
repitió %ea/tiene propom les altre
eleres. hm quilo foren arro y ados tete
maree,i,et:
I.—Impecar esa tempera de 0,e00 pesates al C. tI. ruropa. la oral quentitat
b A,,stiser:i a beaefrrnria.
II.—fotirfitar per 5 on 7s ein treire
Free de reman Joma del C. D. Mime*
eerrir cap laPal de carree fedaleea inciee el de delegar en les .1s/en/idees.

pelele al C. D. Europa tetes
despee'', dei partit enepee.
Il".—Cie lebrar el partir Europa-Planeeboa en el reme de Plittimpa ande la Nota
liatist;mela de tots ei. moja del litareeloas ele 4.003 »mis que declare teeir
rEuroea te dia 1 de Tehrer del corren,
wirjeneant una "pasme" que fecintar'a la
federacid.
Serena tenim entee, el no pagament per
;en de t'Europa de la uedita multa
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equiraldria a le perded de tete ele punta
porta gunneiik.
lat partit ea Tan despee« de beato
tota ele que maagama encara de l'actea)
Campionat
• •
Ormsaltate abir rail els elersents europetates sobre els acorde que prendrien a
eouttegdencia de lea macione ineposadee
per la Federad& ena respongueren que
com idgni eme elle no ea temen oap coneixement oficie', res podien die-nos encara del que taran mea tard.
fine

ELS PAIITITS DE CAMPIONAT
HAURAN DE 7UGAR. Stil EN DIES
FEINERS
En rige de la utestiva del Comite
de Madrid a alomar les dates ananchtdes
per jugar ele partir» eliminatoria del
Campionet d'Enpinya, el primer tenue de
final del qua] ha de teme ja el dia 15 de
marea tenim ente, que la F. C. C. F. he
prón e prendrä aviat la declaró de fer
i tutttr eis Partes q ue manquen del CarnMorad es dies tensen, a fi que per a le
dale «tabletea higi quedar decida el
que Juera d'aser a Asteres.
De primer untel enuncia per a dinmenee el perfil ilkepanyol-Enrepa, en el
ramo del primer, a ira quart de guatee
de la tarda.
E, probable eee per agneet matriz mote el F. 41. Barcelona bagl d'ajornar els
reos partitu amb l'Irun.
UN r.i.n.rrr A BENEFICI DE L'll•-13PIT.1L CLINIC
Sals era qte per unanimitat la rd -eic16 Catalana, atenent les demandes que
II !un retal atitreden pervot ragi rn su.
de Pampita! Cleie, la mituarid erontinilra del qual es bastant eviti,,, ha
acendre la telebra ció d'un partit de seleccione en data no llunyana.
En tot ras ex Cara en el <stop del F.
C. Enreelona. Oportnnament seise Tuve.
litats caréa detalle.
EL V. T. E. cox.rna.
BAncizoNA
Aa-ui &releen a la /lastra ciutat el» jugador,' que repreeentent el famós Fereme-armad. de Budapeet. Hirierais dice
mide i diumen,ge amb Cl primer equip
del Bien-lona.
Els honmaresoe arrene:ramm Pi segii Ni t erguid:
Amsel, porter, dure vegades intereacional.
Takees I, defensa dreta. tren emeadea
internacional, i lingler II, defensa esgarro. , aja regadas interamional.
Tulleras& reig d'eta; 'reate., me; ‚antre. esit negad., international Blen,
mier emnerre. 2t1 veg-aales internarional.
Murena», estn•aa &eta; Nitalsburaer;
Putaki„ ei mee celebre de teta ele vi:adoro, 1 Pott, 20 regad« interneeleaol.

ETA PARTITA I.NTERNACIPONALS
DL lt C. D. ERPANT121.

americana chm nallolent que representa
Rara novament naetnaci6 'menee magn i
pren--feadlgrnZmo,qu
da"» pie.
Per aln din 24 1 ZI prepara l'Expnnyel
¿se neue match, amb an famoslatern

1110TOR3SPIE
nl A.NT DEL TRolrEti AIIMANGUE
(20 de maie)
Obtenen plena eonfirmael6 lee excelente impreeelons que relatimmrnt a la
keeripcie de corlee es aquesta curia res"3lema del Moto Club de Catan/oye.
Let Comissid de l'entitat que es trulra a
Frene* altimatit amb lea mea remeses
II/etiquete d'autoeictes les ineerlpeinne roc.
responent,, tornarä ea bree 1 a'ds portadora d'un gran nombre, lannnel de lee
quals engmentarh en eran manera l'interee que per si sala desperta aquesta
cursa, crideda a eme!» la ecerapeteneia mes
disputada que enguany tindra lloc a Eumea.
Lee marques d'ale activen Ilars ere.
paratins i preparen eta nena equ i pe per
presentar-es a la lluita, negrea de encentar ale estrangene el primers Roca en la
easent-ne una bona preve
1'1/a yer-re ja inserit dos colees Enrabie,.
piloteta per Ferren de Vizcaya i Jeme
Edite
Ron/ s-ea, doucti, que cona en anys precedente, la cursa Troteu Armengee real'
sota els minora auepicia.
LAWN-TE1115115
VI CONCURS DEL BARCZLONA.
LAWN-TENNIS CLUB
En les pistes del Club I reservat per
iseeie, es j ug ara durant .1s des
ein
10 a 18 de mere vinent el claque evocare social.
El Comite el constirmie la Junta Di.
reetiva.
L'hrtatre-jutge mer En Josep M. Soler Cal.
L--Campionat individual de mayore.
2.—Campieaat per parellex de afluyere.
3.--Campionat individual de oenyore

tes.
1.—Parellee ele ren/ors eral/ metaleee.
5 —Parcho de senyareten 1 senyere
amb avantetees.
e — Individual ele meryoretes ame amnratees.
7.—Parellm de seueore(ee arnb aventar:ea.

Eitiei ggiä
Dies

ig

3 1 4 de Mang

FerettNaftrj TON8
Vtat cegadas Gamuló d'HeO rl a •: Ceeadz,- do !Tm:Nula
Henares& da Futbol

Aotieuta </Leo he-as Tilesaxt elangeebtlit 1a
prasima arrasada a la nearca eintot
don formideblen t'unir tuneimma.i, mienteda roureeentuei6 de liCaric 1 51 elettrailor.
ea el fútbol este desenrotllat en mejor
escala aneara quo a la neutra regio;
raques-e equipe, dones, jugaran eu el einent mes ami/ 4s bletne humee, alk el
goal Club kan mostrat dteetes de eigar
Oertament que agreste encontree despertaran extraordiaaria curewitat, Icor

Guració (leida i segura do la blenorragia cró.
ruca. Lee recents, en dues o tres cures, mit
papal aparell especial. Anbau, 5, d'II a 1 i de 3 a 5. Dies
lestius, de 10 a 12. Económica: Unió, 20, de 7 a 9.

G. ALOMAR

per no dame @semita • Napalsel

Diez. 10 i 11 de alarc
e isI

unió] cmb ti8 1feg

Fina/lata en el Camp!onat
d'Espanya 1922

CON Izt A

F. G. B RCELON A
Campió de Catalunya I d'Eapanya 1922
CAMP DE LES CORTS
A les 3'3 0 ce la tarda

SÓCIETE GENERALE
de. Banque pour l'Etranger et les

de Puyen ama 1111L1tges.
En les priva 1, 2 13 atalayan el mlflor de tea "sets", amb jaca d'avantatzen
e/Leer/te en 1., finals de la P rora atoe'
ro 1. que mina a cine "sets'.
En les provee 4, 5, 5, 7 i 8 gola el ter.
cer "set", eall de jugar-se, acrá atine jes
d'avantatges, excepte en lee finta, que
ho !eran tías.
Ele j ugadora l'euro/ de trabar-na en
la pista a l'hora aesenyalada. Paseats
den minuta seta aolea.rä W. 0.
El jugador que deni W. 0. en una final perdra el dret a tota ala premis que
hagi aenneeteedt.
Torea !es qeiestiens que ne ten dtln !eran resoles pel jutge-arbitre, essent el
sea veredicte
Nota.—El Combe ter res erva el dret
d'aterir o modificar etnaleevol de fe.3 e.mentadas condiciono i obncrvarionn anallast qnalmvol preve i antielpint la celebrarle de partite merme sigui el nombre
d'ir:acriminan, a </SeTeeit) seca.
• ••
Ultra aquest, tindrà tamlid llar el III
Come tes Internacional de Pirre-Ll eve 41/mal el mi/ejem dies del coscare de ten11/8 1 un cop acabes els partits de exda
dia. En jugaren tres provea aatnploce,t:
individual de senyors, individual de eeuen.
retes 1 varetee mieles.
/l'ha nemenat jutze-Arbitre a Nlrensi
Sagnier 1 adjunt a En Guillem Lla una.
Les inseripelons han d'en elarse, roen
les del Ounenre le tennis, al trencen. del
Club. En Joan Millet. Pelayo, 1. !ruin,
abati dal dM 7 de mnrq, a les 20 Bclxit
b oeet.

Coloniea

Sucursal de Barcelona
Plaça

Catehanya, 20

de

Tala mena d'opirielon di
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CAIXES DE LLOGUER

Blau Catalunya BARCO

PANTYOS

Excel.lent per a la bogada

3. MIR VIVES, S. A.

Claris, 102 -:- Telefon 359 G.

Demaneu-lo arreo

Renda de San; Pgra,15
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Liquidem toles
les existències
amb grans rebaixes de preus

HANC VE CATALUNYA
BARCELONA

CENTRAL.: fieurenia eals Ested14, •
f.GERClES: Admee0 1, Crea CODetti.

Numero 4 ,Sea/ Jadeen,

per fi de temporada

VALCRS, CUPONS, 12.8121,, CARVI 1
BANCA

Apartat de Cerril* tan
Direcció Telegràfica

Gran assortit en totes
les qualitats de Pan-

LA PROXIMA VETT,LAD.1.
L'Pra ninterestint combe entre el ciensitie Forran Urtesum i el nostre "ei del
k. o. Ea Josep GirtinZa, un nitre eran
ene/1W ha estat ofeet al P ertinni de la
vetllada de la revenja entre Ea (largan
Andersen i En Ricard Alls,
L'Ammiceno, el darrer combut del cual
davaat el anee En Veo lieb va deranerear
la sera perfecta fierre, n y /1 !oriol .1s-ant
d'Ea Villar, el fortimim ehe,/cuper del
~pld de la neva cate/roda, vence43: del
cameló de Suima, l'Anetre Simeth.

24 $ .

Remero 3, SalMerda, 111,

CATALONIA 13 A./tikt

yos 1 Folres
11191311111111iiilinii111111111111111111111111111111111111110

Es la reina de les

aigiles de taula

la de ta Vati de Sant Daniel
Deposilari: JOSEP PAGAtIS, Ponent, 28

EXCUltrONISIDIE
CENTRE KxctinsioNis-CA
BARCELONE8
reenrsiousen mojarte per al preprl.
Dent efe de mire:
Die 4.—Eleursi6 a lallt Yzs;
ea del riu
Terrera ameneid • lee Aeudee Per ha
emes. Amada per Palautordera. Montaeny i ' Sara ideerçrel, retorn per So . : a Fe
i Gualba.
Dea 11—leseursie a lea coces del Salnitre a Montamrat.
Dies 17 1 19—De-en excureione at Pirones Oriental:
1) Asoeneib al pie de Roca enloin
per Camprodon i Un de Ter. Ilet eta per
ha Coma de rOtrt. Solana ele Cima de
Vaca. Corees del Freaser ltdoe.
2) Aseemsi6 ale pies do Terranineee,
Pecas (Imant, Vara, Freeere i le l'Inera per N'aria i la Foutnegra. heeern
per la Coma de l'Inferir, Genes ue Lt.
renca, Thues i Puig erdh.
Dies 29 a 2 d'abril:
1) Terrera ene...dial% de la tempornla
a les altes valla de /*Ariege i del tia:M
eeptentrional.
2) lUeurele al RIpollee, comarca l'O.
lot, Garrote» i Cerones.
Per a detallo 1 ineeripeione, lote e'w
jous tenerle, de deu a dotne de la vetle,
a restares social, Princesa, 14, primer.

D E CUERDASCRUZAD2
nn MARCO DE HIERA()
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Sublime marra
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C3S8 fundada en In.
AL CONTADO
PLAZOSyALQUILER

iCam C dk luU
n.

trovat

A termlnis sanS8 liaJa
Eh S'odios
Robes de totes clases,
Fullera de ösrcelona. &Vi- del mes senztl al mes ft.
tots
ctS
setts
egrea
sen
misto que les Instes del re Oran ramera. Dad. Piase
parUmerit de la cenelbucte ponsuecee, 2 t qu : dSe (la
industrial per a l'any 1923

1 elassdlcadors del Gremi

esteran caporales al local
10 1 Centre de Fuetees Matricutats de Bareetona. correr
1,
enC 1e Derzeterelssa, ‚tem. 1

gas de re/A top. Portaran peal., serena. dinant ere
tre. Traveaera Os Grecia. 31, mes 3, 5, 8, 7 1 5 de mara,
eatlde 4 alidela
corre/loe.
tarda, celebrant-se el anillo
d.- 'frentes al local de la
lin10 Gronaal, carlee de FirCamiseres
30, pral., al dts 9, a lee
Capelieries ma.
queme ele la tarda.
Persona paellas, roferelz
per a regentar casa strh,
amb tefereneles I garantice
tif
comerclals t metAinques. Es1. LLAINUSI
churo a LA PUBLICITAT,

nurn. 4571.

7
De 5
Eluntantr, 21. arada.

Dr. GALLEGO
Vies urinartes, MATRJ U , Impotencia,

cura radical de la
BLEttOARAGla ara

nien. 'Tractenent

excluslu. Derrite dcl
Asalta, 14. Feetlus,
de 9 a 1 1 de 6 a 8
Oil.

CAPITAL 1 RESERVES: Més de Lliures esterlines 13.90.009
[t( Imiz: Carceiona, Placa de Catalunya, 9, Madrid, Bilbao , Vigo, Sevillü. València, P aris, Nova Yo.rk (nula), Bradford 1 Manchester
24 Sume a l'Argeoiina, Xile, Perd, Mèxic 1 Urtiguai
CASA CENTRAL : LONDRES

eVAX2123r...ffl) 31:DIE MALBCDE.M-"rt:I3MMR.

EL CA PITAN LA ClIESNAYE

Z,33

ñero de la gitana, pero en vano se es -o
Jura; por conocerle, y fue tanta su case
traccian, que terminó la "pavana" sin
que ni una palabra hubiera hablado
a Dimsa.
La volvió a acampanar, puss, hasta
done se hallaba au madre, y se alejó
Para mezclarse entre los grupos quo
Inv adían el centro del salón.
Entonces se encontra frente a frena
le deJl egupc..10.
A mbos se miraron de pies a cabeza,
Y la mirada de Reynold trató en vano
de Penetrar al través de la máscara del
descanocido.
Recibid mi enhorabuena, señor egipa
t'o, dijo al conde con ironía, bailáis
Ofl perfecrión.
— liny muchas cosas que hago mejor
que balar la pavana, señor de Bernac,
resp ondió el misterioso descOnocido.
--er; crtM cosas son esas?
— Deseäis saberlo?
—Por vida mfa que si.
—Pues bien, esas cosas son erran-.
ta r u máscara a los impostores y qui.;lar a los bandidos los Mulos y loe
. Do rnbres con que se atreven a engalae
;liarse,
X Sin dar al conde tiempo ni anime,
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señor de Bernac. ¿Habéis oído que os
he concedido mi mallo?
— Perdonad, bariesa, respondió el
conde inclinándose con solicitud conto
una persona sorprendida.
— e:alentó La Guiche-¿os alejáis?
—Es preciso, caballero, respondió la
baronesa.
—Pero después del baile...
—Estaré a vuestra disposición.
—Os recordare esa promesa.
—No tendréis necesidad si 111Q capea
rais en este salón.
Y Catalina se sonrió con coqueteria
mirando a La Guiche, y salió con el
conde.
— ¿Por qué hemos do bailar?—mura
mitró Reynold con impaciencia.
—Porque La Guiche me hubiera pera
seguido sin tregua y no helarla podido
hablar crin el embajador, en tanto que
acabado este bailo inei acompaaareis
hasta él.
Los grupos de bailadores se formaa
ban en medio del salón en al cual acaa
baban de entrar Catalina y el conde.
La baronesa y su caballero tomaron
puesto, pero apenas habla llegado,
<mando apareció en frente de ellos el
pareja,
egipcio con

542

EL CAPITAN LA CHESNATE
—

—Si mi corazón fuese libre, creo QUO
con locura.
Y basó los blancos dedos que catre,
chaba con un ardor lleno de gratitud.
La Guiche entraba entonces en el
salda del refresco.
—iDravlsimol, ezelam6 el caballero
parándose; ¿es decir, baronesa, que
nunca llegaré sino para ser testigo de
los favores que concedéis al conde?
Bernae, alzó la cabeza riéndose.•
—¿Será preciso, preguntó, aolvcr al
Prado do los Clérigos?
—No; por otra parte he hecho un
Lea amaría

yolo.

•

—¿Cuttl?—preguntó Catalina.
—DI de no batirme nunca en la me.
Sana do un dla que deba ir e un baile.
—¿Por qué?
—Porque no puedo bailar por la noche.
Y la Guiehe designó jovialmente el
sitio donde la espada del conde habla
hecho un rasguño en el muslo.
—¿Te hace datio?—preguntó Der.,
naci.
—Mucho, pues me veo privado do
bailar con la hermosa baronesa.
En aquel momento tocó la música los
preludios de otro baile.
yiyameniq ÇLalina-
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'para responderle, el egipcio se ale»
con gravedad.
El señor de Dernao permaneció un
momento como aterrado por estas pa,
labras amenazadoras, pero sacudiendo
de repente el entorpecimiento en que
parcela sumido, se dirigió velozmente
hacia Catalina, que apoyada del brazo
de un caballero atravesaba la sala de
baile para entrar en uno de los salon-,
tilos de que hemos hablado.
En el momento que el conde iba ti
alcanzar a la gitana, una mascara salió a su encuentro y le tocó con el codo
al pasar. Y la máscara sin volver el
rostro ni detenerse : continuó andando
a través de da inundad y desapareció
por una puerta nmediala,
El conde pareció vacilar, y después
entró en el pequeflo salón del refresco
im el que acababa de ver entrar a Cae
tialina. Esta se habla desembarazado de
au caballero, y eetabe en pie delante de
uno de los grandes espejos arreglan -e
d'ose el tocado cuya armonla habla dei
trufdo la pavana.
—¿Ocien es ese caballero coa. QUIN'
arabais de bailar, baronesa? — le piale
guntó el conde.
—Ignoro su nombre, querido Enrl, e
que, reepondió patailina,
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i Teatre Novetats
U

E

Avul, dijous, MATINEE, a les guatee de la tarda
nit a les deu:

a
a

Companyia de sainets, sarsueles, operetas i reviste: i
u
11 Director d'escena, Lluís T. •
gi Me:urente. Mestres directora IIII
III i concertadora, Josep Es,11 peita, Antoni Català i Joan •
a
• Aull.
N
Avui, dijous, tarda, 'dos •
2 quarts de cinc, i nit, a les
ao den. Debut de la companyla
ai i estrena a Espanya de •
l'opereta en tres actas, lli- III
:
ti bre de Leo Kastner, arre- I
pi glat per Tirso Miguel Nieti tu 1 Joan Casas Vila, músi- CI
lli
Ill ea del mestre Josep Euaga, mi
I 1:tulada
id

riildil

Telefens, 5125 14136 AE
•
•

Telefon, 3,500 A,

D'EN mAssAGRAN

Ilit, a les dan
Tertúlia Catalanista
La elida i El quart de la sort

Irie E 11134:74311110

1

Teatre Bar
celona

1

MASSAGRAN

Teatre Victòria

Es despatxa a comptaduTia. a

Noca Empresa
[Breen,: Ferran Vallejo, Francesa rdal,
Gran vermut especial
A dos quarts de cine
L4 BRUJA

GRAN TEATRE DEL LICEU
Dissabte, a dos quarts de deu.
ljuart i últim concert i comiat
l'eximi pianista Emil Sauer.
'programa extraordinari. Es des-.
*atiza a comptaduria.

Repartiment eminent: Josefina Charter,
Salut Rodríguez, TornamIra, Lema, totes
les segones tiples I senyors Marcel Rosal,
CornadO, Acuaviva, Pradas, etc. su, a tres
Quarts de del/. 1. San Juan de Luz. Exil
de Marean Charter, Mas, Tornamtra, Frau'
Cene Vida!, Aeusviva' PradaS, etc. 5. Extt
de broma, la formosa sarsuela
CON3OLACION LA GITANA

Triomf de C. I P. Huertas, Tornamira I
senyors Valle», Blanca, etc. 3. La precioea sarsuela

MIME MINIMILBMII

LA REJA DE LA DOLORES
Sucres de Valle», Blanca 1 dernes parts
la companyia. — Nota: Demä, divendres,
en, gran esdevenfment, estrena de la
gran revista en un acta I set quadros, 'libre de Manuel Fernandez, müsira del
mestre Palacios, obra representada 409
ruts a Buenos Aires. Decorat, sastrerla t
atrezzo nous. Titols dels cuadros: 1. Ocho
grados bajo cero. 2. Las fraguas de Vulcano. 3. Ropero de invierno. 1. Las 131135
del Sol. 5. La cosa esta que arde. G. Almle6s1S. 7. !Vaya calor!

TIVOLI
companyia d'opereta

ESPERANÇA IRIS
vui, dijous, selecta matibe a preus econòmics: 1-a
duquesa del Bal Tabarin i
Fin de fiesta. Nit, La casta
usana, interpretant la protagonista Esperança Iris,
per primera vegada a Barelona.-e--Disabte, nit, estre-

Teatre Nou
Empresa Serrano :: Companyia
de comedias de Rafel Ramírez
Avui, dijous, 1 de març. de
1923. Debut de la companyla a
les deu de la nit. Los Frescos.
Demà divendres, Estrena sensacional: Responsables.

IIIIIIIII1311133113111•3311A3111/2_
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CANC1ON DE AMOR

Teatre Carnic

o Serenata de Schubert
11111414111111111111111111111151A1
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Gran Teatre Espanyol

•

COmpanyla de vodevil 1 grana
espectacles de
•
BERGES SANTPERE
Primera aciriu,
111
ASSUMPCIO CASALS
Avul, dijous, 1 de mares Tarda, 1121
a les cinc. Ernoclonant vermut popular. Entrada I balaca, una pesseta. Amàlia (La novel.la d'una cambrota de café). Nit, a /es den. El 2
gran Axil, La fregona nit de nuca.
firma dr y encires, tarda, El primer
ab iutlilaeltu Id e ( 2 baanacesy ta e ec,) JeCallnai da: Et

•

Serrallarga (1 arte). Nit 1 totes les NI
Mis, l'exilas, La segona nit de nu-

N

1

En

o
a

A LA LUZ DE LA LAMPARAE.
que integren el famós espectacle de gran presentaci6

Don

111

Oran companyla dramättca ras- .1.

tellana liojas-Capar6. Aval, dijous,
a dos quarts de cine, gran matInee
C especial. 1. L'aplaudida comedia
dramatica co tres cetro. El robo da
M la perla negra. 9. El drama en dos
03 artes de Linares Pavas, Cobardiaa.
Butaca amb entrada, 150 pessetes;
e general, 050. Nit, a das guatas de
• deu grandids programa: 1. El ro! znús drama en guatee actes Ce Shakespeare, Otelo o El more de Vebi necia. 2. L'aplaudit
drama en los
artes, de Linares Rivas, Cobardiaa.
rid Di,abte: Reposic16 de Rosa la esItgi posa màrtir (segona part de La majar adúltera).

rEauriemunarzu2usizsitear
latlif94115141481:141111MIERailignizi
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Teatre Barcelona

MIME

0111111131/3311311:1113311»

•

Teatre Barcelona

QUERINO - CORTES
(Talefon 4134 A)
E Avui, dijous, moda popular, •
U
tardab a les cine:
LA MORAL DEL AMOR

I

:Nil, l'èxit creixent:
LA MALA LEY
: Dissabte, nit, fundé en ho- 1
8
ä flor i benefici de la primera dama jove
CARMEN PALENc:A
•

ELDORADO

III
u
o

•
13
Collseu de varietats
a
is
gy Avui, dijous, tarda, a tres •
3 quarls de cine. Nit, a lea III
U
Ei
deu
•
a

2 Projecció de notables pe1.11-- IE
a
cs eules. Els ciclistas oxeenIrles
N
M

2

II

N

FRED AND MENY
si
Al
img La famosa Troupe Méndez
U
u
• La reina deis canto regio. •
nals
a
II
a
•
ti
ADELA LOPEZ
ali
r
fl
L'encisadora
id

a

LAUP.A DE SANTELMO el
U
a
• acompanyada a la guitarra mi
U
pel professor
E
II
N FLORENCI CAMPILLO El
is
La genial artista, Idol 111
a
•
III
del públic,
a
IR
PILAR ALONSO
IE
amb Cl seu nou repertori O
N
•

ß
raitaxasumaletEsmususlicum•

EL CAPITAN LA CHESNAYE
—

. 540

Manumenta!-Padri-Walkyria

•
• Avui, dijous, estrenes:
• L'epopeia d'una dona, 13 i

Ii episodis; El petit lord
Fauntleroy, segona, última,
per Mary Piekford; Profeta
a la seva torra, per Charles

Ftay; En les malles de la

Intriga, Baby escombradora
Viatge del priman) da Gales,
tercer episodi; Actualitats
Gaurnont.—Diumenge, nit,
L'epopeia d'una dona, 15,
última; Enamorada del seu
xofer, Programa Ajuria.
•3111 3.11 11313 31111113113M331111

CONCERTS : :

3

Notables quintet lord& 1 tercet •
• Torreuts. Atad, divendres, 3 grans
• exila, 3, Colossal triomr del Pro- •
• grama K.Ilirta: Jaque mete, per Do- U
• rothy Dallen. El geni alegre (tlitim
• dla) per VIvlan Mama, 1131las, Eta
• prodinia sobre el ski, el mes sen- Mi
• sacional en esports sobre neu. Es.
IR trena: Baby escombradora. Dama, NI
ip estrena: Cor domat, per Kerlgau.
fits• a lt ir , ei no's grandlós csdeveniment dr rana. : Paròdia dele tras
mosquetero, crearld de Max Lindar:
15 ha Salat el record de Feliz roan-

gg

C11:171111. ffam 1111113/CalIMMISIZZEI.
2
iana-Ar g e utina-E.xcelsior
Avui, 1, La Silla de l'ajusticiada, Pecats d'ahir, Llaços d'amor, Les nenas del chor, Sobre
els patin3.

333312111111N333133111EINIIIII

KURSAAL :I
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ARISTOCRATIC SALO
DE LA CINErdATOGRAFIA

PALAU

Dilluns vinent, el més gran
a esdeveniment de la tempo-

A3SeCiaCIÓ Musica

Camera

Pernio, divendres, 2 mara.
Presentació del gran violinista liongarbS
JOSEPH SZIGETI
cohjuntament amb l'eminent pianista
JOSEPH PEMBAUR
Primera audició de la sonata en "la major", de
ILDEBRAND PIZZETI
famós compositor de la
jove escota italiana.—Dimarts, 20 de mare. Presentació del
QUARTET DE BUDAPEST
Primera audició de Tres
obres per a quartet de
corda de
IGOR STRAVINSKY
Exclusivament per als socia.

Palau Musica Catalana
LA PASHIO
Segons Sant Maten, de
.
Joan Sebastià Bach

per L'OREE° CATALA
Pues úniques audicions, en una

sola sessió cada una, les tardes
dels diumenges, 11 i 18 de mare.
Localitats: Unió Musical Espanyola, 1 i 3, Portal de l'Angel,
de tres a set de la tarda.

rada: Estrena de El càstig
13
Teatre Tivoli
• del cel o Sodoma 1 GomorOrquestra
Simferilea de Barcera, considerada com la vuilona. Mostee Lantote da Grignon.
•
tena meravella del mún
yg
sa•ie 14. Primer concert, dinriam iummaam i nanni z i gar , menge, 4 de marc a les On7C

EL CAPITAN LA CHESNAYE

54 1

,537

FILL DE PAUL IZABAL:
35, Pasesig de Gracia, 35

00

'(508)
Ayul, dllouS, 1 de mate, g dos
limeis de sis, ran concert astil
nOrdame-lea (Melar, encanes d'O- •
pera, cantadas eactnIcament I yeslides amb propletat), per la emi.

nent sopran lleugera
Ileclerlsta
m *tedie Costa, amb la cooperacia
ri
artistica de Perfecta Pl. tener; 111
Malteo, ha/dicto; Adolf RaI EurIC
balo Cantara; Montserrat Pta.
U fin,
ti, comprimirla: Joan Sanchez, pta. •
• nieta dir ,rcior, 1 Frasees .: D. Prado,
d:rector escAnIc amb scacid choral
Interna. Prim e ra part: LieCer ce
• Buzo, Handel, Lands, Lozano, Grau nades, Sa3clez 1 Mozart.
soltera
part: Escenas escollides del mezan I
tercer
acta
de
l'Apera
Rigolette„
•
• Tercera part: Escena final del ter,. cer acta de I n'acatar l di perla—
Berna, divendres, 2 de mare, a dos
• Quarts de ola, 509 &Miel& Presen.
lactó de la eminent 1 distingidt so• Dran Elena Aizpurua Que cantara
II Hades de afassenet, Benberg. Fono tenailles, SaInt-Saens, lOcelln I
Schumann, comengant ainb guachi
• d'obres de Saint- Sacos 1 Albenlz •
• en Piano -pianola. Invitacions com
de costum. /Mucha artistica: F.
Longits.
iiszanuounnuurzizimmi

MU SI

C-H

A LLS'

EDEN CONCERT
Asalto, 12. Director artistic, Francesa PAreZOff. Tetaron, 3332 A. — Tarda, a ea
quart de Quatre; nit, a les deu. Presentació de les mes bellIsslmes artistea 1 Mi.
liors números de varietats. -Cada ala.
Dancing a l'elegant "Foyer", 1 di a
de la matinada Gran Tabarin Amarloä.
gana Tyndall.

RESTAURANT§
DE TEA'IYI E ein 130Ne
TEMPS. Restaurant especial,
Pata, Ostral 1 Mariscos, Qu intana. 7, f.,

SORT1DA

--ESPORTS-Free' Principal Polaca
Avui, dijous, tarda, a uu quart
de cinc. Dos escollas partits de
pilota a cistella. Nit, a un quart
d'onza. Dos extraordinaris partas de pilota. Primer, a pala.
Crlstu i Jäuragui contra Araquistaln i Aguirre. Segon, á cistolla. Vicente i Garagarza contra Guruceaga i lchazo.

DIVERSOe
SALA EMPORDANESA
Garrar del Pi, número .14.
aTelefon 3499 A.
TITELLES 1 PALLASSOS
Avui, dijous, a dos quarts de
sis de la tarda. Preus populars.
Butaques, a 1'50; seients, a 0 '50

Triturahrs TORRAS
El, mes erornämics Q5 raen dttada I rendiment.
Per a blat de MOTO, surre, eanyella, pebre, terma I tOta clase de
reinarais.
Facituats en el pagamcnt.
• ANGELS, 12, TALLER.
F

. Folletín de LA PUBLICIDAD.

•

—¿Cómo? — dijo el conde de Ber-i
flan bajando la voz — ¿no sabéis quien
1

No.
• —Es preciso saberlo,
•"r'
—¿Por que?
—Porque ese hombre es un enemigo.
—En ese caso lo sabré, respondió la
baronesa con un aplomo que ria daba
lugar a duda.
Y después continu5 cambiando de
Ono:

—Humberto e l t i aquí -Lo sé.
—Le habéis viste
—Hace un instante.
—i,Y os ha hablado?
—No, pero voy a encontrarle.
—Esta en el salón AZUL
—También lo sé.
—Todo lo sebeis esta noche, dijo Cale
tialina riendo.
—Y sin embargo, no sé lo más iza*
portante.
—4E1 nombre de mi cabal/aro?
—Pues yo le eabrla
—£ Pronto?
—En menea de n'a marta de hora. •
— t'ali j en te le dirit
—ZIelnkeklattge..

Folletín de LA PUBLICIDAD
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•

Saló Cata lunya

masizazigEtwnzwiaziallieig

—Precisamente.

o
Estrena del salnet
U
UN DON CUYNER
4
U
14 BALL — DIRIONI — TURURUT gg
II
Sorteig de trae »guinea
•
•
a
entre els tararas concurrents.
•
U
VI Entrada t seient numerat, 1 pessela II:
lo

LA SEGONA raT DE NUVIS

11131111/1111131111132/3333311111
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----CINEMES —

Cada nit
el grandiós

Teatre de h Comèdia

541'

m

ZUL1MA

•

•
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Dijous de la Mainada, a un

•

in floSSc116, 206. Da y ant del Frontd /I
Avul, dijous, de 5 a 7
1
Ti
C
COMhditt
Estrena
de
la
te
11/

•

Próxima Inaugurael6

g vie.

:n

Putxinel.lis "NURIA" M

1

•

Gran Teatre Espanyol

••

•
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Präxima Inaugurach5

CRAN SALO DE BODA
ArletocrätIquel getsiona artlatIquall
Programes extraordinaria
Ami/1, dfloria, tarda I nll. Cinc eatrenes: El film de formes argument •
• Els pacata d'ahlr, les divertirles
pelIteuirs Baby escombradora I Las
nenes del chor, el cundo filrn Sobre cl
el. patina. Jornada 7 de L'homo
° eenee norn. A la sessi6 de la nit, es- •
trrna de la jornada 8 del grandiós
• fihn, superproduceld de la marca
• alrmanya U. F. A., L'horno cense •
nom, titulada El triornr da l'amor. •
•

1131/1123113113231133311131113
•

•

de 1131/01•611.
Ecela

1:1

guatee actes i sis quadros, En
Roba Panzas. A riure, nens, a
riere.

,
me...ew
Companyla de °embolia
I GUELL - TUDELA - AS.

• SALA kOLIAN
•
•
•

Palace Cine

Dilluns, dia TAKKA-TAKKA & YOGA-TAFIO

ipen trg

matf, I pan. Webse: Dee prehk,
chutz, obertura. Naval: %asó,
dia espanyola. Preludi a la nit.
Malaguenya. H abanera. l'ira,
SaInt-Saens: Darlos macabra,
poema Simfònic. Violi Solista: se.,
nyor Munner. Wagner: 81g..
fried-Idyll. II part. 13eethovenf
Cinquena almfonla, en do maA
flor, op: 67, Allegro cozi britio
Andante con moto. Allegro-AN A I
gro-Presto. Abonament i venda"
de localitats: Unid Musical Eas
panyola, Portal de l'Angel, J. j 3,

•
•

I=CRI
ZiGzsgZ G

Mestres: Blsy 1 Contl
Aval, dIjous, 1 Ce mare 1923

mfammnII,

•

i iI

1 de l'aplaudit quadro, també de EUA-Esa

331.31113N133333353113311131611133MIIIINN3333333111133‘
la
quart de cinc: la comedia en
inri
; izsall•usizonwprar,

aansizaznisuareusmassumi

LES AvENTuns D'EN

N

larda 1 rdt, ran EAvul,dijos
dioses
programes. Set estrenes! La 1
peLlicina crargumeut Interessans
Llago. de amor, la divertida Lea Ill
nenas del chor, el curtes film So- •
bre ele patina, 13 cómica Baby ca- III
combradora, el cinedrama Ele pe- •
cate d'abir, el Gran partit de futbol Ig
Selecció Catalana contra F. C. bu- @
se 1 primer tom de la gran se- •
cela
rie c rnresa en ',t'U lom.s La fida

a

inU

Pe:A(1m inauguració

Diumenge, tarda, a les tres:

•

EGran Teatre Comtal 1
Gran Cinema Bohèmia
•

1

PER NO ESSER TRETZE

•

GRANDIOS EXIT
del meravellós quadro da gran valor plàstic, Presentat ahir

5
magnífica presentació. Es. ..
colla programa. — Demb.
tarda, a dos quarts de cine,
grandiosa matinée. Ni. a
les den. Tercera represen,/ tació, Flor do nieve.
61/113311111111113CUSIERIEZEIgill

LA FORASTERA

•
gi

Avui, La filia de l'ajuaticiat,
1; Anales d'infänola, El petit lord
Fauntleroy, Valor I cor, L'epopela d'una dona, 13 i 14,

FLOR DE NIEVE

Demà, divendres, tarda:
L.A FORASTERA
Nit:

U
El

1 CINEMA NOU

[1111111110[S 1111[11i[Si
• iillS
1.
(La Chimenea)

Avul, dijous, tarda, a les
cinc:
Espectaele per a Infanta
L'obra de gran èxit
íLES AVENTURES

Gran

Teatres Triomf i Marina

113111331I311113333331311333
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Teatre catatä Romea

DIJoUs 'I de març de 1923

—lAh! ¿Estás en buenas relaciones
con
—Como tina pretende que se morirá;
de dolor si no /e doy una esperanza.
—¿Estás enamorado?
:---Como un loco.
' —¿Por qué no lo decíais?
—Debíais haberlo adivinado. Si don
Pedro no estuviera prendado de los en-4
cantos de vuestea humildísima servis
dora, hermosa señor, continuó Catalis
na con sonrisa burlona, ¿cómo me taus
biera confiado la llave del gabinete de
armas qua comunica con el „salón azul
para que pueda, si así se me antoja,
descansar sella y sin temor de ser turbada, y Insta cambiar fte disfraz si,
fuera de mi gusto? Ahora bien, comus
nica por un lado con los aposentos inA
/criares, y por el otro, con la salida qua
da a los jardines.
— ,Tenéis esa itere?, exclamó el coas
de con alegría.
jjgto1 Øo habléis. tan 0.414..4.
•
Y Catalina lineó Rol pecho una Cae
ceeita da aiusrp cin,cdade yitada a una
Cinta azul.
IR cande as iipoderf de ella con Un
rápido movimienha, y murmuró inelfs
Mc j• La Aun LIA. le karaileati

Por una extraña casualidad t• mla unci
de los caballeros había tomado la da-i
rna del otro. El conde llevaba de la mas
no a la gitana y ,el egipcio acababa da
aparecer conduciendo a la hermosa his
ja del preboste de París.
• Bernac y el rcsconocido se lanzaron
tina mirada de reto y de amenaza.
, En aquel instante un personaje qué
llevaba el traje mitOlág,ico del hijo de
Júpiter, entró saltando en la salta del
baile, haciendo mover por medio de un
hábil resorte las alas que guarnecían
llos dos lados de la cabeza, y provocando
en todas partes las carcajadas y loa
aplausos.
—i Mercurio!—dijo Catalina estros
hanclo la mano a Reynold.
, zsie se extremeoi6 de placer.
' —Todo va bien, dijo en voz baja; han
Sido ejecutadas mis órdenes y dentro
.11e una hora estaremos en caniino.
Y lanzando una mirada penetrante al
egipcio y estrechando en tla mano iz -a
Quierda la tlavocita que le había estre-s
;chaco fa baronesa, ofreció la otea /une
no a Catalina.
Moträs d Berna° y su pareja se belS
!un hombre do elevada estatura, disfraa
Vado de aventurero do la Edad tiedia`i
oLe hp rom L eu p. kabiA PAVA> AD sil

"

Mano con la que le presentaba su ca--e
balelro, y éste, atravesando la triple
fila de los espectadores, apareció con
su compañera en el circulo reservad
para los que bailaban.
Diana llevaba su careta de terciopés
Jo negro, y el conde la de terciopelo CR4

carnádo, de modo que nadie podía Cm,.
nocerles. Tomaron puesto y empezaron
a bailar, ea con la dignidad y gracia
propias do una diosa, y él con un dese,
embarazo y bizarría notables.
interrumpiöse un momento el baile,
ry por el lado opuesto al que ocupaba
esta briante pareja, los espectadores
abrieron paso a un caballero y a una
dama que se colocaron en frente de la
bija del preboste y del conde de Der.
nao.
La dama era aquella graciosa gitana, cuyo nombre había revelado Cl las
cayo, lujosamente vestido con librea
blanca y rosa; era la baronesa Catali,
na de Santa Maria, y el cabaero cta.
hierto con la careta como su compaña:
ra, vestía un traje de egipcio en sit más.
rigurosa exactitud.
Un murmullo de ailmiratidn
a esta extraña pareja, y yolvid a eenti",
nuar la "pavana" n
9.911.01 glir,4 9031 Mero Al 08X4
L.

