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Belfo ad una de lea firme que ha
• que Acció Catalana, en la seva intervenció electoral,
procedime nts de puresa i de civisme, que han de contri- recrear la pomo» catalana moderna. Maragall s'entarima arab la prineeseta de
agens ió de l'esperit ciutadà i a la dignificació del sufragi (maquee mana i de ton ver. Aquella gagde
patrionevella
agrupació
que,
per
ara,
la
peblic
Fe al
gestiva narrarla poentätica del viat ger que
te's la seva acció a Barcelona. En les próximes eleccions ha passat tanta de perilla per rnornar a
a
les
diputats
de
Catalunya
i
as de la Mancomunitat de
la llar enyorada I deixa, vora la roer, l'amor d'un donzella, temptà el nostce poeifspany a hi haurà candidatures barcelonines d'Acció Capro
lces proeediments que.en la tria de candidats i en la
ta' El temPtd iii dicta els tren actea de
Mastines: tan retalitta, apretats d'etnerlb
Usara Acció Catalana constituiran una avene notable en
i ele paisatge, la mar, eis seuticosturns política i un exemple a seguir per tots aquells mente i lea Ces/gene que einen a Nusaira
Iluites
democrätiques.
de
les
noblesa
la
català
i
en l'ideal
san purf»ima I perra la tragèdia del Maprimera cosa que es ferie és el prescindir del "candidat de
ragall esdevingue tota illuminada. Ea
irCatalunya,
una bella obra concisa i viva.
lau avui, les agrupacions politiquea de
subordinat
Nausica, evocada pela vanos de Marales de caràcter catalanista i republicà, han
d; liare candidata respectius a les possibilitats económi- gall, es la mateixa nola immortal d'floLa neia encesa i recatada, que no
cadascú. Tal com es fan les eleccions, aquestes costen roer.
MP Qeè es el naba i sent que Litiasis tse li
En costen ro solament en el cas d'acudir a la compra
enduu
el cor per »more mes. Nautd»
individuals o al contracte de censos, sinó també en el cas dan-ea i juga a la platja; el desig Ii cani
d'orgaels normals i decente recursos de propaganda
ta a Leo grelles. Ella roldria
Fer omplir les despeses necessàries s'apel.la al recurs
retire. coas brilla
el sol en cada ¡leo, les (lita de cena
.t de quota. Qui vulgui ésser candidat, ha de pagar una
en le mar ag litäria, ' les tempestes
:minada, generaiment important, o ha de trobar qui la
que oprimettre* rl ter.
dl.
Nameica ea la sola que bada uns grano
,reonvenients d'aquest sistema sen greus. En els =telulls amotomm davant de la mar, pera es
es (:ernocrätics velem sovint exclosos de la representadelça i s'acoatenta de trepitjar tisorra
er intel.lectuals i els bornes de convicció que no tenen
fina. Enyora Einconegut_ Iliesis Ii duo
ma personal per permetre's el luxe de pagar la quota un ale d'aventura que la trasbalsa per
mitjaniee
les
candldatures
abunden
a
les
canvi
dat I en
sempre mes.
tats que no tenen altre mèrit sitió el d'aportar uns quants
Maragall b tornee a crear la figura
de Semejes, mullant-la amb la nuca del
pessetes.
seva
la
aleà
nestre palantge, fent vio» al sea estora
Fi i 'elargall, des de "El Nuevo Régimen",
ra aquests procediments deplorables. EH era partidari la platja i la mar, a tall de personatges.
Ilaragall seca» el drama de la mar i de
per
desposes ordinàries de les eleccions fossin pagades
la terra, i la mar li piada mes esguardant
perd,
té,
els
correligionaris.
Aquest
procediment
'e entre
la des de la pineda o ajagat a la daurada
eleccions
unes
hi
hagués
Si
'lomees
reonvenients pràctics.
Renca d'arena. Fs taral4 un amor tuyodo
partits
ele
encara
possible
que
radia, com el de Nausica.
o quatre anys, seria
quantitata
ajar apleguessin per subscripció voluntaria les
Aquesta sois, que Homer animä, va
s a les eleccions. La freqüència de les liudes electorals esdevenir, Rota el buf de Maragall, una
Ùfiil l'aplegar cada vegada d'aquesta manera les sumes creacia catalana. S'endevina el divf raoables. D'altra banda, la psicologia de les masses fa poc asent que el poeta la va cenoebre:
Dia guiad de julio', a mitja tarda.
l'aportació de quantitats per contribuir al triomf de les
Sres.
la inter
es plantejà dins Acció Catalana el problema de
toral, va calcular-se que l'organització d'unes eleccions
baix, 50,000
a la ciutat de Barcelona costa, pel cap més
de guata,
Si es prescindeix del candidat o dels candidata
eesende que una entitat honesta, que ro té una caixa de
j re espaiosa, pugui atendre una tal despesa?
hores s'arriba a la conclusió que cal, en primer lloc, dese la dita quantitat en les seves diverses partides, i veurn
ible el suprimir o almenys el reduir considerablement allaque4es. Un examen detingut demostra que una gran
les despeses electorals són susceptibles de supressió o
d'impertant rebaixa, si es compta amb la cooperació coraddictes i els companys. Per exemple, una de les partaaltes de les desposes electorals a Barcelona la conatitueix
e:1dd a les meses. Una altra partida important és la deis
as de candidatures a les portes deis col.legis electoral,
ciutadans que
saer possible el trobar alguns centenars de
retridsacrifici de la feina d'intervenció renunciant a les
inderanitzacions? No sera possible ei trobar alguna cen
de laves—estudiante, dependents de comerç, obrers—que
encara dret de vot vulguin realitzar abnegadamente la
ha enrepartir les candidatures ? Quan hi ha un ideal, hi
i les
existeix,
els
petits
sacrificis
l'entusiasme
I
quan
e
n sien realitzats de bona gana per un nombre prou
ciutadans. En aquest cas el cost de les eleccions queda forredult, i és mot més fàcil de cobrir-lo per la eenerositat
otes que catan en millors condicione de fortuna personal.
tersa Es interessantissim . Avui no fern altra cosa sinó enAcció Cauta Si irr col.laboració dels patriotes no manca a
Creme que no li mancara—la intervenció electoral d'arerse . entare l'inici d'una saludable renovació en els pro' e:ectorals i democratice.
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temen confiatava
a d'Angora apio-'

a be Hear gaire, el traca,
re:
Sau -ear.a. Heim fa
t la e.ra de la silua
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especialment dificil, sobreloe renpvar-ne les rialles que

seria

el públic' hi féu, <lavan!. de "La
fiKe". Recordeu, sobretot, l'aire
conegut.
Ge detall pa* la peine, ce n'etait reas IB
[peine.
ce n'etait poi la peine assurament
De chasger de genveneement!

A "La filie de madame Arigot",
com en molla me.s proporció a ta
nostra "Marina", els personatges ens fan regruar esa aje musa el descobriment de les seves
idees 1 sentiments. Perú, que y oleu?, una mica de persuassió celta, per fer ressortir Os avantatges de la tranquillitat governamental en el segle de les militarades. D'en ç a d'aquella epoca,
la persuassió, sobretot en el ram
potaje ha avançat molt. Tot aranea, bes regadores, els baròmetres,
la màquina de vapor, el gas pobre i neme, una rosa queda sempre empantanegada. El lector ja
m'entén.

cid catalena d'aguaste obra dramatice,
essent el segon %T'ion de la stris que
es propasa publicar l'Escala d'Art dra-

Era diplornätics francesos no reuen segura nt préxima Paprovació del tractat de
Lausana. Desconfien de l'èxit
dele esforços araneaceionals de
Mustafä Kemal i d'Ismet Paixà.
Tot admetent que el Govern d'Angora este ben disposat, e/titilen
que la majoria de l'Assemblea
nacional tingui ta mateixa bona
disposició. D'altra banda, re-,
marquen que una aprovacié parcial del tractat, amb la reserva
de modjficacions importante en
les ciäusules eConbmiques, representarla, de fet, el fracäs de l'actual esfore per a la pau.
No tole; els diaris anglesos son
tan optimistes com erl "Foreing
Office". El redactor, dipeomätic
del "Daily Telegraph" creer que,
en el millor cas, s'oblindrä el
manteniment del "statu quo",
acose la ruptura de negociacions.
dit periodista confessa que existeixen a Angora elements poderoeos, sostinguts pel representant de la República dels Soviets,
Araloff, i inibuIts per Alemanya
els quals eón' oposats en' absolut a la ratificació del traetat de
Lausana .. Per cert que els telegrames anuncien la mort sobtada del representant seyeette a
Angora. Aquesta noticia, en els
memcnle actual!, fa una mica
1rd:r eme eant, sI es corta corra ei
no

No us bìg pas de descubrir, jo
que ne he vist mal una Opera
completa, les gratis belleses i les
grans •vpritats contingudes en
"La filie de madame Angot".
Ara, d'aquesta Opera se'n celebra
el einquantanari de la primera
represenfacie davant del públio
de París. El teatre de l'esdeveniment, que es deia les "FoliesDrainatiques", ja no (mistela i
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i altres misticismes

Dilht vinent, coincidint amb restrena a Romea de l'escenificació de robra de Dostoiuki "Els germans Karamarea", es parara a la venda la traduc-
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•.., la campara opti
toca la campana
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El "Comité des Forges"

Cel pur, aire muta, mar plana i dalo.
Di sol brilla per tot, ole tedia mates,
i s'ouen veas d'infanta eisi la a-tarjes
Ila dan, lee campanea del diumcnye.
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L'OCUPACIO DE LA RUHR

CARNET DE LES

LLETRES

la ,1• r a ta del qual nin-,
Irle no sap 'Unge
pugni venir.
"•,
. tim, en la gelessons de campee
ele francesos.

de

n-

,

,vitat en el präda: de la guerra
• a pau diplomb.fea En aquestes
perills persisteien un compäs

tnárç

a.,• •
TALLERS D'IMPREBITh".

metic.

Aquesta eleva Boblioteca teatral ha
publicat ja "Nausica", de Icen Maragall, i segaird donara altres obres cub-

traen anglo-saxó, que installar-

se en la KtIbr•

Demanar si l'ocupació de la
Ruhr ha estat imposada a Peincard per el "Comité des Forges"
e si la iniciativa és purarnent politice, es com aquell que preguntava si l'ou es anterior a la gallina o la gallina anterior a roa.
El "Comité des Forges" no Ps pas
un "keezern", As dir una organitzacid vertical a la manera alemanya. El "Comité des Forges" es
organisme burocrätic que
uneix les grana empreses Mineres i metallúrglques de França
en un nucli 41e direcció superior.
Aquest nucli serveix d'unió amb
els ministeris. El "Comitè" controla avui ell ferro de la Lorena,
al carbó de Brieg i tres grans
agrupacions industrials: el Creusot, els Astillers dcli Mediterrani i les "Aciertes" de la Marina.
L'any 1919, darrera Creusot., hi
havia la "Union parisienne", darrera els "Astillen del Mediterrani", el Comptoir National d'Escompte, darrera les "Aciertes", el
Crèdit Lyonnais, etc., etc. Abans
de la gueva Krupp i Thyssen
tenien filtracions en les empreses que reuneix el "Gomita", com
els Rotschilds de Paris en la societat de metalls alemanya.
El "Comitä des Forges" malgrat de tenir una importancia politice considerable, no viu nato-

L'aire conegut que havem reportal podria servir de màxima
liminar 'aelota aquesta serie de
escrits que van sortint
contra llenan. Renau, com la 'La
filie de madame Angot", era relativista, escèptic i creta que no
val la pena de canviar de govern.
I llenan és tota una generació.
La datrerip generació francesa
cresiouda enmig de la mes gran
vietéria que recorda la hiebria,
Os degmätica, determinista ¡idealista. La generació dels vells que
havia vist més coses que la d'ara,
que havia crescut, calenta encara la presa de la Bastilla, i el
foragitament de Caries X l'any
30, de fallís Felip l'any 48, de
Napoile6 petit l'any 70, tenia la
pell mes dura i el cor mes ten-

dais de la literatura dramatice meiga i
moderna.
glfgaUBBSIBIESZCMOBR=7I

Full de dietari
MAL QUE NO TE REME!
Si rus posem a badar una bella estona en l'encreuament de la Ronda amb
el Passeig de Gracia o en qualGevol altre confluencia imnortaiat, en t re ase i
set del vespre, tindrem la sensació que
el problema dcls transports personats
no te remei. Sempre el contingent dels
passatgers ultrapassa la capacitat
vehicles.
Semblava que l'establiment d'un servei d'autósnibus alleujaria qui-sap-la
Ice nnstres angúnies. Dones, no, senyor.
Per la Ronda passen dines línies d'autóninlus: la deis grocs, pertanyent a la
Companyia dels Tramvies i protegida
per una colla de regidors generosos, i
dels vermells, pertanyent a la Companyia concessionària i protegida pel ser;
tit colma Noma esperàvem una lita
co tenim dues. Perú ni dues basten.
Hi ha públic per tothom. En aparença
eitern tan matiment com un any errera. Segueixen les empentes en les plataformes, segueixen les penjarelles llamases en cls estrebs i les ordinacions
municipals són un document etareís 5 inútil.
Comcncari a funcionar el setropol'tä i seguirem igual. Es veu que tan
bon punt arriba una ciutat al volt del
ludid d'habitstnts, el mal ja no té adoh;
una massa enorme de població ha d'ésser transportada o vol ¿oler transpnlada a les mateixes hores per anar i venir de la feMa i, naturalment, no hi
ha manera de complaure-la.
Per resoldre aquest problema caldria
desfer el paral.lelisme dels horaris que
impera actnalment. Caldria que els funcionario pnhlics dinessin a les dotze
sopessin a les sis, que els dependents de
banca entressin a les vuit i pleguessin
a les cinc, qtte les modistes... En fi,
que ningú artes a l'hora. D'acinesia manera arribarlem a viatjar, si mis no.
amb decencia.
Si CM obstines a soure'm tots a
la una cona un ramal, sempre patirem
empentes i respirarem falo. Si ens avefilm a anar en proccssé cem les ferial-

pues, tpodcene, tal regada, arribar a

gaudir de l'espai que racionalment
perlera

parles Soldevila

rallment a l'aire lliure, en Hl re-

ARTS
EXPOSICIO ZONÁSI GENOVElt
Fa un any que aquest jove piutor eme
Po,-danès ea presentà al pablic mal) una
abundosa colleceill de paisatges de la eaVa tersa. En Josep Pla, en el prólog que
arompanyara el ratäleg, ens teta aber
que ea trartava d'un pintor natura!, una
mena. d'intuititt en Ilibertat.
Altrament, passant ele olla per aquee
Iles teles, un hora s'adonava de seguida
que el que pintara allá no tenia res per
perdre. L'ataos era coro aquella Catrina
caleras que se'n van de casa amb lea
matas a la botases i que tot el luan 69
seo precisament perquä encara no tenen
rea.
FA jove tiper empordanes sortia a e6leer el mem de la pintura amb la imaginada vorag, una tossuderia desconertant
I l'instint per gula i conseller. En [Me
de tetes, pecó no li madura... sea. La ye
Inexperta maldava per fixar que
recollia el sea ull regoste 1 ineducat i feria la »va eenaibilitat intermiteut. La es>
riositat li tela fer unes grariaves mnrrn"
des o el tirata per corrhals acuse solida.
Pe» en aquest anar i venir a la ventura,
feia descobriments qn eretiment sobraven.
De vegadeet riemblava que reinventes la
pintura divisionista, de vegades sewb/ava que una ven misteriosa II bague» revelat unes quintes fermules sisleyanes,
en altres hora es deia si el nas antatent
del pintor natural lluvia eneurant la ruina debs palsatgistes cläsalcs... El conjunt
era una berrea picant d'aromes del bese
i de salsa de fonda de sisee, que donava dret a esperar que quan tal alle toa
cuit podria resultar una menja d'aquellas
que ele duela hi canten.
Pa un any que el cabal* rs pel mese
de la pintura i, encara no Ira sortit de
la riera alegra probreea. Encara no sap
ben be per os tirar. Coas(' nulo 14 alguna deis corriola une detambrf aitree
temas; parea a la vera del gran ranst definitiu, pesó encara II piasen les maree-

latiu regim d'opinió pública
que regeix la política de tests els
paises. Per saber la histeria d'aquest organisme cal Ilegir els vaports oficials de les sessions del des.
1.)e la colilla d'ara ral comentar ele
Parlament francés dels dies 24
de gener i primer de febrer de dos Llafrane (I 1 II) d'ingenua preelaitt,
1919. L'home mes en vista del molt transparents, el "Pla de Pala" 1.
"TorrentI", de llunyanies d'nn relee doi"Comite" en aquella epoca
• efeelm da ziamiciarite I la sota 41, nade
M. De Weudel, diputada
•
Ara es dita que Alemanya Pa viva i neta de color. En general orderlia

dre per perdonar. S'hauria de

reune que té ra6 i sobrefeet s'llaurä de veure quines idees resulten
mes cares.
El que es evident es que creu
cada dia, amb proporció desesperant, la quantitat de retórica que
hi ha sernpre latent sobre cada
nació. A Itàlia, com a França, es
ja dificil arribar a la veritat de
les coses. Els elements ponderables i imponderables que regetxen la política es substitimixen
per una paraula de xarlatanisme místic. Les frases substitueixen Pis fets i la gent del partit de l'ordre es semere cense
passione, que va amh el cor a la
mit. Ara, els capo de tare seta
contraris als capa de turc de fa

vint anys. Perú are la política

Pa infinitament mes terbola
que la d e fa vint anys i ell dulade d'avni està de la veritat a
una distància molt més conside-

rable (lile el ciutadä de viril anys
endarrera.
No vull pas dir que el materiaheme es la vernal i l'idealisme la
mentiste. El que vull dir es que
la cosa mes aproximada a la veritat és cli materialisme 1 la cosa mes aproximada a la mentirla
Os l'idealisme. A l'epoca dels nostres avis, corta a l'epoca dels nostres pares, st a Franca es produia un fet tèrbol, bi baria la
possibilitat que Rort fs a la superficie. Ara tot el món es ple d'afers tèrbols, especialment la politice de França i d'Anglaterra
—i no diguem la política del feixisme — batea al sh de l'aferisme mes desenfrenat. Perú mai
ru in en aquests moments els homes no havien tingut mes borles
intencions i mai els diaria havien donat a la moral la ;amortäncia d'ara. Sembilarh una paradula, pelee el fet es aquest: Púnica cosa que a França pot salvar la República es un segon
natnä.
Es ingenu donar una explicactó
idealista a l'oeupacia de la Ruta.
Fins ara, ele . resultats de Focopace) sea un desastre, pm : O el
Franea pot denle controlar la
ronca del ja faenes riu, que Aç

l'entranya vital del continent, dominare tots ola mereate del ter.
carb6. Frenen, havent arro i
ribat tare! a la repartició del
petroli mundial, si ha de continuar ocupant un aloe de potencia de primer ordre, no té mes
remei per opoear una (oree al

un pafs de 60 milions d'habitants
sOtmes a la voduntat de sis o set

les pintores* de ternica Ilista que eqUellee
en les mude el pintor prora d'aplicar la
pinse_llada fraccionada. Alle da tinee personal que no pos eise, que clena la seasació de cosa explicada i postissa.
Esperem confitas que un dia o alt»
el pintor deirarä, d'ésser natural Per
transformar-se defisitivament en artista.
C. C.
A be sales de Beile: Arta Je El Sigla
ei acoger A ~ti Urbreo esposa una coileorti6 de retrate a/ earb6 reforots ande
pastells, habite 1 attperficials i tules estores mortea i interior* a rol: Inés colees,-

grans firmes. Això es diu amb
un aire de descobriment que fa
eaeruixir. Perú tothom sap que
abans de la guerra als Estats
Units els cinc dirigents dels gratas
tausts, Rockfeller, Ilarrimau, Mor
gan, Vanderbilt. i Gould posseien
tots plegats, segons cäleuls de
l'"Economist", de Londres, per
ne,, s de 750 milions de dòlars de
eapitalls, lo qual elle hi permetia
de controlar-ne 7.500 milions,
feste que eta retreta.
això da la major part dels fons
— A les Galerke Lsietanet el amper
de les banques, ferrocarrils i indústries de Nordamerica. Aquests F. Pons i Ares» 11 te afta gran quantitist
fets no són nous. El que passa de asimilaos, eameutate anal( ans terni»
es que de vegades conve tornar veenunt, una taiias lechado i sea ('gedescobrir l'Amèrica i de vegades res que entren de ple ea aquella mena de
stpatty9/a. Ett su
pintara que de '
no eonve deixar-se descubrir.
Ja que l'ocupació de la Ruhr serme, hl he les testes ma tólidansemdt
expoea.
ha demostrat quina es restrue- pintadea de *lotes 1 , 3 que
Pinamte ee ti gen,or
— A
tura política d'Alemanya, no ctec
Esmatjes exhibeiz una Don:» coliecciel
que ningú estranyi la nostra anterior professi6 de fe materia- de !libres i etiriatU r•-x predell i (1 / 41(e alee,
lista. De la política del "Comité ob/tate traquear eetit. tot molt feretant.
des Forges" feta abatas del 14 i 1/1=Ernalidd.51111W19111EISZIEM11311
durant la guera, se'n començà a
parlar públicament u Frene«
l'any 19. De la política que el
"Gamitir fa avui qui sap guara
se'n parlarà. ?t'entres tant, la joventuLde les escolles tindrà prou
termes d'acordar que Renau és un
nial mestre i un infecte materia11 iAsc

L.

Converses filo-

lógiques

Suposem que, en la secció telografiett
d'un diari catalä, enceglm ele cl que, par
a 1 te gu¿incorrectrs, reemplaçant-los per
/31.,32VILITT
re"",..”rerry.
ad qual, per I que (ele ara, per e i de glih,
degota o la luflancla mpanyola)
Suimeern que restablim la terminarla
a Europa mal
La
en el primer de dos aiteeia ea
continua a la Fuhr l'obra
racnt consecutius (”12 el qual el faeno ba
franco-talan da presa de rapa- estat ornes imitant l'espanyol)
Suposem que restablun la eonjunele qsa
raciona. El Goveen nterneny fomenta ei contratan anunclant allä os, per firsitate i6 de reetpaayul, be
estat indegudament mesa;
que seran conflseades les ~Suposcin que sn tmbem rislurata-er;
cederles tramase,a do la Ruhr a alentar, remitir, entregar, sentar, deereil'Alemanya no ocupada, mitjan- dar afrawar, etc., traduit, per cesllumer,
alcntar. ev-enetre, entre tate, tentar, descuiçant permisos do les autorltata
dar, alcances, etc., corregirn «figurar •
franceses, 1 ola expedidora soatbirar,sueora tj a r o atener, trmactre, Mecm n perseaults per alta tralei6.
rar, fer amere, nealipir u deoat,ndre,
.
Van aseen( desarmats ola poli- at,,nyrr o sonaos/seis, ate.;
Itunfinem la serió telegrafica dsl ¡i
eles. En un statt contra la Co.
Ire diari alliberadn de tots aqeels eanlee
m'ata de control d'Esten fea
11,1[11.111 ga, färils d'evitar pesque a ires
datIngut cl pincele Frederic do eoneguda de temps la manera dc reinciarLlapa.
loe;
Llavors encara tralrla que es una traA CrIcnt seguelx l'eapsra. Es
eau, peeä, que (Austera Kemal es dneeie servil de Faspeinyol;
Sota "la irritutilitat cali era%
mostea inclt paralsta, I un els
°tau" hi ha l'eupully01 "lis irritabilidad
centros política :cana gran op- cada di& mas crecido". En eatau ditua,
klenplent e nt teet`a gran.
timismo. Els oxtremlstos, para,
Sota "Ven» fa ten)» ereteneut"
auguren la pe:exima calguda dal
diati din preteaint!) h1 ha l'espenyul
Govern.
"vienen bare tiempo pretendifruln". Na
11 Irlanda tota una columna do eatald distem "Pretrnea desde fa tenga".
robe:1s ha elealtulat sei.se oondlAlai matelz, recosiera, el ecaamsa,
clons. De Velera ha aseen Una m'A dostt • Al/ice, he queda! ape,rada„
ctcet 'ern , ea trae ixen »In a traditectona
oarat ala reus contra les vaguea.
sersile de N ontirrido, lo at aic a to, eme
Idles Nao Besiney, ssrmana del destino • Africa, ha qatulado aprobada.
balite de Cork, ha ostat allibo- eträtrea.
• ,
F. Falra
mea.
• 5. •

Hita.

Josep Pre

siivació

d
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L'EXCM. SENYOR

e

1
Vilanova
a
Ignasi
GitA
,
HA

•>,

Ex-President de l'Institut Agrícola Catad& de Santd,lsidret

NAOR-r

1-lavent rebut

la Benedicció Apostòlica
(A. O. S.)

La seva vídua Na Anna Jover, els seus germans, germanes polítiques, nebots, nebots politics, cosins parents tots,
participen a Eurs amics coneguts tan sensible pèrdua i els preguen que encomanin a Dèu l'ànima del finat i se serveixin
assistir a la casa mortuòria, Passeig de Gràcia, 19, avui, divendres, 2, a les 10 del mati, per acompanyar el cadàver a la
Parròquia Major de Santa Anua, i d'allí al Cementiri del Est.
NO ES CONVIDA PARTICULARMENT
.:
CiTtReer
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VALOR/1 OMS re* ESTAR u zeozom OIL
BUTLLET1 OFICIAL AL F18.:8FIT7 1ES

SESSIO DE BCPSA

ZE
COTiTN

esser
Comentarl. - La 585310 d'a l ar
1tna sesste de millora en els valors
rociarlo a terme, Taren estar mon terina,
mes hem de repetir el que varem dir
el coruenart d'aldr, de que la manca de
negoci fa que els roovtutents a:gula
curts 1 lea clirmencles relativament pellPerque malgrat la (er diem
les;
mesa varem veure de que e/ rotllo no
enana prou die iCht; 1 ans fa creare de
que almenys de moneent haz1 quedat estancada l'a/ça que xenimal pretotatzan Ja
ta dies, per tan e davant el inenlat dufte
Crea oporta estar li.midat fino veure
mes clar la tendencla une vnIgittn iSonar
Ver e nr3r1 de nou.
El rol)10 d'ace!orts Indnetriale I nene'.
fles. ruolt soeUnguts, ine4 no hl ea nacer
Fantmarid dein altVeS doro, siegue n le que
Va hacer-hi mes netruct en els carilla.
Els deutes de FEstat mds aria( ¡velen, Dulvoil I les etidigarlons terints.
Les divises estrangeris sena cap mere/.
Inent per po uer comentar.
410R131 666 Ti
l'enea
Ball
Obertura Ata
71'15
7115
9.0rd 71'15 71 4o
71'10
lo ,o
K/aeants 70 90 7115
56'2o
Anda/usos 56.20
15to
Vrensts 110,80
a56
jifero/sien/AJA
•
va

.

MORSA TARDA
Obertura

Ate
Oras 7/.5,
71'3
parants 7110 71'55
Inda/usos 56.05
56'3o
Orenseil 16
62'75
patonials 6271
Caceres 7.36•40
205
IpIllpInes 204'75
'malles
117
61'75
reignerastd

DIVISES

e

Vanea
71'45
71'15
56.15

Beta
71 4o
7115
5615

2c4'75

615o

aDNDRE3
Cèlluilev argentlnes, 40.
Exlerior, 75.
França. 77355.
Nava lek, 47056.
Espanya. 3013.

5165

ESTBADISIERES

Idern salmos, 12040.
Mera Detalles, 3435.
Lliures, 3021.
Llres, 31•00.
Ddlars, 6415.
p ares, 0035.
Corones, 001.

p onen tT
7135

Tan ea
71'41

lila

71 la

36125

55'25

Alvattna, 4325.
alloareviden, 4355.
3500.
florar., 108020.
Copee/lelo. 24405
Tokt8,ama, 2075 ,
Eägtea, 8815.
Noru eg a, 23575.

8A4C

clilarsaiis

fi

TALONIA El A

rz;w.ezziz=zzzirar,

g

ni...rabia Canaletes, 2

i bor1e18e0 i Necias riel Tresor5

venciment 1 de d'abril vinent

MARSANSBANK

Ipartat do Corma,

Obsequi de
la Societat

i4

Queda oberta la negociació deis
cupons deis Deutes interior, 'Exterior

1
4530 A.

Telèfons nnmerus 44231 AL
nSIMEIONIIMMOINIIIM•

SUCURSAL A MADRID: Avinguda del Comto do Polialver, 18

CATALUNYA

Adietan de Correos, 551

Valors - ei/D0115 - Girs - eai : - Colom -

DIRECCIO TELEGRÁFICA

toa

•

"Nestlé"
Contra remesa de 25
etiquetes de les que van
engauxades en el pot de la
Farina liacteada Nestlé, es
regalarà una preciosa nina
i urt bon numerat per al
sorteig d'una nina de gran
tamany. Aquest sorteig s'efectuarä entre coda cent
participaras.
Les etiquetes poden pro-

.01

segar-se a ies oficines
de la SOCIETAT NESTLE,

Granvia Layetana, 41, Barcelona.

TALLERS METAL•LURGICS
de Flor,

15 • MATAR°

'PROCURA
eue mai no manqui un flasce, de
.AIGU-A_ DE

COLONIA ANEJA
que perfuma t suavitza

l'aisua
•
¿el Lany.

tyanitair
.411•••n•n

ES VENEN: Roger

C73325192ffelli=1=2132111111

IIRMFMTZlE517:-='•

rirecció Ta1egrà163a
CA

Barcelona -

Surten aulóannbus de la Plaça d'Espanya, a tres quarts de nou i a les deu del =tí ,

Mercat de

04

Banca

22 gresca

al ;mi a

des, ties, cosins i

Elle.

g,

pujat

Els que la piaren: pares Daniel F Madrona, germanets Núria i Jordi, ea.
familia to ta, us assabenten d'aquesa trista pèrdua us fan avi •
nent que avui, dia 2 de mar ç, a dos quarts d'onze del mati, es dirá en aquest
església parroquial una mis sa "de Angelis", efectuant-se seguidament l'enterra.
ment.
Sant Just Desvern, 2 de març de 1923
No es convida particularment

Slassa, 0509.
l6otand8, 11887. ,
Itälia, 9775.
Fae-91. 177 1.
Povragal, 218.

y

Ela/x

Ha

1

Francs, 39't5.

Obertura ala
ora
7141
7140
1118.cants, 7l15
71'15
Endalusos 5625 5610

10700

LA NENA
Maria Concepció Cardona i Gelabert

ei

16
6215
36.90
2o5
117

62So

99.25
10085

AV13
La Inreeció general del Dente 1 ciases Passes at es a aquesta ¡anda Sindical de? Col legl d'Atrents de Casi t Artesa
I de la ne-sa C teial de Comerç ene ha
pnsit en en valzeid ele 115010 del Peala
Lidia
Perpetua] Interior I per 100, emIss10 de
ir d'agost de 19 0 9 rins a la numeracld
segnent:
ImpeassId. - liegst a la gran SeleSerie A, mim. 1318187. if1,n ti. esS367 • cto!, (pie venlm sorrtnt, el comems a
115176. Mern E,
litem C. 3404E8. Idenx
notar
alça ai inerat de Llotja I re1,15 Ja
125303,
57 1512. id een F. 42421. Idcm
cerio producido que acosturnen ita tenkr
Mena IL t16311,
*more un marea peca remontar els seas,
S'avisa per general coneixement.
entre aqueLvos cereals, de moment hora
1 cFrinatar Porra I /a oleada, de les quals es
crea de que /a euillta traques' any 09
SONBIA DE INIADRlD
porduda. p er 00mPlel•
Interior complat, 7100.
Eis blbls de moro van remontant QuelAmorlItzable 5 per 100, 96'05.
Wats [er g s als punts d'origen.
com 1
Exterior, 8785.
t'ARMES
Bane d'Espanya, 58975.
Pu;
Diem Espanyol de credito, 13700.
la
6'iP
f
vcea
Mero Ato de la P/ata, 22800.
76
MPTIV, "
Tefe% ese'oo.
Lloros extra
61
SurrereS pretetentS. 5500.
63
Cerrent
Idem ordinnriel, 2009.
61 1 89
Superfina enverlOr
Crslules, 9100.
"
corren%
60 1 öt
Fiords, 356 0 0.
Vagons arrihatat Nord, 14.
A/acants, 35600.
Alacant, 5.
Francs. 3820.
Lltures, 3015,
Paft/S 1 A MCA
Canvls 5. Londres, 7715.
CE
ldrin Bel/rica, 6780.
BARCELONA
Idem Espan a, 23625.
litem Holanda, 61025.
CENTRAL: Rambla dada Estudia, 4
ldem 111110, 7930.
AGENCIE3: Damero 1, Crea Copen&
ldem Aova York, 1041.
11 ,San:
liojucra
Andreu,
246.
Ideas Suecia, 43725.
linnter0 3, SalMeren, 111,
Mera SUISS3, 308.
Ideen Grecia, 1670.
litern Dinamarca, 31830.
VALORO, CUPONS, CIAS, CANVI I
litem Berlin. 00700.
BANCA
Praga, 4830,

n

g

.

BCRSA

e

alld

.

DESPRES TANCA
Llhires, 77'45.
ressetes, 25650.
Urea 7930.
Di'dares, 1644.
Frailes sulstais, 30825.
Mares, 007 -25.
Coreites, 2350.

AV1S
La Mrc cló generi del Deute 1 Clases
La
Pastves, avisa o ;Unta Sint:1CCI del Colkv l'Agvri. de esirm 1 Dores 1 de la
Dorna »Mal de Cornerc que ha posat en
elrenlarld els 114915 del Deute Aneo: 02003
-b2e5pr10,mistd2eIn'r
fins a la numeraeld segnent:
SD'ie 0, núm. 260073. Idean 13. Mira711617. Mete C., 66561. Idern D., 12064.
Ide en E., 15748. hlem F. 5 1 25.
prr genoral coneixeracu.

t

s

A

Sanne Eruta. Dinos/cid, 6
per 100
Bareeinnz Tractlen sud Llg1
7 per HM,. 1921,
Dairaluita frie:Ion and LIgd
7 per 100 Preteren:3, •

ee 1 de març de 1923
(er'
t
1

1 COMERC,

',°,-4.-24e),>:‘474e;mod-Antifriejete.:`Mrzi..,<.-4

carn 1 de

de
GELATINA gallina.

Ali-t
ment poderós per a persones de -a
¡loadas. L Martignole, escue.

pp

J1 r , Jef

l'USO) 2.50

'E -FUMERIA

MADRID

GAL

`"51'‘

a2

de

març

15123
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ta guantes vegades a Fans, es reuneix el Patronat de la Universitat Industrial.
El senyor Valles 1 Pijals fi dona explicaeions.
El Ilegat Pece Vise

Mira

3

Conferüncia d'EnJosep Barbey

a l'Atenen

Obrer def Distriefel!

TERCERA S7.--SSIC5
El senyor Agelet protesta que
S'obra la sessló
EIs sincteata Aumentes "tat l'Estat s'atribueixi els Ilegats que
va fer En Pere Vila Codina a faA
k3 es cinc i deu minuts va ca.
Rabassa morta”
vor del seu poble natal i de la
o r la sessió (rnalgrat sser
El senyor Palau demana que provincia de Lleydai eant pajada per a les guatee de !a es converteixi en meció al ConI sota la presidencia de, sell la seva proposició sobre Di- tronats heterogenis. n nt efeose
dideeres, a dos guarde d'onrenda al Ilegal, que feu arce:
oferJansana amb l'asststén.
reccie Cooperativa Agrícola i delona perque servís per tot Cata- ze de la nie—com diguerem en
r 'de baetants diputats.
mana que s'organitzin els Sindi- lunya, i 'neu que seria moll mes Vedició d'ahir — En Josep Barpresident feu avinent que cats Agrteedes de Catalunya que
integrament representada per la bey douä o. l'Ateneu Obrer del
a les guatee de la tarda; es trob e n actualment processals Manconiunitat que per l'Ajuntai en fallida. Per fundar els ese.. Dtstr,ct II la sera anunciada
ä lloc la inanguracid
de Barcelona, que l'usu - conferencia sobre el tenia "Acesició de material sanitar: mentats Sindicats s'han hagut ment
.te
fructem aetualmena
tuaci6 nacionalista a l'Ajuntaira per la Mancomunitat i de pignorar les hisendes particuEl senyor Sal agraeix que por- ment de Barcelona. — L'obre de
laboratori d'assaigs i concli- lars, no solament agricoles, sine ti
assumpte a l'Assem- Cultura".
ement instal.lat a la ilniverurbanes i dentana pele proleLa sala esLava plena de gom a
geixi ja que encara poden sal- hlea. Protesta de l'actuació en
Industrial, invitan( eta s a
aque.st
assumpte
gom. Oitupaven la presidencia cl
de l'Estat que
var-se.
rs diputats que vulguin as- .
ha desvirtuat la vnluntat del co nferenciant, la junta de l'AteDI senyor Vidiella declar que testador. Explica puma usu- neu I els regidors dele,cie Catalar_hi.
els
Sindicats
Agricoles
tenen
una
enuncia tambe la presidencia
fructua el Ilegal l'Ajuntament de na Eztanislau
Reynals
d'acord amb la petició feta vida sana i que estan desorga- Barcelona i acaba prometent es- Mula Massot. EnDuran
entrar el senyor
sensor Noguer i Cornee la nitzats per manca de consells tudiar l'assumpte.
Barbey a la sala fou aplauda.
present seria dedicada a tenics. Din que les paraules del
El eenyor Pida° Tuyo], presiEl senyor Agelet agracie les
senyor
Palau
declarant
que
els
Predi, preguntee I Intermanifestadores del senyor Sol.
dent auldental de l'Ateneu, pr oSindicats
estan
en
fallida
perjupel.laclens Leneident
DiPerentes petiolons sella al conferenciant.
de la sessld dei dirnecres diquen el crèdit d'aquests.
El senyor Josep Barbey digne:
El senyor Palau rectifica.
El
senyor
Llobet s'interessa
. En acabar les meves
gI scny)r Mied es plany de
El senyor Noguet i Carnet fa per qüestinns de cultura retado- Companys
i Lud observada per la presremarcar que els governs han nades amb la 'ciutat de Girona i tasques ronsistorials, 110 ed si
temponelMent no sé si per semea en la scssid d'ahir, no tractat malt superficialment l'aspre, m'be cregut en el &eme d'extent que l'assemblea po- sumpte de la Rabassa morta i quo es plany que aquesta ciutat Itagi
estat
consiole.rada
fora
de
Convolar amb COrteixvnient
¡'única coció de l'Estat ha estat euro en el de Bibbotequee Po- plicar-vos el quia he fet, da perrrere'm aquesta mena.d'alliberaa el projecte de Mutualitat al Mane Hipotecan i d'Espanya, Es pulars.
neent. I nube cregut en aquest
funcienaris municipals. Ate - plani que la Mancomunitat no
Li contesta el senyor Sol, do- deure perquè grades a vosaltres
que el senyor Valles i Pu- pugui solucionar aquestes gelesnant-li explicacions.
jo he obtingut el Tutea -Arree;
y a pronunciar paraules deebona.
El senyor Noguer 1 Contct s'acieves per les minories i acaba
El senyor Miró prega al Con- beren a la petició del senyor vosaltres heu contribuit a fer-ins
roneixer una cosa essencial, la
ant que torni a discutir-se sell formuli uns projectes en els
sobre la Biblioteca de Gi- releva personal insuficiencia: el
-etrems l'articulat d'aguce q uals hi siguin compresos les as- Llobet
rona 1 prega que la Mancomuni
que es dificil regir una ciutat.
piracions deis "rebassaires" de
al homenege a-tas'dlierx
Aquest a p renentatge, equest ensenyor Jansana fa roma;- Catalunya.
messen
Baldiri
Rexach.
riquiment d l'esperit, fa que jo
rae la presidencia no feu siEl sensor Noguer diu que es
El senyor Sol diu que el Con - us remerdi.
cemplir amb el seu deure,
proposava redactar unes bases set l acceptarà amb gust la pePeree, al coste d'aquesta Re‘e apartar-se per res del !m- que continguessin les esperances licite del senyor Vaguen.
Nade hi ha Panbadota política
ere. P.eferent a lea paratales dels interessats. Fa avinent que
buides al senyor Valles i Pu
presentarà una proposició sobre
L'Estatut da la alanzo- que em veig precisat a explicarvos perla no la creleu un jan• diu que la Presidència no
assumpte.
munitat
fumisme, una comeditat le postra
cela que es pronunciessin I
El senyor Vallb I Pubis dóna
El senyor Marques anuncia se paracie de le Lliga 1 la nostra
encara eme slagu e sein pro
remete del trehall realitzat per
una proposició referent a la retat celase segur que no t o deeestudis Jurfelics i fa forma de l'Eeteatut, per tal que sortida del Coneistori. Cal que
sapiguem ben he que no es cap
rap preeesit d'oferesa per a un e/ogi de la tasca que ve reael Goeern de la Mancomundeit de r elitment ni cap c!audiracid.
renories.
litzant aquesta Oficina recopi- sigui dirigit per un eme hu
as oTots els que la r-i» renunciat a
Diti el senyor Janeana que lant el dret eatalä i assessorant gent.
les nostres investiduras perlagràcies als al conseel en les qüestions jurere la
El
senyor
Mied
s'adhereix
a
oyiem
a la Joventut Nacionalista,
iCdS elimin es empanar'
diques. Diu que podria redactarentitat adherida, fillola Ir la Vie,ois d lea majories. pera se un abant projecte que podria aquestes manifestlutions.
El president antera la sessidt
ga Regionalista, La Joventut Na' eis drets de les mino- ésser modificar per una informados qttarts de nou del vespre, cionalista sempre havia ostentat
Si aquestes rreuen que ne rle pública, presentant-lo ecun la a
un matis mentir diferent del de la
c-eepleri amb el rneu cisura, voluntat de Catalunya en aquest artunciaat que la d'avui comen- Viga,
i nosaltres volguerem aepreeer lar un vot de cen- assumpte. Acaba dient que la pro- çaria a les sis de la tarda.
rentuar mea aquest mallo per
i sabré abandonar aquea
'insidia del senyor Noguer hauria
depurar el noetre nacionalisme.
d'acceptar-se.
ronvoeärem a la. Conferencia
El senyor Palau rectifica dient
senyor Valles i Pujais
Nacional Catalana per rebivar
:arar que no Ungir."... la mes que la Rabassa morta va portar
l'esperit esmortuit, cada die mole
una convulsió u Catalunya i diu
a intenció d'ofeneee a cap
(Espere i anärquie, a causa deis
que no pot resoldre's amb una
cria.
ITORGAA'll'ZÁCIO L'A.CC10 firseaesate intervennionisrnes,
els
'testifiquen els senyors elice lid, ja que a cada comarca té
C47'ALA-VA AL D IS T R I Cacorde de. la qual abans d'esser
un especie, diferent.
sana.
TE
l'II
conesta
,tiegueree
la rara virtud
El senyor Noguer 1 Comet tele- t
senyor Perez de Rezas diu
d'irritar le Lelgat Regionalista.
Com ero anum:-orea, ve nwiebrar-ire
11 la sessie d'ah ir va tuten. geix !a proposició següent: "La
en'
siguat les
y
Aixe
ens
ohligä
hu
a/
tasar
carros
Alarde
CAmiídat,
r enerdir a les reinories que
Mancomunitat cíe Catalunya sol- I rol?
e • (lees dretS ragua- licitarä del govern ajorni la con- gue& dir ()acr., 113, une rturli4 miss- conceisions a separar-nos do la
ferid() de tot projecte o Ila pro- ratóriU pir a la constit **4 d'al, •trae« Jnventut Nacionalieta. A lesitiorse.
.- i fa arinent que en el
to ee acecdeixi a la vota- mulgació de qualsevol disposield Nacionalista que eum-prongui eleine,ita de ereeentärem Cl rustre *as a la
Seo, Sant Pa*, Corniesi6 d'Arde Pottliea do 11a
, dernenu, per extrems, dicarninada a regular, modifetar Ire barriudca dct
Sant Antoni. Hi re aselar nO/K0,CAN , Lliga 1 aleora Ii poserem a les
ele de atettualtlat, faran o alterar el regisme vigent a Ca- iconcurr,'-neia.
D'Aee n 8 'artaiaua Si haz.. coves mans els nostres eerrece.
sisteinetica a tole talunya referent a "censos" ra- ele senior * Petai
Vida! dc LI-botare i
Ea Colme:ele d'Ansió Pollina ens
que ha de debele.: bassa mona i altres de naturalle- Baudiii Rehala.
ea? if ieä P T S eärrees dient-nos
sa semblant, fins que havent reEl
membre
la
Contis44
de
organitraque per l'interès de Bareelona
•,, 7 Puig i Ceenfalch du collit els r sultats de la informa- dora erogar Iduarte ca &mar compte
de
•mentáriantent no pet ció pública oberta per l'Oficina l'objeete de la reunid i ra lar i.tht crida calia que continuee la 1110jOria
nacionalista
al Consistori. S'haea nora votaetd. Si aixe d'Estudis Jurelies, a base de l'a- per opi que eh bono naeionolistes iiST•Teni.
ele impesat el etentit din delatar les
violentarla el presteei bant projecte de regulació que quin al nou Ateneo.
coses com n'alee i continerem
r•lencia i es veteen:rica l'esmentat Oficina ha puldicat, es
Desprea el acoger Ptlai Vida! de 1.1o.
Tritt la nostra tasca amb la maa no han de vulnerar-ae. pugui redactar un projecte defi- bolera ra e.rpLioar d'Aceió (- ni:a- trisa lleiallat.
De subte aporegite
les minories que lleven/ nitiu que ofereixi les màxims losa, la lame que rol portas a ¡'ene fina
la "Vett de Catalunya" un artiper extreme, és prova que garanties en tots els ordres; aix1 arribar a aeotacguir la tettalanikacid del, ele comparant
el rostre cas amb
considerar l'assuntpte peou mateix la Mancomunitat de Ca- neo? res
roa ora^ionat.
el do l'espanyol Gorda Cortés,
Prerea a les minories talunya farà ben públic dl fet
Finarment, ea nomen,: una Comisaid socialista que traf el partit per
ereesin la seva actitud i es sjesser (Merla la informació es- Erecutive, formada pele sen vors
(53ser 1trirot d'enfile de retal ormenta -la i sollicilarä que pren; e s satisfetes amb les oc
guin part a la mateixa, aportant Cairel, Eracni Cormacd Pera J),!mau, dre, l'ame, el del Marques
Joaquim Fín‘anal, 7'entär 1,1corte, Dais
d
ala, el traidor mäxim de Catala sera collaboració toles aquePalau dernana que-eavcr
.1:til9 i Cantil /29S.
lunya. Celia contestar-los d'una
lles persones, conectivitats o es- Jordan,
eeteir la reglamentació
El nombre d'inscrita ¿a ¡a important,
manera
o altea; nosaltres no sataments als quals interessi
ttttal, hom tingui en
podent-se (trancas QIIC rra una feria t u
bleen destriar ètiques, perqué hi
l'epinie de len minories. qüestie quia es tracta."
tibat nacional:uta.
ha molla gent que te una etiea en
El senyor Mied declara que esefeeS insisteix que.
Cola alocas que ruL;tiin inariare- ,'hi tretuar en pelle i una anee en la
•e:lee-e-e el projecte per ta conforme arnb la proposició i cota a Soeis poden pa loar qua!nevel cha, vida privada i creiem que l'hom
re:medir la paraula als fa una addiciú a la mateixa en el de /14U a onza del rrspre, per l'eAtatue ha de tenir-ne sempre una 'le
d:putate que leimsten sentit de que deepr6s de donar provisional del sus agr,paneent, Mitri/v2u sola. Conitiderarem aquell article
puldicitat al q uestionari i recocola tina ofensiva, oi mes veelida la informació es conveme.1 del Duero, 113 (cofA de l'Antiotal),
E le y o:* Puig i Cadafalch diu
nint-nos de l'amic de pocs
assemblea
extraordinària per rearceptahle el que
ATENEU NACIONALISTA DEL
temes enrera. La nostra surtida
e! seeyor Palau, ja que dactar el projecte definit 'u.
DIS7'EICTE
V
del Consislori, dones, no pot AsEl senyor Valles i Pujals
d e fet unes regles a!
ser mai una claudieaaid, sind un
mostea d'atore amb repinte del
La Conoció organitza , lora daqueata enlieglement.
titat
Catalana pego' vis sitnpu- ras dc sensibilitat (celda, el no
»tete fea discuta llarga-t_ sena-u; Mese. Aquest demana que litrants
poder
continuar cousayint amb
que ae screri.ein remetre
ia ret'icie 5a parfeetaetent es cenvoqui assemblea extraorels que olio ataoaren, essent els
adrrosa a correr de Trufalgar. 1-1-E-, p(r
dineria
por
Iractar
de
Eassumple.
ris. Encara que itietsEl president pregunta si s'ac- tal de conomamlot a la reunie prepara- que millor coneixem' -nus.
t ee reitteries, no tenen rat
ete-,eter la dteeuesi6 és 111:3 ometa la proposició del. senyor Unía de la de constituí-id, que tindrA Coc Si la Ilustra Ileialtat ala ciernes
Noguer amIs toles les esmenes prArimoment. Cal bbncrcar que Cd pre.'én ciutarlans ens havia obligat a resmrietat.
oroanit.zar ° quema entitut argolla el TMu lar-Iii, la deslleialtat del come
que s'han aportat.
E! ., t. nr Marques diu que no
El senyor Mitos Contesta al sc- perímetro munir-Epal d'uquest d i xtriete en pany, [n'eximes unes eleveions, i
'71 drets recate perque
nyor Palau dient que la situació projeete i que comprin dts do la mar a preparant uii atac més fund cris
d' ttleeeta Aesernhlea
obligava a sortir.
Corte Catalanes i des de lea Italalnta eae, jets aprovada en aquesta dele Sindieats no es tan dificil
La l'ostra surtida havia d'oteomas ha exposat aquest senyer quírra a Rondes (treta.
s 1 etela demanant que s'ae,
modar-se a principia de la mea
diputat.
"ATENED NACIONALISTA"
he a e esmenes que es pre
estricta democracia. Ens deicit
Rectifica el senyor Palau.
-a
a! prujecte.
que les ardes no les guanyaven
Mes Carera assabenlAttem el, nostres
El senyor Robert diu que no e i
31 Pre.sident demana que
Elegidos*,
especialment
eta
nacionaliotes
els individus, sine que les atorKleistes esmenes es diriceixin ha cap e indicat Agricol que es de Grücia i
Sant Gervasi de la reunid
gaven ele partits; nosaltres
trobi en la situació que ha dit el
M Con901 el qual ha promès essenyor Palau. Prora d'aixa As que bon nombre d'element, afectes a Ac- creiem i seguim creient que totes
aarles
cia Catalrua residents a les Uta Lamiales actes que lenco els humee de
senyor Marques proposa que els que tenen prestecs con- ** celebraren per nomenar una COMi g - la Lliga les deuen als naeionalisnre es nomeni un representan' certats antb la Caixa de Crèdit ajó cae curda dele treballa ncemmuris
per
tes, i avui, davant del poble, nosComunal satisfan els interessoe
a Ih !Tenerles que estaven da la constiturió de Cementada entilat.
altres ostentem avui un nacioneamb la majoria, un altre amb puntualitat.
Sab•m que la tasca confiada ti la Colisme més depurat i mes cenyit
El senyor ellas promet inteque van oposar-se al pra- ressar-se
quasi
cnflca
la
ntias i ó Gdt a
li
i eue d'ego( que abans. Els mota pronuncials
per aquest assumpte.
41ek i un altre del Consell, perpou dms convocara ola narionalittes que en retirar-nos del Consistori foDues queixes
t e junto e s t ud iï n la forma coxa
613n Enser* cona a socia de la novella
ren una justificació de la nostra
d 'urganitzar la Mutualitat.
El senyor Giró es queixa que entitat a una reunid general per consti- permanencia mes que un -a justlsenyor Puig i Cadafalch la Universitat no li liagi facilitat
tuir definitivament l'Ateneu Nacionalisficacie de la nostra sortida. Perru nta si el senyor Marques unes nòmines de professors qua
ta, discutir 1 aprovar el, estatal, i noxe en venir les eleecions si es ob"Pe.resenta les ni inones.
va solleitar.
menor lo Junta Directivo que ha de re.
tinguda una ratificació palesa, si
L41 senyor Marques conteste
El senyor Vifials recorda que gis-lo.
els vote nacionalistes ho manen,
ee La p arlat en nom cee les mi• va reclamar unes dades de cultuPer tal de poder prendre, part a
tornarem a reprendre les nostree
tarea.
ra per poder estudiar el Prestenstittlei6 doqueat locar nacionalista, la
tasques consistorials.
se eyor Puig i Cadafalch ma- supost.
Comiasid diu que ealdra inarriurc'e cocí,
La influència del governar els
-a que s'acceuta ço que tia
El conseller d'Instrucció
per la gual rosa fatilitard lea proposies naeionalistes havia dra apgirar
Posat el senyor Marqes.
blica senyor Sol ignora aquestes —al dora de les guate hi As resumit ridea- la vida del Municipi. Molts ser/leor Quintana, en nom de peticions i diu que els empleats
ri d'Accie Catalana— o iota ele n'u:lona- veis que oren considerats secunMi narla nacionalista republino poden donar les dades que va listes de Osario i Sant Ovrvasi que vul- darle calla que passessin a pri„
th ,. uo na també la seva confor- demanar el senyor Gire.
gata aignar-la. Les pr o poatea poden demer terme, i molts serveis que
eeil a la solució adoptada.
Rectifiquen els senyor Gire i
manar . eo a la Papereria o blooteo d'essemblaven essencials harten de
Pre sident declara gçevat Viñals.
miplori d'En Pero Riera, Verdi, 511 i al desaparaixer. Els nacionalistes
''siderte,
El senyor Guanyabens pregun- correr de Seplimonin, 513, entroa.,
l'Ajuntament traviesa de seguir

ctuació Nacionalista a l'Ajuntament de Barcelona L'obra de Cultura

a Política

La Comissió de Cultura s'ene
carragä tumbé de les* Escolar'
Professionals d'Arts 1 Oficie,
avui en crisi de crexenea, quo
tallarà uns locals esplendits. Fém
ra de doldre que aquests tocata no
s'aprofitessin mes. Caldria VO4
sar-hi unes escoles primàries.
Aixf es lograria que el.nci gatee
od f sic.
ui n eesriyament elche en sor-.
tir de l'eneeprimäria ja tes
ull
l'escota efA , Iteeefteendria el sen

l'exemple de la Mancomunliett.
Alesbares es presentä u' eznia
Conseqüencia d'aquesta artuacid fou la Contissi6 de Cultura, flicte. Per tetes les escotes salia
que feu rebuda amb hostilitat per un p ersonal tan nombres que per
molts, especialment per les nti- a re tribuir-lo calla una qüantitat
nories les quals no els interessa- doble del presupost 'actual. St
va maese la cultura popular. En nontes hagués estat pel faire ecocomençar ele funcionar, gerd, nòmic la dificultat d'una manera
8f:tiesta hostililat, que al capa o /tina l'haurfem arranjada, pub
d'avall no era res raé is que te- ens mancaven mestres. Els mese
menea que reeixts, s'anä temor- tres oficials eren gairebé els
tuiint perquè la Comissió dt. Cul- enes capacites; die gairebé per-,
tura ¡lasqué en un mornont de qué lambe hl havia un estol de
crisi de l'hisonda municipal i de mestres joves que servien a basa
desgavell de serveie, i els que le tament, pere aquests desernpee
nyaven
velen amb mals tele cregueren les comples funcions en les esco.
lementhries, eren els ina
que fracassaria aviat. Lb Comise - disp e
nsables per aquests serveis.
sir`, as Cultura huela ole ter una
Per a resoldre aquest conflicobra tompletaretnt s'ova i cernerfar secas cabals que no existien; te, i principalment per evitar
aq-ui perquè cena Phosti- les dues castes de nois, calla intervenir a l'escota oficial. No trf
litat.
Pera quina no foil la seva sor- havia mes remeil Ens decidfrem
presa en veure que al cap de dos arribar a una transaccie. I per
ariete donara preves evidente de la instancia adreçada al Govern
forea 1 d'energia! Era un cris es- d'Espanya demanant un reglarlas
verador. I els enemics, aliavors, pels notts Grups Escotara, se'ris
no tingueren valor per a conti- atorgä el Reial Decret del 17 de
nuar la protesta; havtem de col- tetareis de 1922, pel qual l'Ajuna
laborar-hi de por de no perdre la tament podia escollir els mestree
d'entre tots els de l'escalafó i es
poputaritat.
Sablem que calla elevar el ni- concedia un patrona t forme per
vell cultural de Baecelona, solfeen l'alcalde, president, els reciclan
que mas eiutadans no comd- de la cornissi6 de Cultura, l'asxien res pereue no tenlem on sessor, que era l'assessor teerde
arendre-ho; sableas que la majo- de :a mateixa Comissió, 1 dos re.
ria no tenien pätria perque ha- presentants de Pensenyanea oficM1. L'Ajuntament, dones, regia
V:1711 estudiat en una 'lengua qne
no ea la riostra i que, per tant, els Grupa Escotare!
Aleshores, en virtut d'aquella
no !mellen sentir-la; sahfem que
hi havia un niosernent de revolta facultat, s'eseollf nou rucetres pe z
I calla evitar que cis directers de lEacola Baixeres, i tres mestres.
les massen obreras el fessin sersea per La Farigola. Natural.
vir per opoear-se a la causa de ment, s'eseollt els que sempre
Catalurrya. Celia. en una paranta, havien adoptat uns mitjans pe.
dre nen una cultura que ho mino- dagegice enes avançats i atleta
res tot, que iones un eaient nacie nats pel noi barceloni i que
nalieta, (pie polis i eleves el ni- ceeien que l'ensenyança llanta
vell de les lluites ceded:enes, que d'ésser donada en l'idioma pa.
transformes les revoltes berroe- tern. Per a dirigir l'Escota Bar-,
res i injustes en revolles en vin- xeres es triä un deis hornos mes
dincions justes 1 ädbue mes capacitats, que ja en un congrés
energiques.
de mestres de 1910 presentà una
Mireu aviii el que ja s'ha aun- ponencia do,fensant que l'enseseguit per la iniciativa privada nyança s'havia de donar en la
per barer ae.oetal, el cantil do pitllengua popular, en la 'lengua
na? els
als hornee. E! eentit de pälria
materna, en català de Valencia,
enea die es mea prrgon; no po- En Martí Alpara, conceptuat con,
die esser que s'apoderes dels roo- un dala primera mestres. Tenue
a-intente el primer arrivista que la confiança que aquestes esca'meses. Avui En Rafel Camealans les seran modela per tothom i
p redica als ()breva que per ésscr que se n'ttauran d'allieonar
totes
internacionalista ral el naciona- denles escolias, públiques i priliemc; !loen] el seu fel i sap:guern vades, dbuc aquelles on hi
imitar-lo ele militants obrers,
el nui acabalat.
.AiKb (c s el que rolla la ComísEl criteri d'alguna gent naele de 'Cultura, inhibint-se, pera, cionalista
ha estat oposat a
I e les Iluitee dels estements.
lesctant a tothom enfortir aquesta transacció. No els en fem
cep
retret,
pub
estcm segurs que
aquast veritalile 1;entit de patria.
El primer que calla fer era pre- no anem equivocats. Si algun tila
ocupar-se de le instrucci6, cope- ho creguéssim aixf rectificartiem
cialment de Peseola pirnäria. re- No haurtern pas perdut res, per.
pida per l'Eslat repanyed que no que res no haurfern donat.
La comissió de Cultura, per
havia pas tan feeilment de dospendre-se'n mal que fos perquè atendre ja al desvetllament del
uno vares hi fessin una obra pe- noi, creà també les biblioteques
escotare circulante, que eón una
daregica
Era nereesari treballar el mar- selecció de les minore obres, les
ga de l'eneenvanea oficial de quals es donen anyalment per
l'Estat per allieonar-se 1 capaci- noneurs, en nombre de dotze, en .,
tar-se pel dia de dernä, per e es- Ire les escotes que sude s'ho mere isen.
camelee mejore e mereses.
Crearem l'Eseola de 1105T3 1
Altramene es captingue de les
erSecola de Mar, a les quals se
obres de mis elevada cultura. EJ
-gutladeCinró,toesl eluseu d'Art, al Parc de la Ciue:
arnh cantina i immellorables con- tadella, s'ha enriquit artb
diciona d'higiene. Despres ineuquisició d'objectes dignes deis
g urärem les es-coles corriplemenines grano itiuseus; d'aquí poe,
leries Vilamar. Martorelles, Can el Museu d'Art acollirä toles les
Pui g i Villa Sotana. En conjunt, manifestacions de les arts de toa
eclueilvem al2,e00 alumnes, els tes ¡poques de Catalunya. L'Ar.
iguala trobaren l'ensenyança al xiu Municipal aviat seria la vert.
re< ett d'una bona alimerdacie i sable biblioteca d'histaria do la
d'una educació física Per foreles ciutat. Els Museus de Caallirlya
:tetes i forts pol trehall. lost tul
Martorell seis els cerdee. d'eelambe les coleeirs escolars i-ran
tudi dele naturalistes, que estalele banyo de mar, chis qualm sei: dien lotes les caracterietumee
eatelcixert aprop de 0,000 nois i itaturals de la terra.
Villa Joana per a sords - muts.
Cada any, a la primavera, la
(Tes i &fleteras.
Pera no havia prou de tol Junta 'municipal d'Exposiciena
afeite. encara no poil!rm cantar d'Art organitza una expeeivid
l'Art, d'on surten les eeposi.
vieterio. Mancara preocupmemos
il Pensenvanea primaria; deixar done d'art català a l'estranger.
linea escobes a l'element oficial L'èxit obtingut ha estat
era formar dijes castos de t'uds. gran que la próxima exposició
o ls ele les escotes magnifiques t ens lut estat sol.licitada per
els de les ve:mies t'enfurtiere ele verses naciente.
Aquesta es una bona part
Tinta bona eneenyanea i els d'una
l'obra de cultura feta. El noetre
ensenyanfla tratnyserearla.
Aleshores, la rornissie de Cul- entusiasme i les nostres foreee
no han minvat pas, sinó que per.tura esltuliä un pla iiii distribu sent continuant estnereant-lus
ele d'edificis escotara. Donant
completar la taeca.
per
destinació a les deixos dc bene,meras eintadans i fent un gran
Penseu, contpanys, que de la
itsfore perque hl heguessie cultura i de la instrucció cal es.
quantitats en els pressupostos pecar-ne mes que de cap aitra
ongiut construir els Grites Escotoca.
lars Baixeres, per a 500 nota, i
En acabar la seva conferenda
Farigolzt, per a 200 noies. el
ia
senyor Barbee fou molt aislarse
prrocupardese matienlosament
de tot el que respongues a la moderna pedagogia 1 higiene. Cala
eies a altres presupostos i a altres Ile gats es remitieren comencar ele pieles Eseelare Pere Vila
i L'elite Cura i Mi% i Fonlanals
ene, ben segur s'enlesI iran aviat.
En el Pera Vila, per Ceno nois
installare. derrit e, una biblioAvui, a les quatre de la tarda, tinteca pública de In Mancomunital. dria
Hoy al ilion:al del Camp d'En Gal.
En eonstruceid hi ha els Gripe
l'Avíe Vives i Reinen Llull. Tem - vany la inauguració de l'Exposicid del
1.4 hi han en projecte a punt de material adquirit amb destinacib al Sercomenenr-se, en unes eseoles per vei de Sanitat de la Mancomunitat ALTI
Sant Martf 1 Orada, les quanti- luateix, avui, a les cinc de la tarda, tiI1••
tata que els sdn deetinades adn al clra lloc la inauguració del Laboratorl
pressupost de la decente, rodean general d'Assaigs i Condicienament, in>
1414 a la Uaivershat Industeial.
estatjar-e'hi uns 2.500 noie,

PALAU DE LA
GENERALITAT

Otegdiess a el inelVerafflegt

C.ONFERE NCIES
D'ESPANYA
El plet de Catalunya

Una contesta d'en

'

“Sancho Quijano”

" "Sancho Quijano contesta avui en El

Sol al senyor Pellicena i expressa
seva conformitat amb aquest que Espanya no es Castella, sinó el conjunt viu
dels pobles espanyols.
Es un riu históric del (pul es imponsible separar el català del no cataIä, i
cona el conjunt és mes gran que les
parto, Espanya és mes gran que Catalunya i (Me Castella.
Espanya és aria nació en que CasteIla i Catälunya són cosobiranes i corresponsables.
O jo ho he entes malament—diu--o
crac que el senyor Pellicena m'acompanya fina aquí. Peró de l'existència, en
l'actualitat o en potencia, d'una Espanya
triuna, el senyor Pellicena sembla deduir
que Catalunya haura d'obtenir en aquesta
Espanya igual drets que Portugal.
Enteren-nos: La política no és grornetria. Totes les reformes constitucionals del món no aconseguiran variar la
realitat deIs qualm e segles que Portugal ha viscut d'esquer.a a Castella i cls
cinc segles gee Catalunya ha viscut unida al regne germ.
El concepte d'Espanya trama, de dret
cataal per a la major llibertat espiritual,
dintre d'Espanya, fóra de Castella; la
sera Iler.gua, el seu larca els seas usos
i costumt, teta la seva administració i
la major part de la seva legislació, són
traes, pera, la seva sobinaria—sense delirar d'ésser seso —ja que Catalunya és
Espanya, no pot eser merament catalana, sima espanyola.
Perquè anar mas enllä, arnb el perbeat don Portugal, o passió d'encegat
antiespanyolismes en el feos, irepetimbe, anticatala,. i aquesta vella pruja de
aimetria, caesquinaar per a tornar a cesar?
Insisteixn que el catalaniante, en la
sena extensió mis "totoresista", valgai
la paraula, patea( de ceguera antienenyeal. i, per tal d'afiernar-la. s7sa vinDue
a la lectura de certa prerm:a catalanis-

ta.
Adverteix que ati:i2St peraalema, d'una
tituició de concórdia, esti per densastraa car el problema catatä a Canell . eaa ca embrió i a Catalunya en la
sera iafancia.
Amh arete feines se li tia despertat
el cap, i les extrernitats encara :enea
la ireaer. d'un 11.trg son soctur.
I, aneara, s'han 1.1c despertar laaaercia
1 La Cata:urna insular.
Cae:ella, enana qur volzii.sirri, no
pelarla nata:tire a Centanya un malteaceo ae no esta unalur. Paró. de asa. a
asea per que—cho -ha d's.,ar Cítenla. o Glle ens macarra els problemas?
las bes lanitat a eraltivar-lo a caen, van
tra i. ‘ aratt a la finestra, crideu des
de sy ennansw• autonomía.
Aci é 1,1, a si, sgrat del meu interlocuter earle, em promete da veure catagaricamaa, acibare en e! catalana:rae raes
raantiae, rastres d'aquest bereaeriaste
Cis
que pos tem a la sang, uns i
El prelaloma de Catalunea és na araban-la riipanyol. El catalanisme n'ira fet
un problema exclusivament catalk
Eco% actuf cl separatisme, adhue deis
qui co es diuen ni es creuen scparatistes: hdas aquí el bereberisrne, l'espera
de tribu, que ho empetiteig tot, i alocó
Os la demostració del time tribal.
D'aquí a l'acatad pueril del "no jugo",

petque Castella no ha donat la solued gimeat d'Artilleria d'aquesta plata, Joade concórdia, no hl ha sind un pes.
quita Seoane, ha caigut al camp, gro.
Pera; per que ha d'ése. Castella la duintsse usa falda d'alguna consiientque la doni? Ne éa Catahutya tan espa- aló.
nyaL1 cota Castella? No Item quedat que!
— Ha, drtit ap el earapament
eatalunya és Espaaya?
Drius, el generas Saachte Ortega,
Com a cendal em dolc, no de la vestra.
— Continua •
t-,se que ki.can
amilic.i6, sind de la vostra modestia.
tlnera Gpriana presonera a 1U caLas queixeu que us governa Castella. bila de M'Tlatza, afirmant-se que seTenla rad de sobres. Pecó no us trucaren gueixen les gestiona per rescatar-la.
que Castella governi Espanya?
— S'ha reunit la junta de Serveia
Heu intentat governar-la vosaltres?
nutnicipals de-Nador, p4. tractar de la
Veniu a fer-ho, i des de Madrid, capi- portada d'aleles al pobla i estudiar la
tal, no de Castella, sita d'Espanya, reforma d'activar les obres.
•
sol-en -ti el problema catete; no sols a
1-la mort repentiminaent, en monCatalunya, sinó a tota Espanya. Estigneu
tar a cave' a Taferaltabn eoldat moseguir, que os ho agrairà.
ro del grup de regulars de Melilla, a
causa d'un atac d'endocarditis.
L'AGITACIO MILITAR
ELs MOROS VAN A L'OFENSIVA
UNA REUNIO DELS ELEMENTS
DE VALEIWIA
MELILLA.—La darrera nit, un eecarnet de malfactors va tallar la Unja
S'ha comentat molt una reunió celebrada a Sagunt, a la qual telefónica de Tafersit a Tízei- Aza
han acudit nembrosos elements
se . n'endugué trenta pals. Forces de eo'lela els ha perseguit ocasionant-los aldeis cossos de la guarnició de
ganes baixes.
Valencia.
— Es diu que prop de Ardas, poalat
C1ESTIONS A L'ARTILLERIA
&flirt-ole amb M'Tlatra i Beniturim, hi
Es fan gestions perquä desioha una petita cemcentració enemiga a
teixin de la seva petició de retir
les ordres de Beni-Ali-Bulahia.
eta coronels d'artilleria MonteIgualment es confirma que hi una
sinos, Choca i Cocllo,
altra petita harca en el poblat d'Alma,
prop de Benitusien.
— Per confidéneies que mentecata crédit, se sap que el bandoler Buhanar seLa qüestió del Marroc
gueix a Axdir, intentant convénver a
Abd-el- Knien de que el segueixen importants eontingents, amb els quals put
intentar un segon esa-marea:nena
Sembla que AM-el-Krim no darla
molt crdit a les seves informadons.
I Zona orientaL—D'Afsó sortir alar,
— Tumbé s'assegura Va el "-id d'a
per deturar im comboi eneraic, un tiIlarnaza, Amar llamido, coznenca dc
nent de policia amb lomees d'infanteria prerdre el seu prestigi, ja que el cap
i cavalleria a les seves ordres, fent-lo rif coy enviat per Abil-rlretirar fins Eligen, apaderant-se de set Krim per lluitar contra aquel! caid, l'ha
camella i dos menas que abandonaren atacat moltes vegades, casi sempre reíen la fugida, observant-se mis bajaes orina
en bornes i bestiar. Per la nostra part,
— Sita fet el reLlevament de les forferiren cinc cavalls. Per a protcgir
era destacades a les posicions del secretirada, féu lec la bateria CALO.
tor de Tizzi-Azzaa
Aviació.—L'esquaareta de servei féu
fiel rantearnent de Declara sortf
receuebrernrr.1 en te; el nostre frena batea& d'Africa, per rellevar les loano velan res anormal i barribardejä els ces de In muntarana portant un cean
pealats (Antemuro i Axiliz, vores de_l boi, prategint cts serveis im contingerd
Naailr i leed 40c d'ametralladores so- de fasces regalara
bre els bestaars i habitants de les jai.Davant l'axperlició van ¿ser heaiFtunes st'Ffarrmen.
zedas per foc cana i fusells, se ,se
Zona ontalsatal. — L'Alt Cornisazi povetat.
surti anea el zernand.mt goesrmil de reata i arriaa a Lamia a tal quart da
cinc.
Sease nevetat en el terr;tori.
EL. QUE. oruEN ELE alIDI8Tl7a2.3
,17:r. AL. 97.1Ta1eitaa1
En Ef.. 1..f'31El ese del Desune ne tenla isr-lkee
cine fariatar ale pe...ice:lea
Almea: trua h2 reattea bts seve; dePessuerfut soisre ei auradmment de Pe
olaraciens en el Se/arel de Guerra i
vernultar Biernie lis taarerfechet cae
Manita, el grastral Eavarro.
La deelarasetii va dttrar tres horco 1 instaren trat sesi i4a s 1arop•trouse..234,ir
lliberat seayor 1.51iirevera, peala+ arviperl
cesa que el r.nishre de prcgmades a
el recree.
Isr, dc raspen-tse séin sup,, scuse ea:1race
Pr.cbablencaut el aoruerhothat se nanales qua es dariveu de mas careos Masararestoci, aba ¿aposta, a fi e no ice ra duma.
Progoatat edcre et remar eirrti?at IX>
ieae-mineble la declarar-la, que el genotraer al eupcuat nornenatnerrt del gonce
rol Naearro comparegui norament
nadar
(4,1 senyor Pesar:tules Gliméne2 por
niä, a la tarda.
al tresisere da-3 de Percelonn, ha eoar,a_
tat tale no ha pelma mai rubatituir el
Ce2if,r22- L DE CIKI—.1-'.11
senroa Raventaa, da ad-tantee del .1i:A
LARRAIG.—Pee a canapareixer ;laHa cantlemet eleresident que (14,:ik's ve
vara el Colasen de gaxara que ha 4e entelnara Gansoll de aún:stress 1 que avtli
fallar la CZ.193 seguada tiel deslc (aun ertd maisrfet.
mili, de pessetes en atinest pare
'inri la reina Vietiiria rap a Algecires.
tenelacia, ha sortit cap a Ceuta, ea
— 141 ministre die Vomitar ha oler»
automóbil, el capita ¿'Intendencia seaquest matt la lisien d'una eorrássio a'henyor Manuel Jordan, e,oltat pel timaos 1/trs de l'interior, ele guata han marade la guardia civil Ba151 Rafael i una
featat al senyor Gasset cate havien arparella de guàrdies.
ribat a un acera amb ele del litoral, esperant que s'activara el repartiment de
NOTICIES DE NU:LILLA
Irte prime, de eabotetge.
El ministre ha soLlicitat que algun dele
MELILLA.—El coronel cap del re-

Ei comunicat de Guerra d'anit

La rifa espanyola
Al sorteix de la Rifa Nacional
celebrat ahir resultaren d'aroras els números següents:

Premiat amb 100.000 pessetes
11.259 Barcelona-Madrid.
Premlat arnb 60.000 pessete8
12.170 Barcelona-Madrid.

Premiat amb 20.000 Pessotts
13.19G Barcelona-Valncia.

Premiats amb 1.500 pessetes
33.895 Melilla.
33490 Guadalajara.
29.650 Granada.
8621 Madrid-Sevilla.
7.018 Barcelona -Girona ,
31.987 Aguilas.
977 Barcelona-Madrid.
31.784 Barcelona-Madrid.
23.947 Martos.
05.278 Barcelona.
7.798 Madrid-Saragossa.
26.153 Moron.
2.074 Alacant-Mblaga.
2.713 Madrid-Ceuta.
13.623 Bareellana-Coranya.
Premiaba amb 363 pessetes

DECENA
02 16 45 46 50 60
CENTENA
18 163 194 212 260 278 391 363
410 472 496 513 549 7,69 612 620
636 655 667 677 682 695 11 898
708 709 729 744 751 763 772 775
746 705 875 920 943 867.
MIL
010 015 022 030 039 053 130 160
193 211 2511 292 294 336 311 393
423 323 344 348 579 691 461 938
617 642 669 737 745 754 713 712
841 813 856 963 092
oa?,9
008 079 091 133 242 244 251 260
283 328 303 354 3115 380 4 -94 417
461 472 536 541 580 609 6.I0 712«
97.5
737 794 184 818 03Q s3.4,

405 90 4992

TRES MIL
007 021 022 001 086 093 095 097
108 192 195 215 240 287 309 3la
346 349 083 393 395 433 449 4 5 1
465 519 5 0 7 571 581 667 681 724
725 739 786 816 856 864 907 913
968 969 982
QUATRP. MIL
0.00 026 033 047 049 663 076 092
123 161 198 234 301 329 333 414
473 526 527 528 539 549 564 598
60 1 639 654 685 696 697 719 751
763 840 858 919 921 923 988
CINC MIL.
093 166 211 222 230 237 244 256
267 279 382 426 409 501 538 577
622 629 652 685 709 727 735 810
848 849 8 6 Q 873 882 892 920 957
997
Sil MIL
001 005 014 024 102 111 207 250
296 321 414 411 119 435 443 517
525 542 556 563 565 576 404 648
672 735 758 783 823 849 456 889
898 906 909
srr islILi
819 021 823 060 047 497 201 296
254 335 341 389 434 470 476 411
568 543 573 803 634 648 430 478
787 760 784 825 858 905 939 931
964
VUIT MIL
007 088 825 OSZ 0113 057 125 140
173 211216218235 231 237 2.72
221 295 201 93 343 348 373 570
432 443 511 529 556 540 656 797
708 717 757 780 773 823 820 862
843 947 948 980
NOU 14114
888 018 021 042 045 040 073 105
241 280 336 313 3F1/ 441 445 464
472 5 36- 640 598 622 634 638 674
688 Ogle 7443 7 .41) 9,911 78.9 006 1116
858 87-4_911_91.1 918 Q. tee 924

'alternante tateevIngula en la disertada
de fa Junte de peoelimenta.
%robé ha rebut el merece Chasca els
ropeetentants de lee fabriques de ferino!,
di oasis, «vana do Hura tIltimesreualeaa
acordaren una patita rebalsa, ultra lea
edades, consisten en una ~104 pe
100 quilo.
Et senyor Gastet ha dit als periodista. que agnant aeerd seda notilleat atol
natas ele flequers.
Ola afeglt que la Junta de Provelmento
en la raunt comença a ocuparase
de Yaasumpte de lea cana 1 d'aIguns erti-eles de primera necessitat, la anudó
dol goal la urgent
— El ministre del Treball ha estudiat
l'informe que li remen l'Iustitut de Reforme, Social» ema a dorar:nene preliminar per a la prepararla del Concino Nacional d'Edificacifl.
rdi aquel/ Informe es proposa la eoln816 segaren:
Per una classiflese15 per entre d'im.
Poi-tan da de los obren en projecte I d'aquelles que podrien realitzar-se perqun
rlesetat, lee Diputacioss I els Ajoutamenta
lustallesstn en edificis propia els ser,is
que te eotablerts en case, de llogner; calcular la importancia de necoprestie amortiemble que podria fer-se amb la mamila de Patee prenent coca a base per al
pagament dele interesaos lee sumen que ea
comeme de llover es paguen actualment
1 determinar le obre d'aquest caranter
que poden portar-se a ta practica inanediatament
Quant a les edifleactone privada.; pro»Gel que es dalle determlrades tarantia, 1 facllitata capital privat pervive
nobi en la eenetruocie d'habitacious un
emplea apropia; que es refutan la Hei
de cases barateo penan 861 erollehln
persones els ingressos mensuras de lea
gneis etnia Inferior' a 1.000 pessetes 1
els cope de famnia que ha:in d'atracare
al sosteniment de més de ‚-inc persones
1 ele ladre-ases dds quals De siguln S u
a 1,590 pessetes al VI. 9; que es-perios
dessin facilitaSe perqun es cota-uf:andel°
andel-ata, cooperataace I gremiais destis-ades a Vedfiraein, 1 adoptar
mesures legislietiees per fomenta, la construir:6 d'habitaclons.
Firuchnent, propasa la relehraeio
00[11Stl% Nedeual d'Editleariti, al cocal
han crossIstir repreetentsriens de tetes
lea entitatee I parjculani cIllitennes que
t'unan relucid amb el dit rara.
Tumbé ha rebut el ruihistre informes
de Ta Federacin Patronal i de la Cosa
del roble de Marleid, els chmls coincide!.
Zett en la pare esrenrild anch nentericir,
Nl setteer Chapaprieta, resua.ini ho
tot, he pece cia aciards anaiieala:
Amase:lar a tris els departamento mlrtlaterizds 1 a le Justa d'edifica»e reines
la mujer activa:ni en la oarestrucrie d
les r:us-ro de l'Estat, <lela pro/Meta e atoniri ni, 1 Aire er Indo por oricainisreuele
tentearta .preenrant la :tardan ittur
disponibles.; unc-e'Saluusl--siecrCdt
tipa/ la propaganda dale brinefiísis ese la
sosa Ori de enees baratos arenen a lea
socintats cooperatives comatmehares i pasreculers, pc.-rjal ptorluel g i el, oferte-. riesitjaR, solliricaset per laxa la mcoperadó
de la Prensa; que ele [tener.
mea Sae;cis informi si pe-urde4x la unpluotmailí i forsent de len yoreioe al acetre pala i que es canvoqui ucc Cuantir.
N:c riar:al d'Erldirarier pence fiestee:in
tutee lee soluciona que consten en l'irforme.
— Segoos les !ustedes oficials
hules al ministeri de Finan- e, el seeaptament per ton coneepten en ni me, de
febrer enyeta, per les edades rebudes fine
aquest ola% un augmeat amb ralada
ala d'igual mes de l'any n'arelar de 20
rellanas de pessetes.

DEU MIL
022 015 066 076 132 140 146 149
222 224 334 374 408 418 419 410
510 517 521 554 555 597 6t9 ti:19
671 688 700 705 707 745 792 808
830 855 911 943 967 981
ONZE MIL
051 061 066 069 102 104 163 290
215 229 255 357 365-374 411 a 1 9
433 440 417 4133 548 556 576 578
601 609 626 658 679 686 739 782
793 834 8 6 7 801 946 956 978 950
982
DOTZE 181112
010 013 040 III 135 149 150 152
158 213 251 258 265 320 339 060
383 383 400 402 419 423 427 457
496 519 536 593 602 646 875 691
648 708 815 816 833 841 851 856
872 905 951
TRETZE MIL
002 037 091 092 123 109 153 280
316 373 378 418 431 432 441 480
487 527 571 618 651 672 685 687
707 713 717 721 738 713 791 793
790 812 823 833 870 871 872 915
CATORZE
053 040 093 106 130 112 153 173
198 292 237 252 278 404 407 434
481 515 534 558 648 612 682 098
713 748 782 783 789 837 872 879
883 892 924 964 983 993
QUINZE MIL '
010 054 937 111 125 185 199 290
235 278 225 386 307 322 314 315
359 503 390 400 446 455 45 8 4 8 9
533 558 561 669 613 631 648 651
664 884 679 730 781 804 830 872
873 910 971 977 989
8E1'2U KilL
005 82 11 041 043 047 118 126 16b
177 193 196 210 232 261 294 298
363 271 450 514 577 590 005 611
622 Oc., 4 1131 666 6518 638 092 722
734 738 748 757 979 934
Pet19EVIr MIL
802 808 037 164 134 148 149 117
208 214 290 3• 17 332 339 358 338
487 428 428 482 492 518 512 3:H
534 534 636 ex 661 696 725 731
7 30 740 744 747 760 764 7i.0 817
j88 3i9kAIZ91L -

PREMSA ASSocrerK
..:aC ORRESPONSALS
DE CATALUNYA
BADALONA

cened1d61
L'O rfeó Badalonf
Conferénclee

bruea concurrencia. Dominaren duran

primera part ele olotiee, pote!, en la
na torea dominats pele vigetans. 1;
gol que aquesta [Mima revieren ap
Idee gequt a una desgraciada j
etim daté d'afeases °tetina, entraat
tense la pilotee dintre la zarza. Cal
constar que els abstrae, amb tot hi
durant muja hora den jugadors, per
tilinerid d'En Enlate:, defeneareo
4 s'oh encertadament.
— El mereat dvi Mano estiren f
roaronnut I animat en treta clases
pendan».
831 segon venced de Queremos
—
nat el diumenge per l'Orfeó Popular
ti leo un non e:1S als molla que ja
conquerits. fll aosistl força priblle,
es Poni complegue
— En la pensada eetmana toreo
gistradee una mort, dos milla:nata i
matrImonf.
— Ha estat nomenat medre de
oda del poble de la Vandelhae En

La Delegadri da Badalona de l'Anoetachil Protectora de YDrumayanea Catalana ha nomenat nora Junta, presidlda
Del enyar Pompeu Fabear, esperant-se
que Draft prompte erra uts fet la tunda016 d'una esnobs catalana.
— Per no llaver estat aeceptadee
bases que presentaren fan yaga eh
obrera de la Borra.
— Lea reaten en celebrarla de Cofrena d'una nevera costejada per subecr1pca5 a l'Orfe Badalont han tingut un calre altament patriedie.
Despor s de l'onei, que canta l'Orfea,
ea forma espentaniament trua manifestada, que acomparrya ele orfeoniatea
llar estatge
on el preddeut de Catalunya, mayor Puig 1 Cadefalch, feu
an breu parlament enaltint la tasca dels
Orfeone, cantear "El ese de la eenyera"
ditleite per l'llauetre meetre En Lluls
3fillet. A la tarda, a la Plana de Casa
la Out« es brillaren yeleetes eardenes
d'En Pep Ventura i altera merares.
— El coticen del dilluna al 'mere en
el teatre Victdria ha assolit un éxit gran,
osera aplaudales totes lee rangons, emeeinlment "La viudeta" 1 "DI eaçadar 1 la
pentoreta", estrene. del mesh-e Batey i
"La mort de l'esonla", "La sardana de la
Patria" I "Els segadora",
A les den del mal( del din M re celebra, amb gran gensacid, a la parrequist
de Santa Marta, la benedicció de la senyera de l'Orlen. Forme padrino Fu Janure
Rib4 1 Ne Miqueta Anlibia de Rib6. Arte
seguit se celebra un &Acanala] °fiel, en
el qual prenuan part l'Orfeó, cantant.
sota la direrrin del mestre denme Cesta,
le d'esta gregori a. A la Mere de
0455 do Nada'', amb arempanyament
d'orgine pel mestre En Salvador Valls.
Fnu el serian l'eloqüent tirador snerc1
doctor Chirles Carlea, ca ponee de la Sets
barvelonina.
-- Al Centre firgionatIsta I orgenttcada por la joventut, Marte líe (llameage, a dos quurea de Sil de le tarde, la
primera retirad% rwhertrt. Pretiles unes
crrhone matt bailes .nie canea. amb pulelitut mesurada, el tener N'Bruili
erompaveredos al piran pel cunees,
latea En Tomas Li,,S 1 ernnen d'e-retes
pararl es ele presesitaeiú etui seeessenciant
que digun ”1 rinent d'alear-be asnyor Querete va COMC^.7-1. la asea leara i'ea-d:putet 1
dean Clarriga
Messi4. DestioroVii] rultrestracat el tema "fa re— tramarla
r>"rial eatalena".
Dospne de harten- Ihermrteet de la
gisteria ne acerara tiont.1
•eret (me finan el eleicarstidarneat de la
eeluntet eutaltna slzal on Set, el triomf
de Casalunva tandie lis vera.
— Al ferro' fea'. i n amen un Uit
sesiona emsfer3ectia cuareeteaL Comen5 l'art.' orate ere ordirin medra!. T.a
sessyureva Suktut 115,5 raronalt. me gistrotreent. al piano mas sonata de Beetl,aven i la sena-necia Jovefa Orle] (centran)
alguriete canoas, nemnpanyados al piano
"de, senyortga R USO: Corea attelt aPlan(Odas Arte feeuit, el jove adroamt En
jan Vila Ovil», de Bereetonn. aovenretit.4 la eensferéncia moda! sobro 'La ao.eta i la miss%
d'aqucsta diutre
la llar domatlea".

DIVUIT MIL
022 019 067 115 133 148 15814
1 72 221 229 230 243 342 366 384
424 497 499 501 504 515 556 599
635 670 722 734 763 774 778 792
801 842 851 855 876 922 970
DINOU MIL
022 071 079 158 199 235 212 254
344 385 430 437 477 486 532 536
557 558 559 664 579 582 613 652
654 657 672 741 817 825 842 846
856 867 906 909 9t35 964 974 991
VINT MIL
017 028 042 039 086 100 104 795
153 166 240 267 298 316 335 354
396 409 418 434 445 446 481 496
337 512 582 585 812 68 0 699 707
800 820 836 851 881 887 959 983
974 980
VINT-I-UN MIL
001 008 042 072 076 140 158 271
283 309 331 390 415 418 434 452
493 518 519 584 632 614 648 630
661 605 678 626 690 093 717 859
877 878 897 905 922 923 934 938
980 183
VINT-I-DOS MIL
047 aala 095 106 130 191 207 211
238 284 294 331 408 111 423 461
483 497 517 513 515 576 593 606
683 690 756 779 793 808 816 820
828 840 869 008 920 931 933 940
955 961 970

REU9
Per tractar de la reaparició del
dic Catalunya Nació, la Joventut
Foment Republica Nacionalista ha
vocat reunió general extraordinaria.
— Hi ha molt interes per pr
ciar el parta de futbol que el pr
diumenge han de j ugar l'EsPania
Barcelona (caminó de la primera ir
del grup B), i el nostre Reus De
tim
— Se sap que a les proaeres e
cieno per a diputats a les Corts d'
panya es presentaran: N'Eduard
casen,. nacionalista; En Julia No
republicà; En Josep Nicolau, l'ibera'
la U. af. N., i el marqués d'Ar
conservador de la mateixa Unió.
Fas tres darrers són els actual
tata. eta quals van a la reelecció.
darrer, fent les eleccions el Gaseen
servador, es diu que l'acta ti va c
mes sIe vint mil duros.
El proper dissabte, al Centre A
nomina de Dependents del Comerç i
la Indastria, hi donarà una confesar
ira parlant dels poetes armenis cante
poranis, el culte escriptor N'Alfons

OLOT
Futbal :: El rnercat
Concert
Diumetage a la tanta en el ramp ale l'Olot P. O. va jugar-se no partit entre
el primer equip de la dita entitot 1 el
Maria Ausa, de Vida, assisent-211 nota-

VINT-I-313 MIL
018 030 035 046 065 080 102 123
158 168 169 175 218 2133 25 .4 291
296 311 358 359 365 405 414 454
455 460 508 505 998 614 651 662
676 678 692 720 724 741 759 '771
827 840 850 8 6 2 870 371 901 933
934 942 961 986
VINT-I-SET MIL
017 043 057 00 43 121 135 137 1511
177 211 212 214 231 272 279 303
307 251 400 421 466 486 420 512
513 521 542 543 56-1 578 608 671
696 705 '718 722 7d4 777 810 815
821 835 856 568 877 881 929 9.50
951 967 968 980 981 993 997
VINT-I-VUIT MIL
000 008 040 128 146 182 199 231
252 279 206 325 313 441 444 455
470 503 510 564 591 641 658 765
770 780 801 813 824 820 831 845
858 901 914 979 987 995
VINT-I-NOU MIL
028 043 048 972 108109 112121
144 150 221 238262 299 347 353
310 333 472 58 615 685 747 7 45 2
788 818 824 818 803 904 906 913
921
TftENTA MIL •
887 093 tu 114 129 III 192 226
248254264 271 275 315 318 333
1177 349 3118 351 398 . 194 424 423
418 457 520 ros 589 825 648 702
705714749 812 832 881 907 938
VINT-I-TRES NUL
910
921 939 957 887 081 217 253 2 8 7
TRENTA-UN MIL;
427 432 438 477 518 533 57-2 atbl
675 757 716 722 729 900 834 892
oal ene 030 955 973 083 110 I?:
177 183 205 326 148 278 322 375
908 977 979
VINT-1-QUATRE
san 433 4Gat 592 503 Sal 220 529
320 532 527 a71 578 00 4 613 723
802 933 161 183 194 200 te 248
754) 790 822 821 836 837 850 851
282 301 384 389 396 417 418 427
473 174 500 511 527 453 545 518
931
TRENTA-DCS MIL
0 11 1 no 708 714 747 744 7943 805
805 888 837 844 864 871 903 938
1311 0.92 017 0 t02 073 114 137 131
07 165 175 191 302 1313 .282 223
967 958
248 353 079 174 393 343 362 396
MIL
899 449 510 519 502 507 369 576
001 056 112 123 145 152157 161
571 674 57%1 597 697 614 047 440
166 176 194 208 sea 319 323 344
447 66.9 665 1374 677 707 604 314
433 487 584 971 570 538 443 11.f5
841 851 8 15 8 9 0 g 9111 912,934 9 56
721 724 528 7.35 774 783 loo 799
1.11 8.1.27 42,4 433 8.9¡ 999 tu 299 for a .411A

Seres.
— En la acatada sarclanistica
d'a ro de mara tindrà lloc al F2ine
Republica Nacionalista, un notable qu
tet executara diverses &anises i N'A
rel! Campmany hi dese:tb.:atara el te
"Cono es bella la sardana. La histói
L'esteta:a. La tecnica".

SANTA COL.02.14 DE tie]JERZL
Robateri :: El tempa
Ha donat una confeaencia sobre N
cienalisme a la Jeverart Naciemlis
En Manael Redes, ¿'Aceita Catalc
glesaant Pidesri d'agenst parta i
Conferencia Nacional Catalana. F
mait aplaulit.
— n't del 25 entraren liad,
al deapatx de la fabrica del sorara
res' Cambeller, foreant les reixes
finestra i enmortant-se alomes
de roba. En aquesta vicia sin ja tr.o
els ca.ssos d'aquesta mena que s'llan
gistrat i encara s'ignora qui san
autora d'aquests fets que tan rime
intranquilltat als veía,.
— Han comeneat els treinta; per
ficar el Centre Republicä a la rasa
laantic hospital, havent-se trobat
infinitat de despulles humanes, ha
estat objecte de molts comentaris.
— EI petaadic local Supuro Nací
na.'ata continua els scus concursos d'
fants, essent força notables els tre
preentats i caia dia mes perfectes, co
que demostra la tasca que fa en pro
de Catalunya.

TRENTA-TRES MIL
019 046 048 050 OSO 088 123 1
197 20421023123724529333
338412 .119431443 454 465 4
509 518 557 579 600 608 609 61
614 678 727 738 748 752 763 80
806 815 828 829 856 860 863 88
892 917 921 931) 954 96-1 971 9.
TRENTA-QUATRE MIL
021 0250910931201621682
021 025 091 093 12016216811
177180192 213 215 244 257 2
316330 344378 428 430 4.164
496 553 544 593 610 617 630 6i
841 883710 '7617737777948 1
825 851 886 916 921 952 981 97
984 989
TRENTA-CINO MIL
011 025 031 036 046090 1111
1'22 132 144 154 172 189 2633
348 375 406 432 418 413 463 al
477 549 567 588 590 612 652 6
715718717 778 779 792 842 8
872 900 203 911 921 965 975
IRENTA-813 MIL
023 034 037 043 0 5 6 059 174 1
188 215 219 253 307 340 343 3
319 421 428 583 559 564 659 6
764 791 211 815 824 848 880 9
938 951 907
TRENTA-SET MIL
011 020 012 051 037 090 105 1
127 138 179 182 218260 265 2
290 335 :148 392 413 415 431 51
518 577 582 841 641'703 '731 8
037 859 872 907 909 953
99 aproximacions do 300 pe3
setos cada una per als 99 näm
ros restante de la centena de
premia primer, Salon i torcer.
2 aprnximacions de 800 pe:
soles cada una per als m'une('
anterior i posterier al el pre
primor.
2 aproximaoiens do 600 pe
Setos cada una per als mime
ankirior i peeterier al del p
mi segun.
2 - apreaiseactons du 562 pe
solea cada ttin par als 'temen
aleerior i.ZOFIletder al del ür

-

LA PUBLICITAT

GASETA LOCAL
otarmerrom WETg ORCLOGIC De LA
lielVERe grai 0s. tga?,ELOVe
Die 1 (la març de 1923.

Per la present i degut a mil no poden ésser catats personalment per ignorar-se on san els minyons concurrents
al reemplee de l'any actual, pel cupus
d'aquest districte, seas fa saber l'obligació que timen de presentar-se personahnent o d'excusar la dita comparea
azanca por mitjà de persona que els representi, a l'acte de la classificaci6 de
soldats que se celebrara el dia 4, a la
sala d'actes de la Tinencia d'Alcaldia de
rexpressat districte, situada a la plaça
d'Orfila, 1; prevenint-Ins que si no ho
fan seran declarats prefugos.—Reernplaa de t3. —Núm. 112, Stivader
Albeen; Costa; rem. 2 4 9, Marien COI'.
tinas Pa) eral. — Barcelona, 27 de febrer de 1923.—El president actual, Iglesias Avaló.

Notas d'acerasen); 7, la, la,
Barametre a cera l » lliTith¿Ae la
mar, 7G8; 7t1:::1;.,r+941r19,
te Te rnearaeasa ;aes,,l,t41 ; 1S0; 16).
Ternwanieki;lutfai t., 9'0; 119;
Unzaitat (centsitikur dcsaturaci4), 66;
.isa; 38
Dirteed, del vent, WNW.; SW.; SW.
Velocitat del veu; en metres per @epa, rime; cines, eirrna-etratiud, camelas; cirmacatrates, CW11,21112,,
gonewataree sztrvmes a Panera
Máxima. 201.
90.
filtzlima erran de tetera, 72.
Oscilaacia termotuetrlea, ii L Tempe......reqn•nn1011.1pm
381
ratura anitea, 145.
Precipiteció PeSS9a, den Ce les 7 llores
del dia anterior a lea 7 h a res del dia de
2 ECU 3
2 27.;pan
la data, Oad, rellane:res.
de/
vent
ea
igr.21
tenias,
necorrezet
277 quimmetres.
1

LA P UBLIC TAT
PRELIS D'e SUBSCnind0
Eareelona; Dues pesetas cada
Pises. Calalunya, Lipanya i Pur10921, TSO peeeelare tres meses;
;i5 els sis hiera; 30 un any.
Unió Post,k1: 25 pesseies tres
esos; 50 els sis; 90 un any.

La Secció d'Esports de la Joventut
Nacionalista Pau Claris, farä dittmenge vinent, una excursió de tot el dia,
segons el programa que segueix;
Vilassar de Mar, Vilassar de Dalt,
Font Picante, Castell de Burriac, Argentona i Mataró.
Sortida, a les cinc del metí per res-.
tació de M. S. A.

;2 WAT

assageu-la i l'adoptareu

Eart;a Fivs 26, lio;1!,ra
1.11.1.1Milr7211, -1.11r.111511111111111164113

AVIS

FUMADORS

911
1271
2271

390
920
1280
2280

711
1071
2021
2431

2481
3071
3791

2490
3080
3800

2661

2440
2670

4651

4660

324 1
3971
4691

3250
3980
4700

6171
6641'

6180
6650

e, amb nimia de le Maa-uració del

t

En la salvi', general celebrada per
Rec Cunual, 17, el
l'Associació d'Agents deessceurances,
ames aegaents:
Al mata, a les C.17e, vermut d'hollar fea narran:a:, la segiient Junta direceedicat al- nozlret socio (1,1,-,a,r, se- ta peo e 1,..xeraici cconenac 1903-24;
Ilayors Jaianee Llerene i Pero Riera. A P:esident, dee.or Linus Cm-erre:lea ; vice-presiecet, senyor Ferren Montserla tarda. a les , metre, baa per una reEUREN't
rat; tete ooi, scnynr
Solbes;
menada tesela.
CAUHROS Kg!
snyor Eugeni Pinyol;
Con/ a fi de testa. a e .), quarts
ANTICS QUE S.GUitt
inaeatas-, senyer Ram en Vieal; medeu de la ed anare Par vaa
Iitseam'a-nmacel. en la qual ! Ter, si- ayer jesep 'Marrazo; bibliasecara -.C.SyC,.." Frenare Peral; laxai
trataran part valimt-c3 clernents.
primer, cc Francesc Villa --odas; vocal segen, ,nyor je:relea: Pes; vocal
•
UNID,
tercer, seaeer Ferran Peralta; vocal
guara sanear Josep G. d'Arnezaga.
Es ven a tules les larmacies
.' Diumen,ge. a la n3, hi carera, al Cenke Auussorne,:'_a ..', 1,r2v, ''. ais del Cs•g
%
4 10etge agregat dels Ilospilals de Pa
• lberg i dc la lrul7', -,r, s. t:-.a r.ulic3",c',.'-,-T
`,
A .-.,
r
C-2, ..
sardanas per la robla "La laancipal di ...1
JOS
• no.',..L.I.A...,...01a..
a. ris.
Gola, Nas 1 Orailes. Consulta de,
Cama", de Valls.
s' 3 a 5. GoL2ulta ecenúmiea de 12 a 2. 11bla. de los Flors, 4, primer

7391

74a0

41111
8771
9731
9061
10321
10631

8120
8780
9740
9890
10330
10640

10330

11091

11100

1184 0

11701

11710

11790
12431 12440
13261 13270
14301 11310
14541 145 50

12251
12711
13761
14331

12260
12720
13770
14340

De les enloses el 5 de juny

de 1908, han resultat ¿morid.zafios les 460 obligacions corresponenls al 15 sortetg, segons
numerada, que seguelx:
EL111910 DE 5 DE ataee'f DE leas
Burneracld (lela 420 titols amor;
LiLzats co 2 8 de fe.der du :923
Del 161 al -170, del 241 al 250
840
1:350
2670
2950
9980
4430
4650
5620
6100
8000
8310
8690
11 960
9050
9779
10450
11140
11e40

1831
2271
2781
3511
4301
4511
5531
5701
6231
8051
8461
8751
9031
9571
10341
11181
11541
11961

18a0
2230
2790
3520
4370
4580
5510
5300
6240
00e0
8470
8750
9010
03580
10330
11190
11650
11970

12011 12020

12261

12270

12310
12720
13400

126e1
13311
14201

12 350
13350
14210

1841
2661
2911
3971
4421
4641
6091
7991
8301

8881

8951
9011
10141
11131
11831

senyor Autoui Arnaangua.

AlkOu e -V.a:gt saetal.

13391

Des de l'1 d'abril prtnint es
procedirà al pagament del capi Crol de les obligacions ainorlitzad,,, u sigui pe.sseles 500 cada
una, i del cups5 número 32 de les
enloses en 1907, aixf cola del
número 30 de les emescs. en 1908,
tant de les amortitzades
aquests sorteigs com de les en cir
culacid, amb deducid dels impostos corresponents.
El pagament tindrà bloc tots
els dies feiners, a la Societat
A llönima Arnüs-Gura
Barcelona, 28 de febrer de
1923. — El director gerent, le.
Fraser Lawton.

itibo
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ROMEA. — COMPANYIA
GEMIER. — LA IZABOUILLEUSE, DRAMA EN
QUATRE ACTES DE PABRE (SEGONS LA NOVELLA DE BALZAC).
Aquesta obra la coneixiem ja una mica desfigurada per l'actor de Sanees.
En de Sandia feia la seva Rabnuillcuu
(II Colonche Brideou) donant-li un final mes amable, ad tenis publici,
mort fingida del Colonello Brideau i el
seu triomf definitiu deixaven més tranquil.les les animes dels espectadora.
En Gemier ha representas l'obra tal
com està escrita, amb l'esperit balzacquiä. La Rabouillewse és una comedia
de trucs brillants, d'efectisme extern.
Sense pires preocupacions literarias, les
fortcs psicologies, les colon croes de
Balzac, tenen aquí un to moit. rebaixat ; en queda 'mines l'ambient i la teatralitat dels personatges.
Acceptant la Rabouilbuse toril mea
comedia de bulevard, de gran públic de
tarda de diumenge, s'ha de confessar
que és una obra bes' deixada, que entreté extraordinäriament, que apassiona
i tot en certes escenes.
L'ambient de l'obra és d'anuells que
sempre vénen de gust. Una societat provinciana del temps de Carles X. Exgenerals i ex-o ficials de l'Emperador,
uniformes una mica tronats, veas brutals que denuncien l'alcohol. Un vall
miserable, lliurat de peus 1 mans a
ene qualsevol, enredaire, amb ramita
lletra menuda. Una pinta de vividor sense escrúpols 1, damunt de totes aquestes ànimes, la figura eacardalenca i cantelluda del corenel Brideau.
Aqd-st personatge és l'herol de la
festa. Una barreja d'aventurer de mala
anima ti d'heme cancelas. Una bestia
que s'ha curtit la pell amb totes les
wurriacades d'aquest neón. i que co ha
rardut un cert sentit de l'honer i de
la dignitat.
Un borne fet a tractar les coses per
la via mgs curta, que no gasta catreOrnents de cap masera, d'una brutalitat simpàtica i decisiva.
Aquest és el coronel Brideau, bellugant-se ¿litre una salsa melodramàtica,
gust vulgar, perú suculent.
En Gemier agafa el parsonatge i el
fa tan cantellut mm pot; sanable un sac
d'ossos 1 nervis, dintre aqeella redingota llarga de col or de caía, atrae un
copalta neg re monstruós i grotesc, ficat
fitr a les orelles.
La seva companya el secunda admirablement i en canjunt i tot plegat,
lo Rabouirlcuse fa pasear els seas lisatre actes pele ulls del m'al:Fe i no para
de distreure'ns ni interessar-nas un sol
moment.
TIVOLI
Denla disuene, a les cinc, en matinée
arislocrätica, es posarà en escena en
amast teatre la formosa opereta en tres
Beles "La viutla alegre", ambant la
matinée amb ott eaplendid fi de festa
a càrrec de la seayora Iris i els celebres ballarins ele Gromaells. Al vespre
s'estrenarà l'opereta en dos actea, música de Schubert. "Canción de amor o
La serenata de Schubert", debtaant en
atines:a obra l'aplaudit tenor senyor Pineda, anant a carrec d'aquest tenor la
preciosa cançó "Serenata de Schubert".
Acabarä l'espec tacle amb la forma sarsuela "El estuche de monerias", per la
scnyora Iris i fi de festa rcr la senyora Iris I els ballarins Gromwells.

AUDIENCIA PROVINCIAL-VISTA DB CAllage
Davant del Tribunal P op ular 1 e ig
fleedd primera va comparèixer Antela
Pujadas Romana acusat dain lamia&
per inspradéocia, obtenint an veredlete
favorable, absolent-l'ho la Sale llene
ment
A. la aterxi6 primera s'ha prese ntat Ala
toni Ponte& Puig, curander, que per TO.
1er ter de metge va causar asgan, d
fiaca!, la mort d'una nena d'onze Imana
k.1 jurat va dictar un veredicte
pabilitat 1 la Sala va absoldre al ata.
cessat.
Acusat de robatori ha COMPalnat
la ßeccid qsarta Joaep Peralta Vives, coafermentan amb la pena so llicitada yal
fiscal, d'un any 1 un die de presidi eme
reta-tonal.
ren aquesta Receló va acabar abano
dedair la vista de la causa seguida contra
I'rauriaca Franees t France Cerastes,
dictant ei jurar un veredicte dincelpeal.
litat i aboolvent la Sala als processat,

ASSENYALAMEKTS FEZ A AVUI
AUDIF2iClA TEB.ItITOBIAM
Sala primera—Iberas. Mejor gnartla.
Pemica 1 altres i minimeri tar
cel.
Sala aegona.—No Id amenyalament

T003;13

AUDIENCIA PROVINCIAL
Seo-i6 primera.—Audiencia. Peabatorl.
C. fluertaa 1 un altre, jurat;
Wat
per estafa.
Secció eegona.—Vasfran ea. patatera
Vicens Serdian i un altre.—Jurat
Seceió tereera.-12otia. Tres erais, per
dispar, atemptat i furt.
• O-

Noves religioses
Sants d'avui: Sant Simrlici, papa
confessor; Sants Pau i Absa'o mártira
— Quaranta Horca: Església parroquial de Sant Agusta 7-lores d'exposició:
de les rad del metí a lo sis del yt.l.
pro..
— Cort de Maria: Avta es fa la visita a l'esglesia de N. D. &as Angel o a
Santa Merla del Mar.
— Vetlla en sufragi de les intime del
Purentori: Torn de la Cernmemoració
deis fidels difunta
— Comanió Reparadora: Església das
Pares Carmelitas.
— Adoració Nocturna: Toro de Sant
Joan Evangelista.
— laissa d'avui: Color morat
Del Bisbai
Gaietä Puig,
H3 mort el virtuós
S. J. (A. C •
— El ro del que som celebrara let
bodes de plata l'abadessa del coment e
Sant Pere de les Puelles.
— El secretara del Bisbat, doctor icen
Boada i Camas, h fet una circular solee
la prórroga de la facultat de binas en
les festes suprimidas. en la qual
següent:
'Sa Excia. Ldma. el Bisbe, monssenyor, en virtut de les facultats que li han
estas donades pel Respricpte Pontifizi,
autoritza els redoro, ecónoma regento i
tinents de les esglésies ¿'aquesta diecea
si que per costum antic o concessió especiel cclebrin segase missa tots cls dies'
ftS1i1.19, a fi de que fina 21 de febrer de
1926 puguin lanar en les festes suprimides sempre que siguin celebradas per
devoció i asa assistència ale fidels."

mluIllm.i.....l.‘•nnn7•Mr•••n••n=rziG...1.310
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Eis milers d'espNtadors cr,12

1

pATH

han desfilat pel

—CINEMA

durant els dies de projecció de la 1. n jornada de

LA TOMBA INDIA
esperaven amb veritable
ansieta: el poder admirar
la a n id riada de la mes emocio—
nant 1 extraordinaria novella adaptada ala pa-ntalla.

Incendi
Ahir, a les onze del mata es va calar foc a unes barraques del peu de
Mentjuich, quedant-ne duma completamera cremades i altres força destruídes Sortosament, no hi haya desgracies peraonals.

remerm.---,
---mwesmaesotaserre,reeer~movienrrsselemerrrymarquidorditemearve.~sreveserr,-..,
todeale-a

720
1080
2030

4821
4830
6501 6510
6771 6780
7801 7810
8421 8430
9291 9210
•9831 9840
10081 10090
10421 10430
11631

I3en Ale.diar

En la dita conferncia s'es!ud:arä la
0-2,1.23
fe:agraria adria, clernostrant pls seas
1'1 al 15 del esie ssal en jcn cs
El rnag.li. 1)e Saló d'E-7.posieiO que avawstges per a determinada catase ae
easseruies, olio,,
12301
escurro treball,„ i l'organitzaciö de porta aeronanla casa AbADAL eslava cum,der-es,
ele.,
12711
cla2,3 truint a la Placa -le Letatnenda tiee com a base principal pel foto-rot de
pura. Liorem;
Ramb:a 17, eerapletarrient terma. l'aeranäutiea en general.
rie les Flor.,
nit.
r Catarros, itetrelate, Bronquitis. eraEi ha z ..etnalment exposats al
Els cafes 1.a Pcrtorriquaña„.
!.j 1 Mimes, es curen ratV g ament amb
tl:versos
notaies
BUICE,
dit
pan els
fla3
/ te a' rimar conainol ternsra.
Plaça del 13ea-ue,,:•:: i Xtorlà, 25. nou reaaei, i ataseis d'aquesta
mateht., enteca. amb elegante
ADADAE.
L'Afició Artislace alabrarä diumen-

01E3

Eraissio 12"11 DE rulo DE 1907
Numeració deis 420 titola amoraltzate en 23 de febrer de 1923
Del 241 al 250, del 371 al 380

Col.leccionar les fotografies
dele jugadors del futbol que ea
regalen a ceda Ilibret, de papar
de fumar
SPOrIT

Art

Eursaal).

COMPANYIA BARCELONESA
D'ELECTRICITAT
Celebrant amb aquesta data el
16 sorteig per a l'amortització de
les obligacions al 4 per cent meses per aquesta Companyia
de maig de 1907, i el 15.6 sorteig
per a l'amcertitraci:5 de les emeses en t5 -110 >ny do 1908; tamha al a Se' oent, han resialtat
amorlitzadle de l'emisstó d'11
de maig de 1907, les 490 obligacions corresponents a l'indicat
16 akIrteig„ la numeració de les
quals es cona segueix:

Dem), dissabte, dia 3, l'Orfeó Sant
afeita de Sant Cugat del Valles, per
a solemnitzar la testa del seu Patró,
donará un concert &vean l'ermita
de Sant Media a les anee del mate
cantead "El cant a la senyera",
ne de l'arbre fruiter" i "La sardana
de les monea".

El praelas dearange, a les el de
mate a l'Assoc'.ació de Dcieebles de
Liceu Delinau (Valeria:a, 245), donare
una ceefereacia el mamerta duclor
10921
i t Alar matl, a dos qnerte de Jeta arena, Carde sobre el tema: "Necessita: d'eLa junta de govern de la Germen.
procedem de Velen, ia i Màlaga, el saelit
quilibri intellectual entre la dona i dat de l'Orfeó Catalä fa avinent als
11781
vapor 'COSill2 y Ja.rinta", arepletat del t noma".
seseo socis que, no havent-se pogut fer
m'ayer tichevariieta, autb e qual tenguela juma ratera] extraordinària de pri' ten el tal segon rearnentet senyor i el
El Cena-e Excuninnista "Els Blaus", mera cenvocateria el ditnactige 25 de
mero Dritelaen-Said.
El "Coeme y ja cinto", ese a un mate- de la barriada de Sarria, te moje:l a- febrer per no reunir el nombre d'assoceas realamentaris, aquesta s'efectua'astfic vahea de a.eit toaer, aliada anecaat da per a denla i demà passat,
si6 que tota els anys efcctua a Mont- te de segona convocatória diumenge.
I/ moll de Bar . iena. Fi cu propietari
serreta
sota
el
saaeient
itancrari:
aja
4 de març, a dos quarta dome del
arribe salina dearea en reitee:a de Vale.Dissalaa, a tres qaarts
dui
a, sur- mata a l'estatge de l'Orfeó Caeati,
cia.
tida per lasetació del Nord, fans a Mo- etsent väl:da els acords que es prennatrel, rujent clespres a pea fino al Me.
gata. Interessem rassistencia per tracat.
RESTaU ,.7.:T
nestar. Ea rrilsar-hi, visitaren la Var- ta--se de la reforma d'alga/as articles
si...d. ce To
ee.
di Reglament.—E1 secretari, J. Marada dia te dansant de 5 a 2/4 de
Diupen¿e, excursió a S.2/11 Jeroni, ria Castells Andilla.
'31 dinar a deanericana de 9 a 11,
pujan: per l'antic carril 1 baixant pel
costal. de Sant Joan. Despres de distar
' Formant pala de la campanya
Dama, dissabte, a les deu de la vetlla,
empres
-tren el retorn a 14onistroa pes- orearatzat per la PCIlya Aspa, tinlrä
•
diumenge gee ve tenerä 110e a
sant
per
la
drecera.
831
Lec Casino de Sans (Sans, 514), una
ilancesa Uf! ergenezat per la
Confederació Ata :cale Un:a de Vinyasimultenia d'escacs a càrrec deis se—Salvau-nie,
pare;
sec
massa
nyers Soler i Vilardebó, del Club d'Eslees de Catelunea, dacord aeaa les enjove
per
a
mc.r:r.
titats agràries del IL dc lees, per
Can de Barcelona, median invaats tots
d?sditxada!... La jus
cal arnants d'aquest joc.
tractar de la erial vataa,la actual en t
jelacm amh Idof7aeaalerat i indagan tfcia humana t'ha condlmnat a
'alcohols
en 11 aeapaalament morl, pMs teus abominables
de
¡ele vais, fabricació dc ecers i tota me- ! crims a df,s pasos de la bamba
5611
El millor labro do oulna
nornes peeeen en el tea miserable
ea de begules.
A lacte, que tindrä lloc a les den 009, soase recordar-le per a res
Im Comissió ;municipal d'Acia.id ha
de la salvar:id de 14 leva aniid reata al Te".1`.7e COSVS-V.1tOri,
o rgani tzat diveracs conferencies per drvut.
pmmes d'assat:ran sa,,reacets oradoes • mal...
;De El obstil do/ ce! D Sodoma gar la utilttat 1 eta progressos oblimeuts
agraria i nene:cace repeaentacions de
acalci'avinci6 comerciab ti, primera se
trots els publes de resment ada
.
comarca. 1 Comerra, qué s'estrena el dilluns. 5 de. març., a I . a.rist,oerglie. cc'el,rarä el vinPast di-sable, a lea ala de
9161
la L.rda, al salú de lent, a ,Irree del

El! A :_.1-..:;•zTA!

Anuncis Oficials ELS TEATRES Cränicaludiciária

-1111.11

En

iLICAN

E/ Centre Autonomista de Dependueto del Comerç i de la Indústria ha
org-anitzat per al vinent diumenge, dia
4, a la tarda, un gran concert Del notable Orfeó Barcelonès de l'Ateneu
Obrer del districte segon. Tumbé s'interpretará un bon programa de ' capaons anal gestos per 4 SeccI6 blanda
VC
de l'estnentat Orfcó.

DIvendres 2 de RI390 de 1923

greantreanrysolleareraddalaMeaMallsowelireadreaarka~wrveterela^"~"
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Gast

Vídua de Planelle
lia mon a 83 anys, havent rebut eis Sants Sagraments
(
A. C. S.)
Els que la ploten, fills Ramon, Vicens, Joaquima i Lluís, fills polítics Eulària Murlä, Eulària Ciausaclis i Josep Parrot, néts,
nebots, cosins i familia tota i les raons socials "Planella i Companyia" i "Vicens Planella", en assabmtar Ilurs arnics i
coneguts de tan dofolosa pèrdua els preguen que tinguin present en llurs oracions l'änirna de la finada i se serveixin assistir a
la casa mortuòria, Passeig de la Reina Elissenda de Montcada, 4, Sarrià, avui, a las 011Z2, per a
concórrer a l'acte del sepeli.
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A les vuit: S'organitearä la comitiva
al loCal 30Cia.), Mercadees, 38, principal,
precedits per batedors de la guarda municipal i la banda de trornpetes del reriment de cavalleria Dragona de Mon•
tesa, seguint a continuació i cavalcant
magnífica cavalls emplomallats i guarbits, el capitt de colla, En Jaurne Pares; capita de bandera, En Josep Clapera i Soler; bandeen, N'Lsidor Papiad, i eta cordonistes; la comitiva, amb
quatre landós i dos "breacks" guarnits,
als acorde d'airean mantea executades
per les renornenades bandea de cornetes, timbals i música de la Creu Roja,
s•encaminarà a ¡'església de Sant Cugat
per celebrar lacte de la benedicció de
remenya, cedida galantment pel benvolgut consocia i conegut arquitecte En
Manuel Raspall; despees d'aquest acte,
farä el següent recorregut: Cerdees,
Cordera, Plaça de la Llana, Baria, Reforma, Tapineria, Corrida, Ares, Placa Santa Anna, Comtal, Alt de Sant
Pere, Playa de Sant Pere, Baix de Sant
Pene, Alvarez, Gin* Pellicer, Colomines, Semoteres, Plaça Marcara, Assahenadoes, Comerç, Passeig del Born, Ree,
Princesa, Jaurne I, Ferran, Rambles,
Nou, Sant Reman, Sant Pau, Hospital,
Riera Baixa, Ponent, Ferlandma, Ronda de Sant Antoni, Pelas, Plaça de
Catalunya, Passeig de Gràcia, Salmeron i Plaça de Lesseps, on es dissoldrä
Ja comitiva per reunir-se a l'Hotel Ideal
Pavillon, on se celebran ä un banquet
Tarda, a les sis: S'iniciara el retorn,
formant-se la comitiva acompanyada de
les mateixes bando de trompetea, cornetes, timbals i música, a la Plaga de
Lesseps, seguint els carrers de Salieron, Passeig de Gracia, Fontanella, Trafalgar, Méndez Núñez, Plaça de Sant
Pene, Baix de Sant Pere, Reforma,
Mercadees, Bória, Plaga de la Llana,
Cordera, Carders, Tantararaana, Princesa, Tap ineria, Corrib'a, 'Botera Portaferrissa, Rambla i Hospital, quedant
dipositada la bandera al Teatre Romea.
Nit, a dos quarts d'anee: Gran ball
de gala al Teatre Romea, estant el local bellament guarnit i encatifat

ALBERT EIIPSTEIN,

I La

LA DELEGACIO REGIA DEL Demà, clissabti, bata de Sant MeSARDANA
UN MANIFEST DEL C.. I).
ras, en les passades en triangle, busMINISTERS DEL TREBALL, di, se celebraré el tradicional aplec a
Aquest encapçalament fart creare, fi
l'ermita d'aquest Sant i tindran lloc les
cant a Vedaste minim el maxim renda
EUROPA
COMERÇ I INDUSTRIA
Inés d'un, que parlem del savi alemanya
acosturuades festes que crganitzen les
mena els jugadora hongaresoa han arri}leal rebut d'aquest Club tin maniAquesta delegaci6 regia, en la impos. diferents
pel sol fet de parlar-ne, perquè tontona
, aa que adreça a l'opinió, en respesta bat a fer-se famosos. Ea el F. T. K
perque ha esdevingut
salsa/tac d'establir des del primer moEls dirrses programes de la Cesta
veuen dos genuina representante del futy les sanciona que la be imposat la
"moda", s'equivoca: algun altre creubol del Castre d'Europa: En Paniky i ment aquella semen técnica i estadís- san con/ segueix:
s. C. C F., con a conseqüència deis
aplicar
la leona de la rea
fa que anern
Izabo, veritables "esos" en el mes ample tica que han d'esaetabase de la seva acCalla La Unió Gracienca: actinia
jerid ents del seu paran suspes asub el
lativitat als acatada sistetnes de repartir
tuació, isa organitrat nones el papas- a late aet del mata al carece de Bollaaceita
que
es
pugui
donar
a
aquest
raoParcelen*.
sardanes; tumbé s'eqtavoá.'' En parlem
tuneas jurldie, que . agieä a carrec de vista, 39, Gràcia, Acompanyats de banA mea dels interessats, donen) a co- disrne.
perque el nostre hoste ha estat en contic/rata d'aquest iLlustre CoLlegi, eh dee i de guatee batedors de la guarda
presenta una magnifica «asió
nèixer el seu contingut, si be ens hem perS'eras
tacte amb la nostra dansa, l'ha escoltada,
a veure bort futbal, i es de creme quals intervindran directament per soltes- municipal, seguirà el capita, de colla,
perme.s retallar-ne alguna paràgrafs esIhn vista ballar i fins l'ha entesa; !'home
donar amistosament els conflictes que Pelai Suget,' arnb el banderer Anban
çrits indubtablement en momeaste de poe- que el camp del Barcelona es vedes
de ciencies, que amb les seves teories ha
sorgeixin o ahogan plantejat, atuse bar- Moya i cordonistex.
a concorregut
sía
conmogut tot l'univers, davant d'una sarstar -se, pm!), en la politica general,
Tancaran la comitiva deu "breado"
Cansa pena veure con es discuteixen
dana ha estat ell qui s'ha conznogut hi
CONFERENCIA D'AERONAUTICA
l'ordre
públic
i
la
seguretat
de
les
perartisticament
guarnits,
els
guata
taran
el
cas,
en
tot
rara ICS CO3C3 de futbol;
ha dit: Es una dansa molt distingida,
Demà, dissabte. dia. 3 de mara, a les sones o de les coses, per tal com aquesta
la passada pela principals carrera
emiten d'aquest Club, a mes de comeque (Imanta eo que is el pelle que la
sis de la tarda i al Sala de Cera, tindrä aspectes continuaran corresponent als de Gräcia. Despees de celebrar im lunch
air determinades acusacious, que ens
bella i que deuria esser coneguda de lea
lloc la primera d'una serie de conferenGoverns civils, oom a depemlancies del al Monumental Bar, la colla mantarä
rabien malt greus, ens dama molt que
altres nacions. Es una obra d'art agera;
cies projectada per la Possinclia d'aminuteri de la Governació.
cap a Sant Medí, on celebrari el
tensar, a nosaltres, amante de lotes les
manada atnb un etpara
viada, de l'Ajuntarnent de &u-educa.
L'adquisici6 d'un immoble pel Col- tradicional ball a l'era.
coses de Catalunya i partieniarment del
Verament rhorne de lea fantasiol
Ea dinar& a Can Baldir6 de VallviD'acord amb la Secció d'aerenäuSica legi d'Advocats permeträ a la dita Desea esport; de coa/armar amb aquest pa%
teories ha compras la sardana i n'ba
legada ocupar els locals on es projec- drera, on se servirä un espléndid bansalaria diremament a la soort del isst- de "Penya Rhin", aquesta primera conbelle-3 paraules.
ferència la donar el pilot aviador ca- tava instaLlar el mateix edifici on ra- quet, tornant a entrada de fose a Barcasa riostra.
cl
Agraitrali la galartia.
tala i secretara de resnsentada Secció dicar= les Assegurances Armes i que celona, reorganitzant-se la colla a Can
Ara, mes que mai. manca el se-ny i el
No siguem, peres il.lusionistes ni *
ben criteri; esperan que ficalroent aquest aeronáutica de Penya Rhin, senyor An- la Caixa de Pensione construeix tount Gornis i recorrent diferents carrers de
Gracia, anirà a dissoldre's a l'Iris Park,
toni Artnangue, versant sobre "Aviarió al seo.
torneen vanitosos per unes paraules
•imposarit pel be de tots.
la
Delefuncionarà
Provisionalment
i les seves aplicacions industrials. Fotocortesia; oi mes: no oblidern que daut
on se celehrarä el tradicional i extraDin així el manifest en qüestió:
quan temps enea, en aquest alón tot ty.,
' El "Club Deportiu Eurcp.,", rebut el gratia aérea i organització de porta ae- gació regia a la casa número ts) del ordinari ball continu de Sant afedL.
les
seves
ron
Passeig
de
Gracia,
fins
que
àutics".
Grup
Excursionista
Sant
Modi—Las
retal-fu.
dictamen en el qua! la Comisaba inves• ••
L'interes del tema i la válna. 1 tonel- dependencies centrah passin a l'indicat colla es retmirä a les set al seu estatge
tigadora nomenada per la F. C. C. F.,
concreta els seus caneca ea contra d'a- xements practica del conferenai.at fan edifici de la Gran Via Laietana. Les Social, des d'on aniran a cercar el
Al
pati
de
l'Associació
d'Estudiants de
'quest Club amb main de la saspensió
esparar una nodrida &asistencia dels multa horca de despatx per al públic seran bandees- Antoni Vila, al carrer de Salla Universitat Nova se celebri la festa
del partit Europa-Bercelcsara te asteria
aficionats a l'aviada que existeixen a de e a 53 durant el perioste inicial. Mes meran, posant-se tot seguit en mareta la
dedicada al professor Einstein, el qual
endavant, el ¿espitas estarä obert mata comitiva, acompanyada per la zaranCatalunya i dime d'aquella que, profana
en fer constar el que aegueix:
seia en lloc d'honor, acompanyat dels sea
ga de música, amis tabals i trompetea,
Primer. Que en el citar dictamen es .vulguin aprofaar recasió d'assabentar- so ¡tarda.
nyors Campalans i Mass6 i Llorene
Avui la Delegaci6 començarà ele ser- del regiment de Badajoz, i precedida
faaa a gratcient a la yeriMt i se'ns im- de la utilit at que en molts ordres postria
altres personalitats. Una gran gentada
puten culpes que de cap manera hem
restiltar de l'establiment d'una zarza ade veis, amb tot i que la inauguració no de ematre municipals de gran gala. tanamplia el pati i galeries. La cobla Bars'efectuarä
segurament
fans
a
última
de
cant
la
comitiva
luxosos
landós.
El
seporta aeronäutics a Catalnnyst i a Es
temes.
celona toca "Davant la Verge" i "EI
mes.
ayer
Tusquets,
regidor
pel
districte
vuiQue
se'ns
imposen
unes
pena-pany,quertildca:e
Ssgon.
cavaller enamorat (de concert) i "Les
ia
per
quant
te,
ha
aromes
assistir
a
la
testa.
ra
tota
rasa
i
justle
múltiples problema de transport
Utats con t
REUNID AL GOVERN CIVIL
notes de Prat de Molió", "Per tupieses',
Després
de
recón-er
els
principal,
no haaent delinquit el C. D Europa no
La ea/feral/tia serà pública majan"Juny" i "La Santa Espina", que foros
El govcrnador civil va reunir ahir al
carrera
de
Gräcia,
ea
dirigira
la
colla
correspon imposar-li cästig de cap mena.
sant la correepenent Mvitació que pot
ballades per multitud d'anelles. No cal
seu despatx al Comite de Fluid Electric
cap
a
Sant
Medí,
anant
despees
a
diTercer. Que protestan* tat aix6 i recollir-se a ta Secretaria r/e Penya Rhin,
per a tractar de la manca d'aigua que
dir que la Barcelona assoli un nou exit.
per via reglamentaria, el C. D. Euro- per la tarda. o a la
'
.rariació
Despees, elements de la Penya de la Danexperimenten d'un temps a aquesta part nar a l'Ideal Pavillon, on se-rh servit
un
gran
banquet.
pa ha entaulat recurs d'ap.1.11cia dav-aut
a la Casa de la Vi/a.
les Contpanaies productores (la lb:id
sa i de L'Esbart folklore, dirigits pel
A
les
cinc
de
la
tarda,
la
comitiva
La Federació a Madrid.
senyor Rigall, dansaren diversos ballets
electric,
davant
del
con(
hete
que
poiria
P-nya Rhat ens prega que -e la irisfarà
Quart. Que no es cort ame al senyor
la seva entrada a Barcelona recorpopulars.
esdevenir i que obligaria el tancament de
posibilitat d'aeisar-leas individualment,
proli
fea
reguent
diferents
carrera
de
Gracia.
torD.
Euresei
president del C
mollea fàbriques.
fern avrnent als ser!, socia que veuria
Cal felicitar la cobla Barcelona, el se'•
nant
al
seu
estatge
social,
on
serä
digurtat el nombre de sacia que consEis comissionats van manifestar al senyor Rigall i, sobre tot, els organitzade gnst que ps sinpeer la
ova l'esmentat Club en czp «asió, com asid'
positada
la
bandera.
nyor Reventas que pot estar tranquil,
seca secretaria a recollir la invitació.
dors de la festa per l'èxit obtingut.
A les deu del vespre se celebrarà un
s'afirma en el dictamen.
puix cumplen amb mitjans suficients
Serä una festa d'apadívola recordans%
grandiós
ball
de
gala
a
la
societat
L'ArCaique. Que rauf ira atea areada mes
per a al rentar aquesta manca d'algastrab.
.
J. M G
que tot; els soda ingress-is en el C. D.
durant guatee ó cinc setmanes.
Ferepa durant el mea de adiete ha foren
Colla "Eh Novells de Sant Medf":
EURITA
Aquesta reurtia ion so:licitada ¡set ,
LA
PREMSA
NA,I
L'ESCOLA
ajustant-se en tot ço que 74 eseriu el ReSARDANES OBLIDADM
governador a prec d'una de les Campa- Masi. a les set: Es reunirä la c olla per
Es posa a coneixament de totanar a cercar el bauderm N'Isidor PaCIONALS SON LA BASE MES
gtsrremt del neatre Club t e , 4S‘pesiciens
nyias proluctores de fluid.
"El
pastor
enamorat", Blanda; 'Tea.
senyors
socia
que
esaent
neals
soper
la
Directiva
al
sea/
domicili.
remes ulteriorm ant
El seuyor Reventas ha les indica- • piol,
PERSIA DE LA LLIBERTAT
ces d'or", Catalä; "Mire-jo", Fornellsa
cesaria la presentació del rebel
bre amtest particular.
Repartiment de laana de Pa, anal', 1
seryor •
Mona
a
renginyer
cap
de
mines
"El ca.valler Sant Jordi", Morera.
FUTURA
si.A. Que rebutja mere/maleas per del mes corrent per presenciar al Fontradona,
avinent la convenien- caen als pebres de la barriada.
coasiderar-ho indigne el qes re cometi Partit tIP campionat contra el R.
r¡tii estigia en contacte amh els
cia
ara!) (1 C. D. Eueepa la jalara:: que SU- C. D. Espanyol, el pròxim ¿fu g.
CunsumidorS de ¡oree motriu i represen£151E1 1111:1513 laLilaiiil lZilliiCialara rI Z2 El ti 12 111 81 51 2 II
strenge, poden passar a retirarps 3a l'atribuir al nestre Cittb la comi s
tants de les Cornpanyies per al cas eme
les
toas
els
dies,
de
eis
a
neta
de
a de Ceta, que l'herir/mesa i rl !son-a:
hi hafens necessitat d'adoptar mesures
nom de la sera Directiva han d'aeser en la vetPa, per les ofieirtes earrei
abans no arribi la paralització fangosa
de Salinerdn, 25 i 27, principal.
tot moment obatacla pertme es realitain.
de les f:lbriques.
declina
Europa
lambe
es
comumra
segona.
com
Seta. Que el C. D.
ELS PATRONS RAJOLERS
teta responsabilitat seare susperasió que tot soci que no hagi rebut
Es va reunir alar, a la Federada) Padel partit Europa-Barcelona per les /a convoealbria per l'Assemblea
tronal de Catalunya, una consistió
general que celebrarä el pròxim
iracas aceiteras:
patees rajadera i una a!tra de carretera 1.4
a) Per hatee tingat per origen Tes- diumengo, dia 4, al teatre prin
d'arbres per a tractar dila conflictes
nwntada suspensi6 dea gasetilla tundencipa/ de Gräcia, a los once del
que unen plantejats amb els seus trecasa feta inserir als perióittes del mati mal I, queda invitat, mitjançant
en
la
per
la
F.
C.
Cs.
F.,
balladora. Despees d'un ample canvi
18
atet dia
la presentar í a del rebut del mes
CILINDRES
mes que prevenre, a'aaamciaba c-om
d'impresiona, prengueren per unanimitat
corrent.
m fet c.ert que al muní) es registraran
acords de gran importancia, als (mala el
acidents a censegaeacia de ragembolatindran dammoillar la seva actuació en
els esmentats conflietes.
dale de pablie per !lavar raelle5 el C. D.
Europa un gran nombre da socis tense
LA JORNADA MERCANTIL
IjUS'ar-Se ala preceptes reglamentaria, el
Dissabte, a les dett del vespre, a resaue no es cert.
tatge social de la Cambra Mutua Inb) Per haver-se fet cranpareixer dadustrial (Hospital, 93, pral.) se celebra- mi
tara del genternader civil cl scnyor prerä rin maing Pro Jornada Mercantil,
sident del C. D. Eurepa, per no trobarVaixeila entrata com a protesta de la R. O. publicada pel 111
re en el canta al metí del dia que baria
Vapor eepanyol "Roger de Flor", de Gi- ministeri del Treball, i en el qual acte fa- im
de jugar-se el partit cap membre del
ran ús de la paraula, entre altres oraComite provincial de Barcelona ni del Ion, amb carretea general. Arnarrat
d'Espan y a NE. Consignatari, Companyla dors, els representants del comete Al 1 mi
Cornae directiu regionaL
detall de les barriades extremes.
Vitae. Que aixf mateix protestan Transusedirerrania.
A lacte, que sera públic, la Cambra
amb tota energia del fet que no ens atreGoleta italiana "Enailia", de CiaitaceMutua Industrial prega l'assistència de u
7iM a adjetivar de que el senyor Salvà,
ehia, amb llagaste.
tots aquells comerciante que ca consicem a president de la F. C C. F. i cona
LI
Paitebot expanyol "Anulado Oliver",
derin agrejats per ractuació de la Codirectiu del F. C. Barcelona (que per
d'Andraitz, en Ila.at.
missió Mixta del Treball.
aquest segon arree ostenta el primer)
Vapor espanyol "Rey Jaime I", de Palestigués hores abans de l'assenyalada,
PER A LA REVISIO DEIS PROme, acub (agrega general i paseatgers.
pr al començament del >arria dinant al
CESSOS SOCIALS, POLITICS
Amorrat
moll
de
lea
Drasannes.
ConsigTibidabo amb l'arbitre designat, senyor
I MILITARS
natari. Companyia Transeruditerrania.
Contreras.
L'Esquerra Catalana. en la reneie geYacht eepanyel 'Corone y Jaeinta", de
Neve. Que tambo proteeta de l'inneral extraordieiria, celebrada el cría 23 si
Valencia, amb al aro oquip.
apslificable atropell que porta aparellat
de febrer. i a proposta de la Secció d'A.c.
Vapor itailiä "Danizetti", de Finme
al fe de reconeixer salmuera a 4.000 soesealeS, amb carena general i ras- cid Social, acardä per unanhnitat atinetis de l'Enaopa el dret d'entrada al camp
aatgers. Amarre moll de Saut Rertran. tic -se a la • anpanya pro revisió dels
dia del partit, no imp,h tut, en canvi,
Imitació de cap mena al nonbre de soConaignatari, asilla de Ramos A. Ra- processos soctals, político i militara, i, es- LI
pecialment en el que es refereix a la
cis del F. C. Barcelona, deixant així una
mos.
pena impaaada a En loa. ci Aelter (a)
Prulla oberta porqué derant el tonps
Vapor eapanyel "Jorge Juan", de MarEl Poeta.
El
que manca per a la data de la celebraarnb carreaa genere' i 2 pass-do:ere.
construit
PerqU STUDEBAKER
ció del para puguin ingressar en ell tota
EL SINDICAT LLIURE DE
Amarrat moll d'Etnia aya NE. Cons4;-na'els individus que rutas= lee-hoi donanttari, Cornpanyis Tranamedaerrania.
BARBERS
i seva
cotxes
6
importants
així el cas paradoxal que lúa deis seus
Vapor te paqyol "A. Cola", de Valeneia,
ciat Lliure Professional de
Creta li sigui permes al E. C. Barcelocotxes
amb earreea general 1 .37 paswitgsra. It la avinent a tots els sucis que
producció Permet preus
na i a rEaropa, prohibís.
Amarrar mol! d'Espanya Nal Consigna- desitgin acollir-ase a razuniatla concediclient
són
sotmesos més
in. Que aquest Club es cornplau en
abans
dc
renietrc's
tara Companyia Trimemeditereänia.
categoria,
da, que podan pasear par la secretaria a
praelamar que igual dret tenen a precanviar la fulla correiQonent g rany
Vapor
eapanyal
"Manuel
Calvo",
de
9.500
inspeccions
sa/ciar el partit els socis que ja ho eren
Veracruz i cocales, amb riere-ea g -neral i 5922 per la del present quedant exempts
el dia primer de febrer cona els ingresde pagar les quotes corrasponems a
52 Nassau:ere Amarras mal] d'Espauya l'any
Sets fina a la dala.
passet. A la vegada fa avinent que
Eet. Censa/antara A. IlipoL
ti. Que fa patead la sera rat's enirse
suprimeix la queda d'entrada a tots
espanyol "Trinidad Concepglea protesta pal fet de que ha yan doque sollicitin entrar a aquest
ciAn", dt Saat Carlee, awb cirregs getat sempre el C. D. Europa innegable
VAGA SOLUCIONADA
exemple d'alta tsportivitat havent
neral.
aconseguit no serme malts esforços ocuHa retal resolt satisfactoriarnent el
Valxalls despatxats conilicte que shavia plantejat fa alguna
par el lloc preeminent que te en l'espora
:de C.: talunya, en el moment que ens anaVapor eapanyol "Cabo p uertas", en dies a la fabrica de raesäies E. F. Esva a ésser permès reen tair el fruit d'ucokl i Companyia entre els obrera i
llaat cap a Gibraltar.
na tasca tenaç i enue,tada, es pretengul
patró.
Vapor rae/layo] "Cabo (Merad", en
Par un caciqui arte inmoral i absorvent,
eap a Marsella.
AGRESSIO
fcr infructuosa la nostra tasca llançant
Llagut espanyol "Alfreda", sarta
Domènec Como Como, de 39 ama,
Sobre l'honrat wats del C. D. Europa
passava pel careen del l'arias/cut, meta
teca general, cap a l'aleada.
tot el llot de la e:aún-mil.
de sobte ii sortiren de trascantó dos joValxalia scrtne/ ves deseoneguta, els quals Ii donaran diEL "FERENCVAROSI" CONTRA
versen COps de pistola al cap i l'amonaEL BARCELONA
Vapor .panyed "Cabo Nao", ami, ,és'5äncimp
ean.tn de mort si contintaaa treballant
rega genera:, cap a Alcor i ecosiles.
Des d'altir mati que san els nostres
als
tallers
de
todas
eh:a:Aries
del
carrer
'bostu els jugadora del F. T. K., de
Va por ts Pan Yal "Alahúa", ami, (anega
de Borren, núm.
Sortosament, les /
general, cap a Bilbao i eaca:ea.
: Badapest, que meclirau llurs :orces amb
fe-rieles que tele' el Coma :oren llstas, Itin
411r3 13 kl
el Barcelona drmä i diumenge.
Vapor espanyol "Tambre", amb earreEntre els Clubs hongaresos, el que
ga general, cap a Las Palmas i escales.
en visita és cl de la in¿s brillant
Vapor espanyol "Alonszora", amb rata,
Plague.. da 401:40 cm.
Fianza
dita), padent afirmar-se que ha estas el
rega general, cap a Vinareç i Castelifl.
c.:adulada de
Ptee. 'C.1 as.
red C..> (a flag Tr...A
cr eador d'aquesta famosa escola que
Vapor
f:Mandea
"Fessle",
en
llast
(ni/
124.sx
7
5
can.
beet admirat en ocasia deis partits de la
lisa.i 'SU ma
a turriataa
PER 11 TEULADES
'llagyar" i del "Ujpesti".
Vapor liala ,elea "Saura-en Noito", cual,
En ciencia, compateixen els del "FeMaterials
armats ab amiant exclusivainent
earrega general, cap a Sant reata i esa'alaaarosi" amb els seus vells rivals del
cales.
Cia.
1. T. E., podent afirmar-se que el magVapor espanyol "Mereetlea", amb cärtli tíc desenrottlo aconseguit pel futbol
Teklon
3344•A
À3
pral.
g
el,
I
Portal de l'An
reee general, cap a Argel estad"
'boagares es deu en gran part a la pugna
Vapor eepanyol "Rey Jalase Ha, amb
DA R.7.E.I.ONA
Xate han vingut sosteniat els dos Clubs.
Wilnbrica a SarriK
carrega general, cap &Malí&
I Mettres consuniata en el dilícil joc
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Secció Maritima

Moviment marítim
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Me D'hl ha cap que doni majar satisfacci d

Tols els de la son re p uta G iö 1i doblen el preu

PER QUE?

per les fabriques Inés
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JOSEP ESTEVA 1
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T77.....DEcrrAcuEs

Teatre Novetats

& todas las ENFERMEDADES

es una puerta abierta

•
IR
111

da la GARGANTA, da los BRONQUIOS
y de" los PULMONES
1 NO DESCUIDE • NMANAS UN CONSMIDO I
PUEDIOT. CUIDARLD:;1117
EN POCOS DIAS, Y A POCO COS/W

Companyia de sainete, sarsueles, operetes i revistes.
ig Director d'escena, Lluis T.
l'Aaurente. Mestres directora
i coneertadors, Josop Esp pella, Antoni Catalä i Joan
• Aull.
3.
Avui, divendres, tarda, a 13
• dos
quarts do cinc. Matinée
11 popular a preus econòmics,
1, La joguina cómica en un
El acte LOS MONIGOTES
•

•

500 A.

Tel

Avut, divendres, tarda, a les
cinc:

i l'opereta cómica en dos 112
ei
actes, del mestre Vivés, re
LA GENERALA
e
Nit, a les deu. Tercera re-- 3
presentació de l'opereta en u
U tres actes, llibre de Leo 11
Kastmer, arreglada per Tir- p
su So Miguel Nieto i Joan Ca- @
• sas Vila, música del mestre Josep Suaga, titulada
3-e
FLOR DE NiEVE
U Magnifica presentació. Es- mi
collit repartirnent.—Derna,
e tarda, a des quarts de cinc. 11/rs1
III Matinee popular, amb un
escollit programa. Nit, Flor 3
im de nieve.—Diumenge, tar4 da i nit, Flor de nieve. •

PER NO ESSER TRETZE
Diumenge, tarda, a les tres:
LES AVENTURES
D'EN MASZAGRAN

t

Nit, a les deu
LA DIDA

cieCiennifeleiniennerierantinn

Per no asao! , tretze

Ma...•n•n•n•••

emennerneensecnelnencessigne
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a Gran Tentre Fspanyol ri

Es despatza a comptaluria.

ea

u

Compenyla de vodevil I grane .. fd
ea
AD
espectacles de
19
ti
BERGES I SANTPERE
El
131 PrIZIlera actriu,
Ri
U
A8SUMPC.10
CASALS
El
IR
Aval, acendres, 2 de març, lar- Ii
: da, a les cine. Entrada 1 butaca, ti
eX una pesseta. 1. El primer bithet de a
U base (1 siete). E. Clinica Bufalull fe
2 aCtra) i 3. Don Joan de sacra- e
•
llana (1 acte). Nit, a les 10. El Cl
tan, La anona nit de nulas. BI
E71l gran
Deznä, dissabte, tarda, a dos quarts 0
cinc. Represa de Les senyorstes 19
—"
le de
1 El primer bitIlet de baste. F.1!
e d'hoeor
1111 1 totes les nits, Pezitäs La ea- 14
•
re
gona nit de mirla
ea

GRAN TEATRE DEL LICEU
Demä, a dos quarts de den.
Quart i últini cenccrt. Cormat
del genial pianista Emil Sauer.
Obres de ilaydn, Beethoven,
echurnann, Chopin, Grieg, Sauer,
Listz, thiendelshonn.
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Gran companyia d'opereta

ESPERANÇA i RIS

•
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Susana.—Dissabte, tar-

da matinée

aristocrätica

FI

Próxima Inauguraci6
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itilleeellittientraelleeignietiri

Avui... divendres, nit, La cas-

joä
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Teatre Victòria

CANOION DE AMOR
i repcsici6 de
EL ESTUDNE DE

Dlrecad: Penan Pellejo, Francesc PR:tal.
Mestres: Blay 1 Conti
Funciona per a aval, divendres, 2 de
mere, tarda, a dos quarts de cinc. Vermut popular. 1. Ultima representació deftnitivament de robra de gran San
EL NUMERO 15
Era personal de F erran Vallejo, Salut
liodriguez, Ternamira 1 Manca. 2. Las
'coreartse. Rail (1A Salut Rodriguez,
Ir> 1 Acua lva. Numero nau per Moruna
Charter. Nil, a tres quarto de deu,
1. EL BARBERO DE SEVILLA
2. LA REJA DE LA DOLORES
3. Estrena sensaeloital 0.e la revista
d'espectacle, original dels senyors Franco, Padilla, Manolo Fernentlez I el mestre

g

tg

3

!aiseicazerwinzrzmizrincrird
f

i A P010 Pace (Trate tinto)

—

piumenge, dia 4, dues úniques i
extraordinàries fundos

Preus populars

PARERA • GARCIA - SG LF.R
leercó Casas, Erripar Martí,
Fuentes, Segura, Ledesma,
Franch,
OOLGSSAL PROGRAMA

Rata Patricio
;CAVA CALOR l
r presenta la a onnos Aires durant 400
Mis consequticrs, prenent-lil part tole la
companyla. Iterare nou Oc nabena 1
Pat. Sastreida noca de la casa Petialvo.
Formosa presentarle. — Nota: Dema, dissabio, nit, rrestrena de la Jala musical
EL ANILLO DE HIERRO
Segona representadas ile la gran revista
•
;VP:VA CALOR!

e

Toutre Nou

Detalls per cartells
dia 10, inaugurad() dels grans
espectacles de
VAR1ETES - ATRAOCIONS
REVISTES

l'obra dramàtica en tres actos,
(lob senyors Anton del Olmet i
Garcia Hidalgo, Responsables.
Exil enorme. Palinitant
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del meravellós quadro ci2 gran valor plästic, presentat ahir
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a a Chimenea)

1 de Paplaudit qu'Aro, lambe de vc-zila

A LA LUZ 5E LA LANTANA
Tzi p © .41. O.
que integren

el Tomás espectacle de gran presentaciú
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RESTAURANTS

ßegons Sant Maten, de
Joan Sebastlä Bach
per L'ORFEO CATALA
Dues úniques audicions, en una
sola sessló cada una, les tardes
dels diumenges, 11 i 18 de març,
Localitats: Unid Musical Espanyola, 1 i 3, Portal de l'Angel,
de tres a set de la tarda.

SORTIOA TEMPS. Restaurant especial.
Pels. Catre, I Bellacos, Quintana. 7.

Tarrset.
Mrarba10.002
tvii.is wat 00 AS
Aamar.Goma.

nererniscancaucaucconzes

Teatre Còmic
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Gr an t 0 InDan3'ia dramallra cantellana Rojas-Capará. Aval, dicenOres, sin, a dos quarts de (l ea.
lim e s representacinns

ä Cobardias. 1.

111-

Os °tele I E
El famas drama en 01
quatre actea de Shakespeare, Otelo, ä
CA
el moro de Venécia. 2. L'aplaudit
drama en dos actes, de Linares RI- 3
u vas, Cobardir.s. DIssabte, gran es- It
deverurnent:
11epos!c16 de Pernocto- II
•
• nant drama en set actes Resa, la is
esposa
martir (segone part de La
•
mujer adúltera). — Dimecres, be- ä
3 nettet deis porters 1 acomodadora.
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Avui, divendres, popular, kA
tarda:
le Mi compañero el ladrón ti
gt
al°
Nit , a les deu
«
IIII
LA MALA LEY
III
13 Dissable, nit, fundió en ho- U
3 luir i benefici de la prime- 191
1:11
ra dama joyo
c
OARME•PALENC!A
2
11 La comedia en tres acles
e
CAMPO TRAVIESA
ri
u
i l'entremés
u HERIDA DE MUERTE
Ei

0

tunuieureioncrencsenuccure

Gran Teatre Espanyol

n

Gran Teatre Condal i 1

e

Gran Cinema Bohèmia

Aval, dlvendres, larda 1 nit,
erondl:aros programes e enit. La
pellicula d'argument Interessant
LIJees de amor, la divertida Les
— nenas del Olor, el curins film Sosa bra els
patios, la canica Bebe cola
com p radora, el cincrtraina Els pe; out, d'ahir, el Gran partit de futbol
Selecaló Catalana contra F. C. Darcelona u primer tons de la gran serie nr n esa en Vklit toros La cilla
EI da Napoleón.
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ral Preu, 4 pessetes flascó
: La venen tots els centres
a d'específics del món, 1e9
U
bones farmàcies i
U.

u

U

ti

•

La casa mes important
d'Espan a. Esperialnat en taptssos religiosos. Exposic10
permanent de quadres al oll,
gravats, oleogratles, etc. Fa.
Bricacid de marca I motIlu•
res. No compreu Bonn fletaz.
aquesta casa

y

Aral, acendres, 5 cle març, a dos
asarle de sis. múltele 509. Gran
concert. Presentad() de la clIstingula 1 eminent sopean Elena Ainpurua BCOMpanyatia de Frederic Longäs. — Programa. — Primera part.
"Balada", Cholla; "Echo de Vien-

I

d
IwilliOri
TTALCON

Bote0il,...0., final Portaren:SS&

ne", Saner; "Llehestraum", Listz,
111 "Rapsodia núm. 12", idem, en pta.
..
ti no-plano/a Steck. — Segona part
''.‘ tol", Elentberg; "Elegie", "Nuit
d'Espagne", "Serenade du pa, sant",
"Chanson de CaPrl". nema
(Parle", de älassenet, I "Sals-tn?
de Fontenallles. — Tercera parta "Reverle", "Les totales de
la plier", "Piraste", La noche, de
Saltst-Saensi "IScreeuse", de Jocein lin I "Des l'aurore", "Mon coeur" 1
" Chant de la (lancee de Schu• roano. InvItaelons com de costurn
• Direccie, artística: F. Longäs.

Cura rápida

•

SAR NICIDA
PA R ADELA.

frasco4ptas-Asalto,28

'Farmacia.

En torre a Horta
bonlca habituad, amb pensió
o sense. Red . Dallen, 63,

Unnatumnansinnannennnii

primer, Segona.

etleetir

Em. p!astos

Palace Cine
GRAN SALO DE teocA

Arletoceeliquea rastiene erttatlquez
Prtai amas extraordinaria
Aval, divendres, tarda I nit. Grans
Os:t5. Li filas de formó.. argument
Ele pacata d'ahir, les divertirles pelRentes Baby escombradora 1 Les
nenes do l cher, el curias film Cebra
els patine. Jornada 7 de L'heme
tense nern. A la sessró de /a Mi, estrena de la jornada 8 del grandias
film, superproducele de la marca
alemallya E. F. A., L'heme sanee
nora, unusada El trir.rnf do l'amor.

Marca Agalla.
IFID21,11 CD

N'Grannental-PAj-Ving33
Avul, avenares. L'epepela d'una
dona (13 I 14 eplsoill.D. El pritit
lord Fauntiaroy 1 2 I última), per
Mary Pickford. Profeta a sa tarea,
ES Per Enroles /My. Baby, ctcombraFI dora. Viatge del atareen do Coles
ti (tercer episodi). Actualitats Gen-

tse.

El Medicamento Ma's

Maravilloso Del Mando
Para Uso atcrno.

4,7
Le,

. .

Dolores en la Eepalaa.
Emp!asto3 Allco-k no tienen Igual.

•

Colares en el Costada,
Ilccck lea alinea
sismo tiempo fortalecen

Loa Emplaaa,

Foktakcen loa Espalda, Débiles

pronto, y al

.de mantee incemparelde.

li

el miedo y cLie energia.

El Emplasto .41leoek *cs el primit:vo y legítimo. Este Emplasto
es el remedio universal y se vende en todas las Boticas del
mundo civ;lizado. Aplicad/es donde quiera que se sienta dolor,

Ei

,rx.Keesty
Cuando tmessItela una

'""ntr7trner'chte>

,-,111ele-ebt

\Pomamence vege tal,

•

plidora

Brand reth
T °n11 Píldora
Doler de Saliera Detvanteirolentie,

141 nord. Disimenge, nit, L'epe:reia
61 d'una dona (15 I 51100). EnamoreOs dol seu aOfer. Programa Api-

Para Estre.Amlento, 11.111,

LC Vr,..1 EN AS DlrICAS

t,0-.1ntes ea Eapai'a--J.

El

,11,,

(Fund. en r752.)
transmiten, ata.

.0.

LIRUCH & CA., Barcelona.
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ELS MILLORS ACERS

ra

unumassack=saamencraust
,
rs

fet,g re Barceloaa
?róximr. Inaugurcel4
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DE-1 MON

Acer IArriirratcn caient, Per a tubs de c rdderes, buit i 'lucís p2r a
barrines, ternitnentes, UÍIIICS, nava u es, etc.

Acer inrjet per a varices apillacions.
Cbtes cracar tatntriat en free!, Per a serres, bicicietes, ressorts
per a rel.otges i graalöfons, ballenes per a cotilles, lidies de navages,
tubs flexibles, plomes, etc.

III
Id

EM
_ ES—

n

Diana-Argentina-Exceislor

Fil-fe!; . 43 d'acer eist rat en free!. Per a fabricació de cargos, eorde3
de pianos, barrcles p:atejades d'acer, etc.
Serres. De cinta per a fusta i metal!, serres a tnä, bastiments d'arc, etc.
Acer esrectal Al niquel, al croru, al niquel i crom, etc.
el& farinos , os acers al carbä
a1 marcä 43andvIken,.

Avui, 1, La filla de Pojusticlada, Pecats Llaços d'amor,
Los nones del chor, Scbre ele si>

(117,1 mo a J u i l l Vi ä as !,/itril, 11 211 a
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Tapisses pintats
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1 FILL DE PAUL IZABAL
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Collseu d3 varietats
Avui, divendres, tarda, a
Ei tres quarts de cinc. Nit, a
les dcu
u
Projecció de notables pel.lfculos. Els eiclistcs excentrics
CPED AND MENY
D,-hut de
GRP.ClELLAS
r3
ama) la seva inagnific.a col3 leeció d'ocells ensenyats.
La reina dels cants regio
nals
Pl
ADELA LOPEZ
a
ti L'encisadora
LAURA DE SANTELMO
acompanyada a la guitarra
•
pel professor
FLonzrzei CAMPiLLO
•
La genial artista, Idol
del públic,
PILAR ALONSO
ej amb el ecu nou repertorl

l

ee

Ei

FIDORÁVO

;

Gienannuilnienainiennienierl

13,„

31131111111•••1119171111111111111111

• A vosaltres, escrufulosos, II
III raquitics, al/brilles, conva- II
DI
a lescents, irrapctents i tuber- •
a.
a culosos, que patiu i creieu •
no curar, us retornara la e
41
ti11
salut perduda la

EAVICENA!

SALA EOL 1 AN

•

Avui, divendres, tarda, a un
quart de cinc. Dos grandiosos
partits a cistella. Nit, a un quart.
d'onze. Dos extraordinaris par4
tilo de pilota. Primer, a palt
Badiola i Quintana II contra AraquistaIn i Ermua. Segon, a no,
tella. Castillo i Garagarza contra
0«arres i Elgolbar.

SALA MOZART

aincriturnainculeriunieun

LI

nuvis

i

sea..

Pronto' Principal Palace

Diumenge vinent, a les cinc de.
la tarda, segona sessió de lAus
dició integral dels Trios de Beetho yen, a cauce del Trio de Barcelona.
Localitats: Casa Dotésio, Portal de l'Angel, 1 i 3, de tres a set
de la tarda.
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a casa

ESPORTS
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ARISTOIATIC SALO
PALAU DE LA CINEPaATOGRAFIA
Aval, dIvendres, estrenes: L'in- •
dolent 1 Aqata le, Brownle. DIlluns,
el mes gran esdev,niment cinemas°.
U grane: El eeetie del col o Sodoma I
Comorra, considerada com l'octava •
meravella lot mas. — Nota: Demä,
ZendreS, es ~pallen localltats
ni/merar-les per a la sessie especial 111
. de les sis del dlumenge.
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Cada nit
el grandiós Ud,
LA SEGARA NIT DE

annurzannannannmannne
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Oompanyla de cerril:11a o
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33
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Orquestra Simfánica de Barcelona. Mestre Lamote de Grignon.
Serie 14. Primer concert, diumenge, 4 de mere a les on7c
metí. I part. Weber: Der Freischutz, obertura. Ravel: Rapsedia espanyola. Preludi a la 'n,t.
Malaguerrya. Habanera. Eire ,
Saint.Saens: Dance macabra,
poema simfänic. Violi solista: senyor Alunner. Wagner: Siegfried-Idyli. II part. Beethoven:
Cinquena simfonia, en do me-°
flor, op: 67. Allegro con brio.
And'ante con moto. Allegro-Allegro-Presto. Abonament i venda
de localitats: Unió Musical Es-,
panyola, Portal de l'Angel, 1 1 3 ,

n
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Saló Catalunya

Notables quintet Jaras 1 tercet
Tornas. Avul, divendres, moda,
U estrena Cae domat, per Kerlgan. 1151
• Rica gris:Mies del Programa Alti- ".
ro: Jaque-Mate, per Dorotty Dalg/ Sucrés colossal del mes acusaetanol: Esparta lobee neu. Ele pro- •
digie del ski, no delseu de veure el
mes gran en esports. Beby, eatornbradora, cómica. Densa, dissabte, 3
I csrievenlment de l'any: Par6dia •
de Ele trea mosqueters per Mal gg
Linar. ¡A riurel Ea batut el re- al
cord Ile M'in mundlal.
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Teatre Tívoli

EN CAJAS

con el nombro VA LOA
en In lapa y nunca
de otra manera

icuccieueuEnmammznaz.0

.

Palau Musica Catalana
LA PASSIO

Ins que so venden solo

•IV

----EL PAJARJ AZUL
Emprasa Serrano :: Companyia
do comédIes de Rafel Ramírez
LA DOG !IRL:SA
Avui , divendres, tarda, a ks
Eta frescos. Nit, a les den.
LAS GOLONDRINAS cinc,
Esdeveniment teatral. Estrena dc

PI;

PASTILLAS VALDA

p

r

VERDADERAS

.4

:is

Noca Empresa

Nit, estrena de

j r4i

ANTISÉPTICAS

Pero, sobre todo, no emplee V. sirio lag

t.

e

A dos quarls de sis:
DIDA
i La malvasia de Sitgcs

ta

PASTILLAS VALDA

111

LA FORASTERA
Nit:
LA FORASTERA

F

Asalto, 15. Director lirtistle, runcen Pereeorr. Telefon, 3332 A, — Tarda, a tia
quart de quatre; nit, a lea den. Presenta.
ció de les mes bellfsstmes artistes I minora números de varietats. Cada di;
Dancing a Felegant "Foyer", 1 di a 4
de la matinada Gran Taba/i n Amerlok. T.
gana Tyndall.

CONCERTS

CON EL EMPLEO DE LAS

CONCERT

EDEN

Avui, La filia de l'ajusticiada,
Jimios de la Infancia, El petit
lord Fauntleroy, Valor I cor, L'epopela d'una dona, 13 i 14-

‘inerniannerinnirunnnn:
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Teatns ca

MUSIC•HALLS,

I CINEMA NOU

UN RESFRIADO
MAL CUIDADO

:

Divendres 2 de mere de 1923
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