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EDITORIAL

La Política La significació de la resistència alemanya a la Ruhr
,'qucsfs són els reformistes
cal lizen y ala r amb el dit, ben estés i ben dret i aguat com una
, its titulats reformistes d'Espanya i de Catalunya. ilavien
t representar una renovació idealista, i inteLlectual dios la
;ca e,panyola . Volien aparèixer com a elements d'esquerra,
lus os amb els principis de la moderna llibertat. 1 estera
„ t la ciavaliada 'lastimosa d'aquests horneo que han anat bales graons del civisme i de la democràcia fins a coniondre's,
iesjubO s i en els procediments, amb els clàssics llibeials sopadejuns ce tot principi idealista.
ps as eayalem amb el dit. Aquests són els reformistes. Avui
aren en i 'anomenat Govern de concentració 'liberal. I a desdels escrúpols hipócrites i de les reserves de pura fórmula,
as cómplices de l'actuació alhora anticatalana i antidemocrádel r inisteri actual. Sata l'imperi del Gabinet lliberal-reforlia erribat a la seva intensitat máxima la designacio d'ai d e II. O. Aixó podrà ésser indiferent en terres espanyoles.
'3 C:. aluny a la sensibilitat política és més fina—no tant, per6,
i la complicitat dels reformistes desqualifica la
e p ezona de politics catalans que porten aquesta etiqueta
n 32-.1:. u.
Es reformisl..; d'allà i d'ací han inventat una pobre excusa
desialular llur complicitat vergonyosa a la política antide"lica del Govern de Madrid. Ditlea que no es tracta d'un
r lorraista, sinó d'un Govern de concentració 'liberal oil'
nomós tenen un representant. L'excusa no és vàQua;ì un part;t amb programa propi entra dins una coalició
creer.ental té el deure de fer respectar els principis essenilel pregrama. I si la coalició pactada correspon a una
iNa teedencia—diguem-ne la tendència lliberal—és més imels reformistes no hagin imposat el compromís
°roble
pz3:Irdir dels nornenaments d'alcaldes reials.
E Gov ern García Prieto que es constituí després de l'AssemL'e Fariamentaris tenia una matís de conjunt menys espeta eral que el Govern García Prieto que ara actua.
-hore c es va prescindir dels nomenaments de R. O. La mansa téu el Govern N'aura, menys 'liberal encara. Novament
'el p rteli dels alcaldes reials el Govern Sánchez Guerra. I
.6 iberals i els reformistes tenen la trista glória de tornar
tunas de plena florida dels alcaldes del Rei.
En el be i en el mal, els ministres d'un Govern, mentre no
'aixe , J6.11 solidaris. Per tant. els reformistes tenen llur part
Tonsabintat en la política que el Govern de Madrid segueix.
are tot, una responsabilitat directa en la política elecque és avui tan tèrbola i tan innoble com ho pogués ésser
temps mes abjectes de la Restauració borbónica.
alíe, hi ha el caz d'aquest senyor governador reformista
aa a la provincia de Girona, el famós senyor Lueje—i si
3 in163, ja farem que ho sigui—, que es distingeix per l'ús
"s de tots els baixos ressorts governatius i burocràtics. El
r Lueje, a qui van retre acatament dies enrera el senyor
Zulucta i el tres o quatre senyors que l'acompanyen en
de dir-se reformista, s'ha posat completament al servei de
nió Monárquica Nacional i s'ha convertit en servicial auxiliar
senyor marques d'Olèrdola.
llireu -los. Els assenyalem amb el dit. Són els reformistes
r. 3. Es fan cómplices de totes les maniobres antidemocräi anticatalanes. ¿Es que creu el senyor Zulueta que aixó
tornpatible amb l'amistat i amb els vots deis elements aut)'es del Penedès? ¿Es que creu el senyor Dualde que pot
dignament els vots dels republicans nacionalistes do
tia, montee el seu correligionari senyor Lueje, posat a les
3 del marques d'Olèrdola, persegueix els nacionalistes i els
'llano de les comarques gironines?
Cal cae parli el senyor Zulueta. Cal que parli el senyor DualCal que diguin llur pacer sobre l'actuació del seu estimat amic
eliü,nari el senyor Lueje. Peró encara que no en parlessin
en pariarem nosaltres. I la nostra veu arribarà a Lleyda i
rtafr nca del Penedès.
ra"
...M.122515:in
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fnuo-esos fa molts d e que
ai•I restablitnent de ibera
cl Unsern acaba de presea' -a un projecte de Bel insti• - a naturallssima reforma.
ea, be inflen no en parla. Selille.a
no te necessitat d'estalyiar
Inc
p trell
i de treballar
s amb claror dildrutt. •
E nvara que una massa de pnldie,
dIo socia interessos, aleés
aoot ravenç de bera •larant
0511 0 , rEstat far:n.
m'ad Els seas salidas,
sea tan rics, tener, last
L id no els ve d'una lora.
AL

IrcINÁCIOP TELEPATIA?

a tooliorn n'estä assabentat,
..' s .osos. Per exemple:
eelehre a Mascan, al. G.
ro l
als seus elierds.
ntrar en el Fea despatx ira
tr,
lo • n • colar de rosa. Li migá
luida a visitar la seca loaa , a /nana. El Acotar, rl mo11 ' . .: no tenia costura de sorna len. Ilesprea, penedit,
1,11 1 , :ola per la 'soleta. Trobd
Illil O da i la filla-1 noieta 'calo r de rosa—colla e ada dainunt
1 0 1 'in e li van dir, :ele dos dies
. 1r Sue rmicreff ha cultat 9 pretret.3
` n alienista, que na
lie NIFIC,INT EL PARLA-

MENTARISME
;1411 nous o renovellats han de
d'alnunn manera que ho són.
ieabin encomanant-se tots

eis vicis i xacres de les s'elles nacions,
han de caracolear afirmant la voluntat
de no encomanar-sels.

Polónia, que en tantes coses flaqueja,
serabla que en qiiettió parlamtntäria està
disposta a - donar una prova de fortitud.
La Dieta de Varsóvia acaba d'adoptar

un nou reglament, que estableix energiques mesures disciplinàries contra els diputats negligents.
El diputat que ha estat cridat "a l'ordre ' arel inscripció al protocol, perde -lo el cinc per ccnt del seu son mensual:
si la seva conducta és tan desconsiderada
que cl president es veu obligat a interrompre'l i a retirar-li la paraula, serä
privat de la meitat del sou mensual; en
fi, si la Dieta li retira la paraula, el diputat restarä privat de la totalitat dels
seo% honoraris mensuals.
Tambe hi ha sanci6 per als diputats

que no assisteixin a les sessions. Cap diputat podrà obtenir pon 'licencia despassant set dies. Nomes el vot de la Dieta podrà concedir llicencies més llargues.
Un altre capítol important, importan.
tíssim: el que limita l'extensió dels parlaments. No pudran durar més d'una
hora, llevat el cas que la Dieta ho
senil per majoria de vots.
Està o no esa be el non reglament de
la Dieta polonesa? Cal haver assistir a
alguna sessi6 de les nostres institucions
nacionals per a comprendre la conveiencia d'imitar-lo.
I llaguen en compte que aquestes honestes mesures loan esoat adoptades per

unanirnitat Cap representan del poble
ha temut ove una hora tos insuficicnt
pr a desenrotIlar usan idea o per eambäIra la.
Tors els diputnts de la Maucomunital,
tots ela regidors dels railv Ajuntamems
de Cataloriya, se podrica arrilnir al mateil gnu da emitió que lis diputas
prilonesas-?
Veourn-ho.,Val la nena.

CONFERENCIA D'EN ROVIRA I VIRGILI A IC("
LADA
Avui, dissabte, al vespre, donara

N'Autora Revira i Virgili una ensferincia a l'Aneen
descandellant el
scgiient tema: "Els fets culminants de
la história de Catalunya a l'Edad Mitjana."
Aquesta conenInzia p»kany al cicle
que ha organitaat la dita entitat cultural.
"UN BON IDE.A.Rr
Amb aquest eplgraf Publica En JoseP
Al:Melles en el nostre confrare, de Redes,
Foment, un article clogiós per a Accief
Catalana i per a LA PUBLICITAT, que

reprodu:m a continuació, agraint cordialment les frases afectuoscs que ens dedico"Es indubtablement, avui, la novelia
agrupació "Acció Catalana", un cíe i
mostrat exemple de fe nacionalista, a
l'ensems que capdammiere del snoaiment català; arui, que predominen els
desenganys causas: per la fallida de les
doctrines do la "Lliga", perDJ inculca
en la joventut actual la fe esperitada
que cada un de nosaltres cap e-ix i duccen
el mes endins de la nostra anima Per
aix6 penso jo que no he pecat d'indiscret
en encapralar aquest article amb les pa-

raiiics: "lin bon ideari".
I un ion ideari el cerquem tumbé tots
els bons nacionalistes en les planes vessants de la catalanitat pura de LA PUBLICITAT, saborós conhort nostre, que

enllumena les nostres petjades vers la
convicció cada vegada mis radical, i la

concepció de fabastantent de la llibertat
de nostra terra. LA PUBLICITAT,
ama, es el baluard de bata/sana que enearatja als soldats de la patria. Per airó,
nacionalistes de debb, el rotatiu catala h
el sastre saborós pa nacionalista de cada
dia.
Es el nostre bon idcari, que el seguim
amb devoció i ungits d'amor a la tema
fecunda.
El mirad: de la llibertat s'haurd fet,
amb rojors i penalitats de /taita, o amh
la benaurança d'un dia assolellat de primavera, ornada la-terra-de les sroes
llora gales."

MITING D'AFIRMACIO NACIONALISTA A PA R,ETS
DEL VALLES PER AL DIA 4
En l'esmentat acte de Parets del Valila hi parlaran els scgiients oradors:
Amadeu Lamarca i Jaume Pon, pel
Grup Nacionalista de Parets del Valles;
Domènec Latorre i Antoni FermindesVida!, del Grup Culata La.-Barricada;
Joan Garcia, crEls Nits dels Almogavers; Grau i Ros, de La Tralla; doctor
Francesc Muntanya, de l'Esquerra Catafano; bu-te Margarit, del Pàtria i Llibertat, de Granollers, i Daniel Roig i
Peona, de la Unió Catalanista.
Els expedicionaris es reuniran a l'eslució deis ferrocarrils del Nord, a les
13'40 de demd, diumenge.
CONFERENCIA AJORNADA
La sepan° de tea converses socialistes
que En Raid Campalans baria de donar dente a l'Atcneu Enejelop?die
Popular loa estat eiornada fino cl
sable, dia 10, a les deu del vespre, per
trobar-se indireposat el eonfeeentiont.
Aquesla oonvern scrd dedicada ala estudiante de eat,:lunya.
"FOHL'NT CA TAZA" DE L'InVANA

Com a rcaultat de /a darrera assemidea general, la Junta del roment Cata121 de l'Ilarana ha queda constituida
ai.ei:
Prcaident, Emili Prats; ricc-prcsident
primos. Joaep Ballcaté; rke-president segun, Ildefons Raspes-e; secretan, Joan
Casal; eireatecretari, Tomas Bel/arista;
fr e g aren Victoria l'ilanava; comprador,

Cual Gayas-re; arzirer, Jalea Robinat;
bibliotecari, Nicet lila; Joaquins
Riera, llaman Cullell, Ricen! Callos,
Francesa Claramunt, Enric Claramunt,
llaman Ferrando, nos:enea -Figueras,
Francesa Parcnt, Emai Calkul, Josep
Prtznes, Fecunde Llorara, Joecp Figueras
vocal. suplcnts: Asen Tomas, Marista
/fierre, A Coatí Morató, Joan Pascual, Jean
Ca g enas, Pcre Perdió.

CONFERENCIA A CRUDA
poma, diunsengc, a leo quutre de la
tarda i cit la sa/a d'actea del Centre Cultural i Iteereatiu de Oelida, En Luiría
Haesot i Balapuer, d'AMO Catalana, donare soma ronjerhIcia, desenrotllant el terna Ele catalana vera el namonalimne.

UN ALTRE QUE ASPIRA
A SENADOR!'
El conae de Fígols, diputat per Brega i ca,risert de la U. M. N., ka
manifest, declarant que co retira
rat
de la política,
El gest és, dones, igual al de ¡'Al.
foso Salar Ser'). tumbé, que, com aquest,
aspira a una renaduns vitalicia?
Es cosió:, altrament, de veure coas
filos la 'esa mea siech o lo olitire
modrilenya el 7a cattvencent que dEo patio a lee ke_net no we oro resq.

El dia in de julio! de 1898 una
petita secció de tropes, sota el
comananient de l'oficial Marchan, ocupa un poblat de la liar!.
alta del Nil, anomenat Faixoda,
hissa la bandera francesa. An-'
giaterra exigí la retirada d'aque.st,s tropes i un parell de rossos deeprés trameté a Faixoda
Iiitchener.
Les negoetacions que a propbsit d'aquest ineident tingueren
lloc entre Paris i Londres foreu
extraordinàriament difictls. Alguns periódica francesos opinaven que calla abandonar la idea
de la revenja per tal de fer un
- continental amb Alemanya
.Bloc
centra Anglaterra. A la fi el Gor en francès cedí, i el dia 19 de
dasembre Marchand va arriar la
Sindera francesa.
''incident de Faixoda es el
¡ment crucial de tota la politia europea anterior a la guerra. En torn de Faixoda es planlegen en bloc tots els problemes
de les relacions entre les nat tons
que havien de- fer la Història
d'Europa durant els 20 anys 80güentb, i aquests vint anys aún
els que determinaran la Historia

durant un segle.

La solució pacifica d'aquell
conflicte entre Anglaterra i
França fou la sentència de mort
per Alemanya.
La erial de la Ruhr és un moment d'alta tensió europea com
aquell. Determinara una revisid

dels agrupaments de nacions
d'abans de la guerra? Aquest es
l'inteAs d'Alemanya.
La relació de les forces es anal
ben difereat d'aleshores. No solament Alemanya i Rússia representea avui al món quelcom dia
ferenbdel que reprsentaven aleshores: la relaci ó de forces entre
Anglerra i França, da ay
tambd, molt distinta. El que Begeixi aquell durissim discurs de
l'ambaixador anglés a París,
alonson, on es conjura els francesos "a abandonar la politica
de les punxades, que pot iirovra
cionar a un ministeri efínier un
èxit d'un dia", però "que pot esser contestada per Anglaterra
d'una manera que tal volta no,
correspondria gaire als desitjos
de França", i pensi que quinze
dies després Marchand abandona
Faixoda i que, en canvi, axil:, el
primer ministre britanie fa un
viatge a París per presentar un
projecte sobre una qüestió i se'n
torna Londres gairebe senos- ni
tan sols haver estat escoltat,
perque el Govern francés es llega
a prendre el seu projecte com a
base de la discussió, haurit de
confessar que la relació enlre la
torea de França i la d'Anglaterra ha sofert de Faixoda enea una
ceda alteració.
En aquests moments de l'orla
tensió europea, es bo que les
nacions que poden manifestin
Ilur força. La reisténcia
nya a la Ruhr té (no en da: ver
lloc) aquesta finalitat. Atentanya demostra al inón que desarmada i tot, representa una forea
amb la qual cal comptar i la col-

laboració u l'oposició de la quid
te valor.
Aquesta manifestad() de falca

porta l'adreça d'Anglaterra. La
futura política d'Alemanya está,
avui encara indeterminada. Una
cosa, però, As perfcclanient clara per tothom: que Alemanya
de cercar contacte amb alguna
'altra nació per tal de tornar fins
a cert punt a constituir una foro internacional. Avui com avui,
a la premsa, i entre els polities,
s'examinen tres possibilitals.
una es l'aliança amb Ilüssia. Fin
enemics d'aquesta aliança assenyalen els perills del boIxev ; sme, però els seus contraris afirmen, al meu entendre amb can,
que justament l'aliança anib el
Govern de aloscou evitarla tot

pelen de bobrevització a Ah-Ananya. Actualment la tasca del
uovern deis Soviets es enfartir

la sena posició internacional pelo
métodos clàssics de les aliances
i enteses sense posar cap conilici6 reSpecte de la forma dc (luyera, procurant, al .contrart, no
debilitar la posició Ole it'unte
amb experiancies som lee que
Jalan fet a Itässia.
Una altra possibilitatile Palian
amb ', nansa. Blocs continental
contra Anzlaterra. Aguan& solució (el timas da enhieló del
Gen Bernhard) quo avui dorensen alguna grupa d'intel.lec'uJis
mes distingas que influents i
mimbrosos, ti, pera,
alent grey que toles les fin
414 jIrlÄttnes de la poittlec

manya, finalitats donades per la

força mateixa de les coses (alliberació de les reparacions o almenys d'una part important d'elles, reincorpuraci6 de territoris
de majoria alemanya), estan en
opoSici6 amb els interessos de
França o dels seus aliats. Altra
ment en tots els propòsits de recenciliaci6 s'ha de comptar amb
la part conträria, i aquesta no té
l'aspecte de rebre amb massa bona voluntat el gest de recenci,
liaci6.
L'altra possibilitat Os Angla,
terra. Aquest fóra l'ideal d'Aleo
manya. Una alianea amb Auglaterca qtM fes d'Alemanya el representant continental de l'Imperi anglas. Per a obtenir aquest
resultat, Alemanya, d'una banda,
tracta de provar que els interesaos d'Anglaterra i els de França
estan en oberta oposició, i d'altra
banda fa una manifestaci6 de
forçca a la Ruhr per tal de fer
adunar a Anglaterra del valor
la seva amistat.
Talment com Faixoda fou el
comen del prooes que acaba
amb l'Entesa, Alemanya voldria
que la crisi de la Ruhr íos el comene d'un procés que dugués a
una aliança anglo-alemanya. El
moment però, Os segurament pre
matur. Entre el Govern franoés
el Govern anglas Os possiblc que
la separació definitiva estigui
consumada. Per& França co.-upta
dintre d'Anglaterra, almenys per
ara, amb una força que priva al
Govern anglas d'obrar amb llibertat de moviments contra la
seva aliada de fa quatre dies i
d'establir noves amistats amb els
enemics d'ahir. Aquesta torea
estä en la majoria del poble an-

glès, la qual, com feia notar fa
poc un corresponsal del "Times",

politice, i sobretot, molt irles
francófila que els acluals governants anglesos.
Joan Crexells
Berlin, 23 de febrer de 1923.
1111111~~1111100~~1331~1~15

Full de dietari
SCHERZO
cega. El senyor SanLa passi6 mo
cho Quijano, te "El Sol", en les seres

repliques al senyor rellicena, de "La
Veu", diu coses que no gosen dir ea majoria dels escriptors espanyols. Segurantent aquesta eircumstänela contribueix
a crear al diari del senyor Urgoiti una
certa fama de separatista en els indrets
ferestees de la Península.
Aquesta fama és absolmament gratuita. "El Sol" pot estar tranquil. Els
especialistes que fila mes prini l'examinaran de dult a baix, per la dreta i per
l'esquerra, a ciaron- i a contra -claror i
acabaran diagnosticant que no té el microbi del separatisme.
1173

Deu me'n guard d'embolicar-rne en
una polatnica amb el senyor Sancho Quijano. A hores d'ara el senyor Sancho
Quijano te en el senyor Pellica-tia un

contrincant excellent que li desfarà un
per un tots els lilogisnies. De mis a

més, el diàleg entre un escriptor catala,
i un escriptor espanyol, es un exercici
mes o menys agradable, mía o menys
brillant, peró ho certifica una experidncia de trefila o quaranta anys.
De tota manera, ¡qu.; resisteix la
temptació de 'prendre amb dos dits, com
si fos una oliveta, algun dels arguments
del senyor Sancho Quijano?
Aquest senyor, per exemple, no admes ha possibilitat d'una Catalunya sobirana fent joc, (Une la Península, amb
un Portugal sobirä. No Vadmet perque
la política no és geometria. "Totes les
reformes constitucionals del m ón—diuno aconseguiran variar la realitat dels
quatre segles que Portugal ha viscut
d'esquena a Castella i els cinc segles que
Catalunya ha viscut unida al regar germä."
Que n'es de euriGs aquest argumentl
Cons ens agradaria toneixer la manera

les "realitats inesborrable,"
de les "realitats eshtrrables"1
El cas de Portugal és diferent
cas de Catalunya, pesqué Portugal ha
viscut quatre segles d'enarena a CasteIla. Molt lsd. Pero aquests rasure seglee
van coinencar un dia, no? 1 Ii va /rever
un momear históric en que Portugal es
girä d'esquena, oi t I un altre monten
de n listingir

en què va iniciar-se la girada, mata: e
Aleshores, quin inconvenient 16stic
ha a supasar eme Catahtnya es troba en
el memela d'h/ir;nr non d'unnenv, evo
Miel»? No discutisn ara si revelaren'
és bona o (Intensa. Os e e.11.,ss

enr,nea. C01/5 . }te ,11 sisnplecoess, El pon
elilint eme Cataluar, (ami ea el seano Portetat va t er un el
rle X.IC
ingle XV.

Camilo f.: oldevIla

A la Cambra dels Comuns

—

Una declaració de

Mr. Bonar Law

Al Parlament britànic s'ha tora
nat a parlar, en termes interesa
sants, de l'ocupació de la lidie
peds franco-belgues. Inicia la dio,
cussi6 Sir John Simon, un dela
prohoms del partit Cibera] ludes.'
pendent que dirigeix Mr. Asquith,
Va preguntar l'orador wl primer
ministre si s'havia fixat en el
diseurs de M. Millerand, en el
qual eI president de la República
francesa declarava que Frene&
no permetria que ningú intervino
gués en el plet franco-nlemany
per desviar-la de l'objectiu que
persegueix, i si s'havia fixat tamo
bé en les recents afirmacions de
M. Poincaré, on el president del
Consell de ministres • de Era/lea
ha declarat que els francesos no
evacuaran la conca de la Ruhr
fins que els alemanys hagin pa-i
gat completament el que deuen
als aliats .
Afegf M. Simon si el Govera
britànic s'havia informat de robo
jectiu que el Govern francés per-4
segueix amb la invasi6 d'una noo
va zona atemanya i sobre la guano
titat que exigeix França com a
condició per retirar-se de la
Ruhr.
Bonar Law volgué defugir
la contesta concreta a les inteno
cionades preguntes del diputat
berat. "No creo — digné — que;
hi hagi gran cosa de nou en lea'
declaracions dels dos personal....
ges francesos." Remarca quo no"
havia d'afegir res a allò que soo
bre aquest punt té declarat ja
el Govern.
Insistí M. Simon, i pegué tren..
re del primer ministre una dedito
nació de certa importancia. Miro
mä, en efecte, Mr. Bonar Law,
que Frailea ha entrat a la Ruhr
per obtenir el pagament de les .10414
des l'any
necessitat de repetir — digné
que el Govern britànic creu que
aquestes sumes sön absolutament
impossibles de cobrar?
De la matataes manera que et
cap denI Govern de Londres deo
Olerá que no trobava gran cosa
de nou en les declaracions recents
de M. Millerand i de M. Poincarée
pot dir-se que tanipoe hi ha gran
cosa de nou a les declaracions
alr. Bonar Law. Però la novetat
no constitueix tot l'interés de les
declaracions politiqueo i
tiques. El moment i la forma d'aoi
questes tenen lambe Ilur vàlua.
I en aquest sentit són important*.
unes declaracions que mostren l * .
discomformitat radical de la Gri.n
Bretanya pel que fa a Peficácia.
des procediments que avui seo ,.
gueix el Govern francés.
A. Revira I
isonassoalatalanaisrmenserattssalt~1

Resum telegràfic
Informaclens d'orlgen alemana*
oomenoen de fer circular rumore
segons els quals s'havlen inicial
per agents nordamerloans negoclaclons secretes per tal d'arribap.
a un acord franco-alemany I so..
luelonar la qüestI6 de les repa-n
raclons. Els IndustrIals I finan-.
clon alemanys (Pilen que no pronen part en aquestes negocian
olons, però s'Interessen vivamentl
per si pren aquesta esptiole.
M. Jaspar, ministre d'Atore
belga, ha pronunclat un hunoro
tant discurs al Senat sobre la
collaboraold franco-belga. H4
tina un gran exlt.

La Comlas16 Interallada de
control ha empllat les facultats
atrIbuides al general Dégoutte
porque proveclxl los neccssitats
de les tropas d'ocupació I dcl s ha.
bitants de la Ruin%
lt O'lent, elCovern greta probasta contra la peesecur,16 de cid),
cotnInuen essent eapocte cia
oristians, I etHn a r‘ presalia
estat eus1i2s el canvl de preso,
nere
Madrid, a uonsedamcla d'uviolenta disputa, el *enlatara
Vldal I Planas ha matat
d'un tret de pketa l a el sou col:cele
Lluts Anton Jet Olmo".
A

na

•

LA
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I COMERÇ

FINANCES
SESSIO DE BORSA
cc 2 de març de 1923
Cementar'. - en la forma que es ya

des/en/callar /a soma de Box-sa d'ahlr. va-

reen Peauer asure de que l'Impressid doal
nada per nosaltres en el namero d'abir
mati, estavera en k red; el rutile de cazrana ha esta: manea/ de nerYel 1 Mes 57iat
III baria ceda Ihnittlat; mes en aqueloe
a:flameada crelena 1 repone que minar Co
citar a l'expectativa, pule no es ven can
Orientarla en aquest grup.
La nata sensacional del din buraalll
dable la varen donar en el rollo OseClon! Inchastrkle 1 Sanearles, l'entrada a
tosa merla I motor ele les acciona de la
Company la general de Autobuses de Barcelona, 9. A. e , les guata es varen tontear
per primera regada a Cl de mes; comenlena al
qant a fer-se les primeres OPerac
carne t de 10250 I al vespre a la sessió del
Borla tancaven a 110'25 operaelons. En be
de l'esPeculacIó voldelem que aquelsa
marea acatas el ten cura 1 que In atraesgin el menys Damero de "Panas" DomadosPer nosaltrcs reo ha estat una sorpresa el que el públic s'Interesst en un bon
negocl /a en erplotacla. ataxim al es 18
an compre cine ses anulara han podan
en totes paras exceLlents roultats.
Las aventatges del Autdnanthus sobre els
/lumia Mateases de traccid urbana son
evidente. A Londres remiten actualment
anea de 8,000 autamnibus I a Parla 3.200.
El F. C. Metro() Ist eetat guacoal mea
feral, mes el Gran Ideen hall estas mol
encalmate.
També bem de fer constar de cine les
acciona "Duro Pekne res " ea ta sess16 del
/ Borst cl'ablr al vespre ¡enyetaren minora,
bona tendencia; la veurern al (teme se'gneis la platea de Madrid 1 pudra haver
:ama aloa en aquestes acelons.
Els dentes de restat, 1 en particular e/
'Delate Interior terna; l'extertor 1 els amo •
-;Iltzabe,oinguslactermes.
Les divlsea estrangeres, sense negad.
/20E61 3371
vence
Mala
Obertura Alt
7115
7115
70t5 7125
ftoras
7I'oo
71'oo
?decante 77110 71'lo
ee'oci
andawoos 56•Lo
Istera
105
Nekrepollte 156 p5r,•75
3. C. metroi) . 148 •75 149'5o 149'So 14850
epeS
6135
61e3o
Pelguers5915o
FORSA TARDA
Oasrtura

*ah "anea

7110
71elo 7115
Fords
EseantS 711 0 7115
Selo
;n031,13131 5elo
Velen/a/a 6210
UeiroP eelts, 156'25 151)15 56
148
11. C. lietrop.149 149
husera
117

7119
7.7'85
62.5.9
156
148
II?

Cotització oficial de la
Borsa de Barcelona
Ola 2 da març 1923
DEL"TES DE L'ESTAT
7105

15 sute Interior a e/0
Exterior 4 .4 F
•

6770

And31e. 4%
• Azada %
Vba. Ti. 9/. 1 lintol 1922 9, A.
9. 3.
•
•
10290
4 jerez 1994 El. A.
•
•
B. 10290
•
•
ileP
10275
•
4 lebrel. • 8. A.
3
B. 10240
'e
•

90.18.09TANIBerra I DIPUTAGOINI
7900
paute erromepal 5. toos

1904

1906
1956 Ser. A,

79'79

1905 Ser.
80'50
1966 Ser.
190 7 Ser. D
1910 Ser. la 79.0 6
1919 Ser. B
1919 Ser. 3
1912 Ser. P
7401)
0918 Ser.
1916 Ser.
1117 Lea.
79'50
8511 Ser. 1S
7923
1019 Ser. a
79'05
1929 Se?. L1
7875
1921
98'50
paule klianapla N.. 1899 4 1/9
8975
P
•
• 0957
p
• 1011
•
82'75
rana Retorna
1900
poca Bares, Madi '.5.000,000 p. 7917

,

O•

0.4104,080
e
13.000,890
•
•
Ata
Nantornunitat catalana
tolo

7325

leales Crean Comunal

lenta Por; Barna. 4 1/0 •

OBLIGACIONS
ora. 1.• Fe?. esmerad nade'
•
9 1.• Ser.
• 3.• Per.
•
•

4.. Ser.
• . 1 Per

Especial. Pannitnna
PrIortte: ¡sarna.
Se g óvla Medina
alsclelUsta 1.. Ser.
"
8 .s etr.
gema Val s neta Tari-ag. 43/O.
Ana.
•
II. B. A. • f.
•
•
•
e
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etmo
61'25
6375
5665
3675
13425
5815
6873
9225
7825
7050
7075
77'05
87'00
5720
53'00

5P. Ã

3
naced ceda
•

62'87
6150

1979

e" Oral. Trainsats a 0/J
•
,a
"
5/0.
terrecer/lis 66 Catalunya 00'00
COmpanyla general torreta. Catelaaa 08'75
Companyls Barcelonesa Eiectriettae
75'25
'&4;11er- de eareelena 4 0/0
Catalana Gas 1 Eleetat. Ser. E.
•
• P.

74'25
7600

t erral; Eleetea de Carda 5,0/9 8815
•
• 9/4 05'75
Societat Productora Porees Mochas 8200

DOCION3 COMPTAT
Catalana Gas Mectrlettat
Canal crtriaeli
k5P*13.1.

Mercat de Llotja
1970a

l'ARME!,

Sud. feral. Tektons.
• Yeransoir: . Idea

aruernc4 n'ßlectrlenat,
DIVISES

PUR LICITAT

1

ESTRANGERED

Franca, 3905.
10era svIssos, 12053.
Mcm Alee, 3430.
Llores, 3011.
Ltres, 3021.
Dedars, esa,
Mares. 0035.
Carones, 031.

•
Vagons

terrena
grrtbarst Nora, /AL
I
Alacant, 5.

Mate* Yerme
EE. I/O. grao
Mai de mucu (Plata yen).
•
•
• wat 50,3 seso

603111
Obertura 011
Nord
71 lo
7125
Ataranta . ralo
Anda/uses 5V1c,
Fe/entras t2'25

Gres Nota
blenyi •
Blanca amara
Corrent t,
Superfina superior

Tasca
7125

Sala
71'14

lIlo
,Stele
6225

VALORS QUE NO ESTAD IteCLOSOS al
31.47LLETI OFICIAL AL PRE8ENT 1E3
COTITZEN A 11014914

Bonos Erais. Exposleta,
per 100
Barcelona Traettnn and Lhat
7 per 104, 1921,
garcelona reaction ano Mgd
7 per 10 0 Preterents,

902.3
109'13
10714

Chatea Extreerrenra,
" reht

Boas
Fa rca Prat

Babe d'Espanya, 59000.
Riera Espanyol de Cr;d1t, 13700.
Plena Rin de la Plata, 02890.
▪
25000.

Sucreres preterents, 85'00.
Mera inclinarles, 3900.
Ceduies, 01'10.

• Jerez. tire
Veces ae
Te,,
•
Feeatola garata

Mera Nefanda, 854.
Idem halla, 7910.
Idean Nova York, 165 2 .
klein Su .saa. 310.
ídem Noruego. 30705,
/dem Per/in, 00750.
Salem Viena. 5350.
PraFo, 4880.

40

Garrafa negra nora
•
Itaritamea
•

•

33

PY.rtas-a

SI

Rata
“Ibiza

narre
DEartiLLEIF
Fermes -numero O
Papales
Tercera,
(Mark,
Preui per reae Sa 41 et/0
Me/orza

Meint,
Sepenel
Segó
Vagons

94
95 1/9

19
ro
fe
16

Aals
17
10011

la
Arseant, 1 de cavada.
Mara, 4 doren.

-

Fb-rrr.
mata. el,

•

141„

yen.,

Prilla /ANCA
Caricia r. Londres, 77095.
Idern Dile-lee, 8770.
Mera Esprnya, 25775.

56

4$
Mal
FeIrmager
•
Camama
Berta
IrItis
Eras muerta presa asen par 166 odias
1 me marcederts sobra carro.

?tonto, 35400.

Alicante. 35400.
Frenes, 3095,
Llittres, 3017.

411
46
66

Pavono Ventea

•

SOMA DE MADRID
interior comprar, 7125.
Amor/adate 4 per 100, 9000.
Idees 5 per /00, 5940.
Exterior, 8800.

.34.

di

"Taienets

OeliItUlh 15,
Seleem,
karate.

AA:ea

t.16.2,5ME.
Sade zalin. 21,
1,
ere;
a
t
IV

•

11.

SS

180
.30
1:0
1:4

DESF liES l'ANCA

Llteres, 7780.
Pessetes. 25750.

Llres, 7905.
Polares, 1650.
Froncs sobeos, 20050.
Mares, 0079 6 .

Corones, 2350.

¡calzaste - garrea
Cidellee argentino, 3975.
Exterior, 75.
Franca, 77525.
aovo York, 41,162.
Espanya, 50 16.
Suissa, 0500.
Holanda. 11287.
/talla, 3737.
Supla, 1760.
Portugal, 218.
Argenclna, 43 50 .
Montevideo, 4325.
ele, 3700.
1051.00.
Copenhaatte, 21375.
Yokohama, 506 0 .
Baraca, 8 835.

Norue g a, 2550.

Soler i Torra germans
EarICIIIO23

EITLLETS
Franceses, 3900 per 10 11 .
Anglesos, 1005 peseetes.
Palmee, 3050 per /00.
Setenes, 3400 per 100.
Butesos, 12000 per 1013.
Portugueses. 020 pessetes.
Alemanys, 003 per 100.
Austrtaes, O'nt per 100.
Holandesos, 140 pssetes.
Suben, 155 pessetes.
Korneea, 1' 03 pessetes.

13Inaniarea, 105 pessetes.
Burilada, 323 ver 100•
Estats Untas, 431 pessetes.
Cenada, 610 pessetes.
Argenens, 532 pessetes.
uruguaya. 510 pessetes.
005 pessetes.
Brallenys, 055 pessetes.
Sollv.ans, 155 pessetes
perunns. en'en pe90elea

Cadera

paree/lata, 010 pendes.
laponcsog, 277 Possele».
Antenas, 3000 per 1 00.
E g ipto, 20'95 pessetes.
Filipinos, 273 pessetes.

OR
Altezas, 1 7 400 per 100.
Onset 11350 per 100.
• 2 euros, 12350 per 1 00.
1 duro, 10310 par 100.
Isabel, 12750 per 100.
Francia 12350 per 100.
Lliures, 3100 pes/atea
Palees, 610 pesador.
Veneauela. 12150 me 100.

Cuba. 638 pessetes.
»bota, bou, 1 0550 pel 100.
Marre, 14800 per Me.

sm•n••:«e.«..Bona Inigairt farem
1
Si "Blau Gil/alinea" gastem

Mcrca BARCO
Clarfs, 1 02.-Telèfon 359 1:),

.1.4unpanyla general labacs Filipines

C22271321fErZIINS2=1:4111321/2:2=2=223,29==111131.221=

SOLER i TORRA 0•mANs
BANQUERS

RAU!. A DELS ESTUD1S, 13, 1 BONSUCCES, 1
Negociem els cupons dels DEUTES INTE-

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

observaclons encarelnadee a que PoltraM
Ser alee efectives les sancione imposades
Pela Co neg ia i a atenuar ela greus perjudlels que OeasiOna la forma arnb la qual
actualment s'efectuen ele reparos de dopatios duaners per la Direeeid general
del erute
Tambe a'aprovÄ an (Botamen de la Comissió d'Asettitiptes Slartrima sobre el
projecte de Reglament de pulida del port
redactar per la Comandancia de Marina,
acordantese consignar, en l'informe biteresaat per aquesta, que els precepto del
amada Reglament poema considerar - se en
general coca a laya orientats i d'acord amb
les necessitats actual, del träfec, proposar
ala-enea modificacions 1 exposnr la conveniencia que s'eetablelxio, ja en el Reglament de qué es traerte ja en on altre
que a Vade es dieti, preceptes per regular les condiciona amb les quals s'begi
d'efectuar en el nostre port el deseen» o
stmerrissatge d'hidroavions, matèrix e.tle
no estä reglamentada 1 que per la forma
amb què les susdites maniobles s'efectuen,
poden donar llar algara dia a ineidents
deearaeies.
l'inalment s'aprovaren un dictamen de
In match, OamIssitl sobre les res/m/185blMate dele armadora en el que atany a la
wiese delco mererlat ries a llar destinaari, nitres 'Id 1 reembisiti Aranzel¡ria
sobre ele drets d'Importad/3 ¡ele colora
d'anilina i dais rellotges procedents d'Alemanya i un nitre de la Comiesid d'Expun gió Econdmica, Ensenyament Mercantil i Cnrannicacione, en el qnal, corresponent a una inviteei6 feto a la Cerniera
pel senyor ministre de Foment, s'exposen
aspiracionr relacionades anal) el Reglament per l'excenció del Reial decret sobre
reorganitzeriei del Coa d'In_spoccia Administrativa dolo ferrocarrils, amb l'objete
O ne ela interventora l'Estat en els ferrocarril. que amb la Ilur organit-sacia
actual presten eacosa utilitat al mlblie,
Miguin retre un servei eficient en el que
es refereix, entre altres extrema, a tarifes i dele gas, a l'obteneib de documents
Par les reelamaeions, a la resolució d'aque3tes, en determinats canoa, en turma
rbp , da, senzilla l'equitativa.

Cambra Internacional
d'Intercanvi

Dore. 09
Macan:, 25

•
FOU15

Dlaaatges 3 de maro do Mg

Cambra de Comerç i
Navegació de Barcelona
••
Ea la (lane ra rettuió celebrada Pe r le
Carn0ra de Comer9, i Navegad() d'aquesta
ciatat, anta la presidència del senyor Joscp Armeateras, ea'acordà, fer constar eti
acta el sentiment de la corporació pel
trno nia de l'eiceLlentfsaim eenyor Rernul
Posea i Alsina, el qual bi pertanyie des
de la seva finchni6 hi enero/ diversos eärreek, barman donat euer-taut.
ment provea da neu zel pela a/entines
eurporatitte, al sen-ei deis quals posa sempre tot el valer de la seva sobresortint
persona/itat.
En, abatid a restat de la Hisenda pdMira, fenr - se rese6 del malestar dele
contribeente, acordä la Cumbre, aprofitaza l'oporternitat de trobar-se a Madrid
el Res presedent, per assistir amb el seeretari. a les reunimos de la Junta Consultiva i dei Corrufl Superior de Cambres, osa-emanar-hm que poses:sin de renca el entern de la eorporaei6 en favor
d'una erandabie polfities d'econornies en
l'administra/45 deis eabals P dblieu, res
-ponetalrd'i0cmentpalezat en eqtrest sentit i non a justa e011aiderari6 al,a saerificia cada dia mea onerosos que alareposes ala contribuents
dial ~te je s'arada interesaar del ministre de ', Manees que usant de l'a qtoritaació consignada en la diarreas Ilei de
reformós tributleies, d'acoed amb el que

baria deme_nat la Cumbre den de fa
anys, <POI la regubtció nee essäria per tal
que els comerciante a Veneres puguin ex.
portar a l'estranger per compte pispi.
S'aprovà la designada-e feta, d'arord
arte les altres Cambres de Comerç de la
proefbeia. de llurs repreaentanta en el
Jurat d'Estimaci6, cridat a resoldre en
det . rminats casos les qfiestions entre l'-ldmt,l/trael7 1 el eon s tribuents per utilibits, bavent .1nedat nomennts eIs senyors
David Ferrer 1 Frederic Remados coral a
recala propietaria com e rciant i in/Me/triad,
respectioment, 1 cota a suplents ele
senyors Remen Canela i llamen Pruno.
S'asealicrazi la Cambreamb gatiefitecid
de la respalda del eenyor ministre de Fament al telegreran que li dirige/ Insistint
en la neceesitat de resoldre definitivament el problema ferroviari, ndoptant, entre tant, les mesures tranedtdrio eonvenicuts per evitar qne s'a greugi, d'Inmerge rebut vivita de l'honorable sent or
Cappa diputat ilaliä i delegat ele la Fin/ de 31oedre, de Mili: de les seriedad&
r:es noves tremor/e pel moyor MaSsb, que
l'ha representarla en les reunimos celebrades per treetar de la prexima Expeeire.5
Internad/mal del /feble i Deeoracid d'InterioN, respecte de 4rit d'aqueat certamen, aixI com de VereeLlent impresai6 01st:fiestita pel dit se nyor a Persistir, en reprosentneia de la Cambra, a la viaita cor/motiva de la Junta del Port a les obren
terminado do reperació del die de l'Ext.
S'appyä l'informe tramb; al C,ousell
Superior de les Cambrea de Comerç, Indilatria i Pinvegació sobre el projecte de
Reial ordre enrarainat a dese nrotllar la
coLlegiacid deis Agente, de Duanes, e1 en
(mal informe es * constar la aova dinconfoimitat antb la collegiar16 d'una protemió Illure 1 amb el pr ocecliment seguit
per establir - la I s'exposn, davant del fet
de la seca implantar" la necessIast que
ele consignataria de valrells, CIa comer.
danta I els induetrIals puettln realitzar
cona fins ara 1 de conformItat atub les Ordenancea de Donnep, 1121 operaclons de
deseare senee Intervenclei d'agents 1 sanee
roblIgnel6 de conatituir Sanea. Atxt metele es fan en el %use Informe algunas

Dilluns proppassat Migue Inc a reslatee social de la Cambra Internacional
d'Iutercativi pel Fomcnt del Comerç i
de la Indústria de i3arcelana la reunió de,
sed Consell de Coreen, corresponent
raes de la data. A les cinc s'obre la sesaló, sota la presidemcia del senyor
Yebra, Ilegint. seguidament el secretan,
senyar. Galceran, l'acta anterior, que
¡'aprova,
La Deccció denla compre dels so-veis
Sets per les Seccions d'Iniormació i Intercanvi Comtrciat a ir/embrea de la
institució, absti com a altres firmes d'Espanya i de l'estranger, no adherides.
El director general, don Joan P. Fibregas, ditaa compte deis treballs portats a cap per la Comissió rrganitzadora de l'E.xposició Permanent Ibero-Americana, que patronitza la institució i posa
en antecedents els kus companys de
Consell dels acords presos en les 1-Caninas de dita Comissió, que tingué lloc
els dies 8 i 15 de febrer corrent. La
primera com preparatória de la del dia
15, en la qual (oren invitats tots els senyors ceensols deis paisos ibero-ameriCanS acreditats en aquesta ciutat per a
orientar a la Comissió organitzadora en
el sen treball.
Són propostos com a nous mimbres
de la institució, previ e/3 l -aimito que
prescriuen els estatuto orgänics d'aquesta, sis cases nacionals, ducs argentines,
set de cubanes, dues d'alemanyes i cinc
més de diversos palmos, lcs quals propostes fcren acceptades.
Informa la Direcció haver rebut adhesions a la Cambra de l'Exposició de
Barcelona, Foinent dcl Treball Nacional,
Cambra Oficial de la Propietat, Cambra
Mercantil, arcol de la Unió Mercantil
Ibero-Americana i Cambra de Comerç
Hispano-Americana de Bremen.
-Al mateix tennos la presidencia informa de la correspnodencia rebuda de la
Direcció de la Fira de Mostrcs de Barcele.na, i s'autoritza a la Direcció per.
que resolgui en conseqüencia, pel que
se li dina un vot de confiança.
Es llegeix una proposició del senyor
Pere Duran, que co pren en considerad(*) per al seu estudi, i seguidament es
procedeix a informar al Consell de les
noves orientacions a aplicar al Departament d'Ultramar per a lograr la mäxima intensificació del treball d'aquest
Departament.
La Din-cejó dóna compt • nous
delcgats de la Catabre, nombrats co el
transcurs del mes corrent, o sigui catoree dins d'E3panya i Portugal, 23 en
l'Amèrica espanyola i dos en l'Austràlis, els quals nomenaments ttnen l'aprovació del Consell.
I sense res mes a tractar, s'aixeca la
sessió a les vuit del vespre.

Secció Marítima
Moviment maritim
Vaixells entrat*
Vatpor espanyol "Collera", de Cartagena i escalda, amb cärrega gea "ral 1 lr3
passatgers. Amarrat d'Esnanya NE.
Consignarari, Oarnpanyia eritatelued der
-ränia.
Ungut espanyol "1801k1, de Vinaro9,
amb ge , • " ,s.
n 21.
Littzut espanyol « Fernando Gasset",
de Vinaroe, amb garrotea.
Vapor espanyol "Balear", de Alabó,
amb càrrega general i 2 passatger!. Amar
rat moll de Muralla. Consignatari, Amengua!.
Vapor eepanyol "Ant6nia", de Baudio,
amb earrega general i 10 ponsatgers.
Amorrar moll d'Espanya NE. Consignatari, Companyia Tranameliterränia.
Vapor espanyol 'Mahón", teEivisaa,
amb carnea general i S passar„rera Amar
rat moll de les Draseanes. Con/Oaterí, Comp3nyia Transmediternnia.
Veler espanyol "Vicente Fosatb", de
Valeneia. amb cärrega geaeral.
Vapor espanyol "Marta", de la mar,
amb pele. Amarrar moll de Llevant Consignatari, S. A. de Navegaeiú 1 Pesen.
Vapor eapanyol "Mercedes', de la mar,
amb peix. Amarrar moll de Llerant. Consignatari, S. A. de Navegad(' 1 Pesca.
Va por itallä "Anna Goier. de Fiarme
escales, amb eärrega general. Amarrat
mol de Beree1ona Su.L Consignatari,
Balsas.
Vapor mpanyed "rolar", de Marsella,
amb cirrega general. Amarrat moll de
Muralla. ConsIgnatarl, A multaban.
Vapor eepanyol "Frutero", de Cetro,
amb carrega general. Amarrar mol! de
Barcelona Nord.
Vapor alemany e Portofiao", d'Hamburg i escales, amb carnea general.
Amarrar moll de Barcelona S. Consignatari, Rleard TorrabadclIa.
Valxells

despatxats

Vapor opanyol "Jorre Juan", de traneit, cap a Cädli.
Vapor elpanyol "Santa Ana". amb el
seo equip, cap a la mar.
Vaixells scrtas
Vapor nortree "Oda", en Ilast cap
Itabigane.

Vapor espanyol "Cabo /Tuertas", en
I last. cap a GibralMr.
Vapor espanyol "Cabo Oreezal", en
hast, cap a Marsella.
Vapor espanyol • 13faheln •, amb rimefa general. cap a Eis-is.
Vapor italiä "Donizetti", amb eäreere gene ral 1 transa, cap a nGroava i escales.

Vapor espanyol "Jey Jaime F', amb
carrera general, can a Palma.
Vapor eapanyol "Santa Ana". amb el
sen equip, con a la arar.

junta del Port
En l'última seas.lú celebrada per
In del I'ort fou elegit per unanimitat sice-presidint En Francese d'A. Be
en substatució del senyor Boseh 1 -tesina,
recentment mort.
Per peraetuar i enaltir la mem•Iria araqUest, que tan grata recorda de jes en
la Corporad6, adaptaren per unentrailat
lea segnents resolucions: donar el norn
de Bosch i Alsina a l'actual moll no la
Muralla, amb la consegare
' nt cal.!oeacid
de làpides apropiades que aixf 69 boliquin ; costejar i posar el seu retrat el saló presidencial i consignar en piteo ePargent, leer oferir-la a la fatuCia de S'IIlustre difunt, el missatge de C,..•141
corporativament se li feu present V.-edema motel: del gen enterrament.
isa própia Junta ha rebut nombroses 1
sentidos comunicecions de condolerça umb
motiu de la mort del sensor Basa i digiera.
Entre els diversos aeaump t -s traetats
en la indicada seseió lii figuren eia següents, de mejor l'Itera:
Visita corporativa a les obres de reparad(' del die de lEbt efeetuaia e! da

20 de febrer Oltim, a la qual araistircu
tannbe el president de la Sedó de Porta
del Consell d'Obres pül e liques, El Mannel
Dfaz; el eap d'Obres ptibliques de la leo.
vincha i el seu personal, i repreaontaula
de les diverses corporadons que integren
l'esa/tentada Junta: 13 11 9e 01-9 e acordar,
per vot un¡nime, fer constar en acta la
rivfssimat satisfacellí que la tal visita hada produit a tolo, i dirig'nt-se efusivo
felicitacions a Penal:ayer deren '‚or 1 a l'element téenie O les seres Mohos, i a lidministratio per 1 - mprora 1 afortunaellssima tasca real:zeda en tau roe temps !,er
salvar el ncstre port demores de les pana
i gnus aeariea ousades pels temeerals
de febrer de 1920.
Aprovaeid dels comptea corresponents
al passat mes de desembre.
Informe relatiu a la conceisla d'eepai
a la zona del port per a restabliment
d'una estació de ny'readeries i ecanita11111.1.1!1n10.

Cap pellícilla ha despertat tant (l'interés
entre les persones amants de l'ert
cinematogrfic com
1

LA TOMBA INDIA

Milers de milers de persones desfilen pel

PAT H t-CI N EM A
per admirar aquesta sublim producció.
Ibilemlann•••n•nn01•11M11n111%n•nn1 MMenaln

TALLERS METAL' LURCIICS
ES VENEN:_ Roger de Flor, 15 - MATARO

ment de vio de la Comp
anyla dels Ver.
rocarrils Catalana, donantse les majara
facilitata amb imposici6 dele moteo.
ri ente eänons, en la forma mes lietioiri
possible.
Informe, favorable també, a resten,
ment de dos nous d i pósits f lotante de
te
bona al acetre port. .
Reial ordre comunican/ haver esteta',
senyalat el día 27 del presea faso p
er 4t,
la celebrad/S de la subhasta per a la mas,
irne0i13 de aoves natas als coberts del
ime
d'Etnia/S&
Informe favorable a la petiele
ttes entitats del barri de la" Bareelobeto
perteue, com en anys anteriere. eela
faellitats per a la millor celenracis ae le,
tradicionals festes dedicado a Sant j1.'
,,, uet 1 Nostra Dona
de la Meree.
Nou informe, conoordant emb
anterior, respette d'una pelleja per
1110
kur un par tetera/ni Pe r
a ht catad/arde
de petroli I nitre. olis mi nerkie, /lijare
de la zona del port, destinat
o dipfnate,
situata a Can Tunis.

Lid c o ndensa d a

E L PIE
Noves religioses
Sant, oFavui.-Sants Celenbaai, Hee,.
i Medí, mOrtirs.

ten i

Quaranta times. - Partdpria de &lag
Agutí. llores d'exposiei6: Da lea vea
del mati a les sis de la tarda,
atiesa d'avui: Color morat.
Cort de Merla: Avui, Nostra Darla*
la Providúncia al PI, privilegiada:
Adoració nocturna. - Arad, tata
Nostra Dona deis Demandarme.
Vetlla perpètua.-Ava l, torra del se
grat Cor de Jesús.
Comunid Reparadora. - Esgiegis de
Mol:desaló.
DEL B/SBAT
L'exeeLleatteeim senyor bisbe
tra en la parrequia de la Cometerle, 4
dijous proppasaat, el sagranaced de la
Confirmarla a mes de tres cents
els guata toreo apadrinats per En itg
!non Albea i Martí i la sera didiagada
esposa Na Maria Ferrer.
'
- Abir es reunió el Capft.1 r_,Rtedre
amb l'objecte de tractar del ami/enrome
de tnestre de capella de la nostra Peo,
ba y eta-so nomenat quasi per unanitaitat
el compoteitor Sancho "furaco per eerpar l'esmentada plaça. Aquest nomenment serä rebut, seno dubte, mesh gua
satistneei6 per part dels am0nt, de la :d.
siea sacra, donada la com petueitt de
l'esmentat inestre.
Dem. diumenge, predicarä
Catedral el pare Pijoan 9, J.
Sla rebut en el Pelan Episerml
un exemplar de la pastoral del Lisbe
Mallorca, el tema de la que' (8 "L'eda'
cadd dels fills".
VARIES
Amb gran selemnitag oCa ret Mal
matf l'enterrnreent de PiLlastre i Malo •
jesuita Gaietä Puig.
- Dijous visitaren les obres de II
Sagrada Familia 322 deixebles del CbS
Iegi Bispano-Amerieä.
Els acampan-yema sis mestres i el a.
rector, renyor /ida
- La «gama de les seamons Pelee
aquest temper emaresnial ha orrazdad
el Centre Social de eFILket. rallers,14
primer. tincleä. Ruz doma, diumenge, 510
cine en pulid, de la tarda. 6'cent-se e 5
carregat de la conferéneia el reverod
doctor Joaquird Moderasart, Prever,/
eatedrätie 4.4 Senalnari.
Dehpres de la conferncia, els ares1
nenes de la Secció de ainiltatiti as rfterea
executaran variados cançons 1 recitarA
algunos 111-reales.
•n •••n •.----1

Els Pomells de Joventut
ELS DIES SANTS I LA
PurIA.

El Ponaell de Joventat de senyoretes
"La Santa Corn", de Barcelana, eta
trametent mole assenyado counialearleas
• tots el. Porsolla fe:leal:as .l'agoesll
ciutat propeaant que per a mes bek
moto de resol-e:te als dios vele ese
a'apropen, les oornellietes dab-tingaht
d'o/acatar velo claro i nuentaino gor•
die. tan imprópies de la mant el « .19*
mtells die* i cobrei g ht modortereent asa
tostes amb mantea durant la risita
raen:menta I tanda( pera orrers ene
d'un temple a Palde.
1-II Director' ha felicitat s l'enreda/
Poa0 II p2r la seca inidetiea i e ceal*
Idan de reeomannr als rotnees le t't
Cetalan Ya la pri•tiea recomana da Pd
l'ornen "La Santa Cura".
FESTA INAUGURAL

.1 Frie-

SS.t

Diumenge tíndrä 'loe a Terre,a la feo.
ta inaugural del romea de Jevelaut,
"Ferina catalami", m'ab assistne ta da
Directeri ide beata part deis 1".*‘,Lis
•
ultra tots els terrassescetres (parte de viiit del matt ludri llea
una m isma de cena/efe • l'-sgles ia de
Sant Pere; a tres quarts d'orar II5'1.
barä a Terressa el fundador dele Pulan,
'Co -res,
En Josep Merla Folch
l'estari6 deis Ferrocarrils de Cal/alega;
a les ente, ofici solfmne l benediccie ae
14 bandera del Pomell de Inventa,
"l'erras e a la ilI ns ", apodrinant-la En 3°.
sep Maria Folch I Torres 1 la iie7a (411.
t ingida es POSa, Na Maria Cargarsern:
a les dotze, repartiment de robes als 08"
breo en ta sala rectoral de Sant l'ere ; ß
don (marta de quatre de la tarda a
teatre Principal tindr, lloc nna fcst a e
trialtica arab parlamenta. ella Call rgr
tre, eto

•

3 do mar
de
f

'3

ASSEMBLEA DE LA MANCOMUNITAT

LA PUI3L1CiTAT
A fi de fer mita eficaç I concret el
treball i acció deis diferents serveis,
abs
' dividís en cinc seccions: Primera:
Mecánica i Electricitat, destinada als
assaigs de tota mena de màquines motrius i receptors, material:: de ccestrueció, aparells i màquines electriques, conductors, aparells de mesura, cte. Segase:
Química: pels anàlisis quitnias orginics i inorgänic-s i bacteriológico, de tota mena de productes i substàncies. Tercera: Agricultura: dedicada al que fa
referencia a productes agricoles elaborata i priméries amteries. Quarta: Adoberia: dedicada a l'analisi i assaigs de
cuiros, pella adobs, etc. Quinta: Textil i Condicionament: comprenent tot ei
que constitueixen assaigs i estudis de
fibres Sextas, filats, teixits, matèries colorante, etcCada una d'aquestes seccions, les instaalacions de les quals són verarnent notables, ja que res temen que envejar a
moltes de similars de l'estranger, tant
pels seus magnifics i espaiosos locals,
com pel complet i perfeccionas utillatge
de que estan proveídes, tot ell de construceió moderna i posseint tots els perfeccionaments fins avui coneguts. Per
donar una idea .de .: la,seva caeitat, n'hi
ha prou en dia , qlocupen,ç conjunt,
una extensió de 5,4on metres quadrat,
tenint encara diversos anexes en construcció, els quals aumentaran considerablrment Tesmentada xifra.
Per al Laboratori Textil i Condicionament, el de més recent creació, s'estä construirit un espaiits edifici, adaptat
exclusivament a aguije finalitat i del
qual podem avançar que serà igualment sin model, tant per la seva disposició, eran pelo elemental material que
estan destinats.
Tot seguit el senyor Puig i Cadafalch
va declarar inauguras el Laboratori.
La comitiva visita després, acompanyada deis directors, la nova institució,
presenciant diferents proves de resistencia de materials, laboratori, tallers delectricitat, etc., essent admirats i elogiats per l'esplealidesa de detalls i la
seva
Finalment tots els invitats van esser
obsequiats atnb wo delicat hmeh, tornant al ' Pelan de la Generalitat a dos
quarts de set de la tarda.

de Centelles, Santa Maria i Tagamanent, corresponents a l'any 1920-21;
Artes, Canoves, Masquefa, Sant Vicens
deis Horts i Vallgorguina, corresponents
a l'any 1021-1922.
De la &ació de Finances:
Informe al governador respecte el recurs interposat per la Societat Anónima
Espanyola de Cases Baratea contra un

El grup escolar Baixeres

conviure plegats. En aquest hal
L'EDIFICI
lies
L'obra de la Comisen!' da Cul- els alumnes podrien fer-hi
d'educació musical, cante,
tuca de l'Ajuntament de Barce- classes
lona, ha obtingut la millor prova etcétera.
L'exhlici6 del material sanitari que
acord de l'Ajuntament d'aquesta ciutat, de la seva virtualitat amb la inauMi ha calefacció central, 1 lt
t res quarts de set de la ta
pa qual es desestimó la instancia dema- gurad& que Ungut 'loe ella', a les ventilació de l'edifici esté ceroa
a presidencia del senyor ahir va tenir lloc a la Plaça Mercat en
d'En
Galvany,
és
Camp
det
nant exempci6 de drets amb mona de ¡el once, del primer edifici escolar eament atesa.
o, va començar la se u.. sconstrucció
cases que esta construint.
S"'"i Ilegeix el dicta-e .l'adquirit per la Mancomunitat de Cadestinat a escota primteria del
Regeix aquesta Escola un Payo
aspectes
dels
talunya
per
atendne
un
Acord inserí relatiu a una resolucals_ Grup Escolar Baixeres. •
•
tronat, dei qual té la presiden.'
g que ha reealgut en eleproai
a
la
nostra
tersa.
sanitat
de
la
del
Consell
Permanent,
de
la
Menearte,„
de pressupost.
La feina normal dels que tenen cia l'alcalde, i está compost per
La Mancomunitat, a poc de la seam
catas, referent al resguard de dipósit cura de l'ensenyament, en fun- tots els vocals de fa C. de C. en
osenyor Quintana demana la
ima
creació,
i
amb
més
intensitat
des
de
constituit
pel
que
bou
pagador
d'Obres
una
qüestió
previa.
thi per
cione de govern, ha de cumenear nombre de nou, l'inspector de
públiques, don Josep Clivilli.
per aquesta base. Toles lea ins- primera ensenyanga, i una mese
a les min'ories que pes tal havia establert amb el scu Servei de
tilucions complementarles, aún tressa de l'Escota normal i l'ase
ujier la discussió no es dis_ Sanitat, un nucli vigilant per estudiar i
COS
DE
MOSSOS
DE
L'ESde més a mes. Necessàries es sessor tècnic de la premia Comisai la totalitat del presuposa resoldre en el possible, donada la poca
QUADRA
força económica dels primers anys, els
clar, per completar rescolla ele- sud. Sen funcione prbpies da..
er partidos.
Els individuo aspirants que hagin sol- mental un cop aquesta funciona quest Patronal, ultra el regisrne
Problemes sanitaris de mes urgencia planpresident i el conseller
licitas
l'ingrés
se
serviran
presentar-se
ansb perfecció per atendre els i acondicionarnent de l'escota, la
coda accepten la proposició lc i ats a Cataluaya a la Cornandancia del Cos (Diputació
Es començà amb l'estudi i prevenció
dietints requerirnents de la po- designació deis professors, que
seeyor Quintana, passant-se
provincial)
el
12 del corren, a dos vana
del
paludisme,
mes
tard
de
la
tubercublad(' escular; pelee mancades pot escollir d'entre tots els mesa
ii discuss ió pqr partides.
de don, per tal d'ésser reconeguts pel de base quan l'ensenyança pri- tres oficia que figurin en l'essenyor Ferran es mostra losi i mes darrerament amb la tifoidea.
d'escrip- märta no actua amb completa remetge
i
sotmetre's
a
les
preves
no
resultats
foren
esplendents;
Els
calaf6; el nomenament en vista
nforme amb el sistema -irle
tura i altres.
hi ha sinó que esmentar el "Servei
gularitat. A les escolles a l'aire de da proposta única feta, pera
ad que aplica la Mancomuni.
lliure, als sanatoris i a les de de- tany al ministeri d'Instrucció paa
Crea equivocada l'acumelie. d'Assistència Social dels Tuberculosos
ficiente a tes de rbtardats hi han blica.
de la subvencie que cobra de Catalunya" que funciona al carrer
d'altar només els que estrictael, per camins vcinals dels de Radas, aa, i els seas similars en
Designan ele mestres pel Pae
vies de creada en altres pobladores; les
ment ho necessitin, s'ha de sos- tronat constituit el mes de maro
s sos ordinaris de la Mari- campanyes de prevenció del paludisme
triture a la influencia i a la ge- de l'any proppassat, d'acord amb
unitat.
i de sanejament de comarques palada
nerositat eil benefici que repreR. D. de 17 de febrer i aprovala
at senyor Palau fa extensos
AMICS DE LES' BONLS
Lloques
(Tortosa,
Almacelles,
Prat
de
senta gaudir d'un regim d'ex- els nomenaments el mes de gener
ssideracions referente al peeLLETRES
els
resultats
consten
en
d'adreçar
que
cepció.
Els
nois
s'han
bregat),
i
de l'any que som, aquesta escota
pest. Demana que s'autoritzi
de primer que eniloc a l'escola graduada comença les seves tase
Sr. Director:
nsen per a emprar la part el ben documentas llibre "Treballs del
ce
Servei
de
Sanitat"
i
en
l'obra
antitifica
de
primeros
illetres,
i
el
que
tenAlga ha indicas la necessitat de reques avui amb una matricula que
prestit que sigui necessäria
hi ha les campanyes de vacunada), ju editar alguns llibres catalans cachearas gin la superior gerencia d'aquesdepnsa els cinc cents nois.
s quantitats incor a cubrir le
gulació d'epidèmics, sanejament i estuta escota es el que un cop
fa
temps.
¿Qui
els
reeditará?
Nomes
Esperem d'aquesta escolla un
des.
les
característiques
de
d'abastirnents
d'aigües,
fets
en
mes
provades
pot
fer-ho
una
empresa
comercial
orEl president de la comisen')
gran rendiment de cultura per a
cada un dels nois, ha do decidir a la ciutat. Els mestres que s'han
de trenta poblacions. Tot aiszó aviat seel
negoci,
que
ganitzada.
I
és
tan
conmagre
senyor
Estapé,
isenda,
rä publicas en el III volara dels "Treoferec aquesta mena d'edicions eire cap respecte si poden restar-hl o si triat eón excel•lents, el director
ta ale senyors Palau i lecreno s'In arrisca. Alguna excepció hi ha dig- els cal una atencie mes solileita En Marlf Alpera, As prou conegut
s,deinostra nt que estan equi- balls del Servei".
en l'ordre Dale, trarnetent-lo a professionalment porqué callo'
Seguint
aquesta
manca
ascendent,
na d'elogi, peró...
vale en les seves apreciac!ons
Patim els catalans del detecte de Ile- un 'loe on primordialment s'a- fer-ne un elogi.
elge la formulació del Pressu- aparegué la Reist ordre de so de juliol
de tasa creant o disposant la formació
gir pst... en catala Es una y ergan/a que tengui a restablir la seva salut.
Si sab mantenir-se en ella l'esa
yest.
ó,
per al fundocosti gnys i panys exhaurir una edició Establerta aquesta coordinaci
'eertifiquen els senyors Pelen de patronats provincials Sanitàries.
pera, catalanista que ha geist la
seissolen
que
cada
una
de
les
dide
les
Brigades
flammt
de
&si
cems
exemplars
dan
autor
céleFerran
, passant-se a la diecesseva estructurad& serie la pria
La Mancomunitat, amb l'encoratja.
bre català, on es venen dos i tres mil verses institucions, compleixi la
e de l'articulat.
'tova peculiar fundó. D'altra ma- ' mera escota elemental barceloe
de
teto
els
Municipis
dr
Catalunya
,
exemplars
de
qualsevol
porqueria
escrita
ment
E! senyor Butinyä pregerda
hora s'establiria una confusió nina digna de portar aquest nom.
en espanyol, peró no ens
eurem.
¡tina selucie s'ha donat a Ves- sella:ti s'eximís als dits Municipio de
que no permetria destriar la diFelicitem-nos
Garcés
que
En
romas
tal
cärrec,
teemt
en
compte
que
ella
ja
sobre
na que ell ha presentat
L'ACTE INAUGURAL
pugui anunciar la segona elide, de les versitat de tipos d'escota estaes :rehala eis camí de satisfer del tot
d'ingressos
que
fa
reirapltol
seves ja celebres "Vint cançons perit latirte a la ciutat.
etencia al "contingent". Denta- les 1.015e3 saratäsies, cona n'era riostra
PatroDes
de l'hora assenyalada le5
Si
l'Ajuntainent,
o
un
planyem-nos
que
aquesta
bella
flor
no
l'obra realetzada.
que no s'augmenti el cupus
nal, poseen per cas, teten la di- sales del Grup Escolar s'anaren
faci estiu.
Per Reial ordre de .28 de genes de
contingent.
receló de l'escoda primäria, es ompilint de nombrós i selecte
L'autor no pot editar percaté sita de
El seny-or Estape Ii contesta seca es concedia el sol.licitat. Per tant,
El regidor senyor Joaquim
la Mancomunitat ha seguit l'obra co- A SANTA EUGENIA DE EERGA costejar la mesitas o la tercera part de - podrä obtenir aquest funcionap ha cregut que no havia
mera regular de lenes les institu- Maria Nadal, president de la Cte.
me/nada fent un roncero per completar
Demà tindrä lloc una conferencia del l'edició. Resulta que no ven i ha pera
iensiderar-se com a esmena, ja el material sanitari que ja posseia i que
missió de Cultura, atenia els in.*
tot. L'editor perd tambe la part que li cions. I per haver guanyat
servei espe.cial del bon govern de la casa,
.12 aquest assumpte no fa reha costat i no vol editar mes. Cont ar- ta direeció vot aef la coordtua- vitats.
Mula a aquest pressupost, si- constituirä quatre nuclis de material que té establert la Comissió d'Educaba reglar-lo?
ció obtinguda.
Al cap de poc arribà de les Cae
equipas o sia quatre brigadas.
general de la Mancomunitat
als anteriors.
Jo vaig a exposar el mea parer, que
L'escola Baixeres es la prime- ses Consistorials, precedit per
El material cl constancia: quatre esIsa conferencia sera a Santa Eugenia -és tenle una aspiració i desitjaria fos
El senyar Butinyä demana que
ra reantat d'un vast programa dos massers,i'Ajunlament en cormena s'apliqui al Presslieseal tufos lecomebas grans, de quatre ro- de Sesga, i anirit a carrec de la senyora el pares i aspiració dels lector& de LA aareeat a organitzar tot Petiso- poració. lii anaven l'alcalde accie
amb accesoris per a dutxes, atas vidua de Verdaguer i Callis, membre de
e es discuten, però la turnia- des,
PUBLICITAT.
nyament elemental. I3en aviat, ul- dental senyor Maynes, els regten la Palita contra el tifus exantemal'esmentada comissió, i de les senyore" la rebutja.
Els amaina de les Iletres catalanes po- tra "La Farigola", a Vallcarca, dore senyors Nonell, Vilaseca, De.
El senyor Butinyä defenea tic; quatre estafes de data rodeo; qua- tes Concepció Farran, Bayona, Portas, i driem aplegar-nos sota el tito/ de capeo per 200 escotare, hi /last- giellada, Escote., Gabarree Tus-.
potabilitradorcs tèrmiques, de ren- senyora Baldó de Torres, cadascuna de
fesmena i el senyor Ferran tre
"Amics de les bolles Iletres". Reedita- ra a Barcelona set grane edita- ven. Trius, Viza, Beliftez, Pelan
diment goa litres per hora cada una;
)adhereix a la proposició d'a- quatre camiones "Ford", pel traAlat de les quals explicara amb exemples präc- ricm els !libres que ho mereixesin i edi- cis on medran assistir -bi vuit o 1 Batlle i l'assessor tecnic de la
tics, diversos matises relatius al bon goell diputnt.
taríem els originals inedits que un dinou mil non. Amb caractertsti- Comissió de Cultura senyor
malalts i materials. Un pavelhis hospital
vern de la familia i de la casa.
'aterre en la discussió el serectori previamen format crcies digques censen-estante 0. les del Leal- nnel Ainand. Foren relates pol ce..
20 Bits;
desn/untablc.
de
capacitat
per
a
Acabada la conferencia seran repartas
nes. Fariem art i estimularíem a fer-ne. xeres encara que de multa mes nyor Nadal.
or Sollt, i el senyor Estapé els dos carros-botes i un gran nombre d'actaceta dient que l'Assemble cessoris, formógess, encaladores, putve- uns figurir.s i uns opuscles contenint el A l'autor l'alliberaríem de pagar-se l'e- capacitat.
Tot seguit se celebrá la inaugu
resum de les converses. També serà ripot acceptar l'esmena perquè
dioió com rfa ara f de veure-se-la d e-eres
Com a homenatge a la memb- racial de l'escota. La sala d'actee
ritzadors, etc. Aixf mateix shan adqui
fada una parella de conills, esapreseent a la fira de vell. El lector, que no paesenta ria un compromfa per
ria
dal
donador,
tal-lustre
peine'
Is pressupostos vinents. La rea- rit dos laboratacis, completa de cam- escollits i de mea superior, datiatra de garla mis que l'import material del vo- Angel Baixeres s'ha bastit en una eslava plena de gom a gom. En -.
panya, facilment portables, etc.
tre els invitats bi veierem al sel'Escota Superior d'Agricultura de la
lum, es feria amb una Biblioteca rica. i de les vies de la Reforma fins
/tal fa gairebé impossible—cliu
quantitat de material, que com
Valles i Pujals, president da
Mancomunitat
la unificació que hom soelic i cal dir-ho, a bon preu. No es ferien na's ara oberta, el Grup Escolar Bai- neon
es
dija
havem
dit
abans,
es
veu
i
exeniplars que els que adnuirissim els sei-es, Una l'apila als carrera: la Diputació de Barcelona; el seLlegeis una munió de dados ja
Bah'
REGENT
DE
LA
PEL
vidira
en
quatre
parts
(Lleyda,
Barcenvor
Romä Sol en delegarió de la
"Amics..." i cls que regaléssim a l'au- Via Layetan• a, Mejía, Laquerica i
per a demostrar les seves a r ir- lona, Reas i Figueres), permetrà que
Mancomunitat; la familia patrict
LLAR
tor i a Biblioteques.
!naciones.
Basca.
Angel Baneres, que amb la seva
Dernä, diumeng,e, dia de mere, lasEl conseller d'Obres públiques per haver estalviat la Mancomunitat les
Per a assegurar el pagament del cost
despeses de brigades als Ajuntaments, drä lloc una conferencia del servei es- d'edició cada "Amic" faria un dipósit
S! ha cregut convenient, per a exemplar deixa contribuf a la ion.
plany que siguin els diputats
en pecial del bon regent de la llar que té
ia formació moral nade del Grup Escodar; els mese
d'un tant fix per mesos avançats per a contribuir a
¡lela erovfncia de Girona ola que aquests puguin esrnerear més atenció
alumnos. que l'edifici mes tres de I escota senyors Martí Alpscitin aquestes qüestions i els Serveis Sanitaris a cada localitat; establert la Conüssió d'Educacia gene- cobrir la despesa dels volums que s'a- <bis
els haspitals cornarcals, etral de la Mancomunitat
cordes publicar mensualment. Com que que senzill, ting,ues tots els or- pera, director; J. Mantua. elarlä
La que no ee pas cert que la perfeccionar
que pre- Reixach, LIssIs .Alabat, Josep Cael preu no es podría assenyalar per da. naments i tota la gräuia
Mancomunitat hagi augmentat cétera, i de tal conjunt de coses que en
La cenferencia seta a Santa Eugesurti taa snillorament higiénic de Cacisa perquè per si sol, formes sanoves, J. Rieard. Miguel Espee,
vant, es guardaria el sobrant per a fer
nia de Berga i aniré a cärrec de la
la quota de contingent.
dir
benestar
l'ànima
deis
futurs
ciutadans
talunya, que en realitat vol
tanta 1 Llorens Jou i Olió; el doc.,.
publicacions extraordinAries, si hi havia
senyora vídua de Verdagner i Callis,
• El senyor Ferran insisten en
barcelonins diaa d'un ambient de ter Mies, metge del Grunp Rucoriquesa.
i
sobrant.
anteriors
manitas'
amembre
de
l'esmentada
Comissió
i
de
seres
las
En el successiu pel Servei de Sanitat
rar; als ex-regalors senyore
¿Podrlem comptar amb el conc-urs b rin gust i de joia.
as, contestant-li el seraor
les senyoretes Concepció Farran, Bayo.
Com que la capacitat de l'etti- Llufs Nicolau d'Olwer i Puig i Es%iera, que la Mancomunitat, no s'atará perfeccionant tot el funciona- na, Prats i senyora Baldó de Torras. d'escriptors eminents? Tots ells i els que
ment i l'utillatge, i s'establiran les insfici no es •prou per tenir-hi nois leve; els regidors d'Acció Caleta.
queden per anornenar, per a no fer la Bisde les gneis explicarä, amb
h res per aquelles comarques
complementäries, ço que no hi cadascuna
noies, s'ha convingut en que na eenyors Josep Darbey 1 Estata massa llarg-a, tenen la parsula.
eironines que es troben en dise titucions
exemples pràctics, diversos caires reta.
ha que dubtar que sera un fet aviat, te1 ara els lectors de LA PUBLI- servis exclusivament per a mas, nislan Duran Reynals;.el &tesela
tius al bon regent de la familia i de la
qu e l'acluació de la Manconint en compte l'obra extraordinària
car en aquello barris les escotes regi de primera ensenyanea seCITAT que hi diguin la seva.
taudiat es limita a aplicar el au- portada a cap en tan pocs anys, i ben llar.
Quants són a Catalunya els "Amics de ile 110IS aún les que es troben ins- nyor Luengo; el senyor lbars en
ras sobre la quantitat que l'Estat
Finida
la
conferencia
seran
repartits
manifesta per l'exhibició ele material
tan:idea en mes doi e ntes condi- delegació del rector de la Univerles bones lletres"?
uns figurins i uns opuscles contenint el
flea.
que asna harem contemplat
sitat; representant de l'Ateneu
Jern recen ci 0115.
• El senyor Noguer i Cornet e2
Per la tal obra mereixen beneplacits resum de les converses. Tambo serä riEneielopedie Popular, Escotes
amb
graduada
'i
escota
Serà
Ostra dacord en absolut amb
fada una parella de conills, expressaNaeionals. Patronat Domenech,
el Consell Permanent, el seu president
Els
dues
desees
de
piervels.
paraules
del
senyor
Riera.
DE LA CATALASITAT
les
senyor Puig i Cadafalch, i en especial, ment triada i de raga superior, donatiu
Escotes Poptilare del Camp d'En
graus
seran
els
sis
que
indica
, El senyor Marque fa unces
DE GRACIA
Grassot, Cultura Popular per a
el conseller de Sanitat doctor Estadella, de l'Escola Superior d'Agriculaira de
legislació
vigent.
la
lervacions al senyor Ferran.
la Mancomunitat
junt mula els individus de la Comissió
Dona, Escota del Trehall. Cae
Sr. Director:
Estable per endavant el 110 /11- la
• El senyor elicó interve breu- de Sanitat que regulen les tasques del
sa de Familia, F:seola Mossèn
El Centre Artesà, de Gràcia, on hi
brp d'alumnes que assistiran a
bient rectifica el senyor Bu - Servei tan ben dirigit pel doctor Pitta- PROTESTA CONTRA EL NOMEbons catalans, hissa als seus balcons cada grup de l'Escota, és qued- Cintia Asaneinoió d'Enginyers In -.
tefe agraied les manifestacebns
pelo doctoro Saya Ser- NAMENT D'ALCALDES DE R. O.
l'"altra" bandera. sPadria otitis-se una cual exposat a dir tractuntase dustrials, Centre de Mestres
el seayor Conseller d'Obres pe- lega, auxiliats
President Assemblea Mancomunitat de
ra Seix, Gras, Pi i Sunyer, Dosubscripció per a ofcrir a la dita entitat d'un baetiment d'aquoaa suena. Barcelona. Casa del Poloe del <lis_
Mames,
Catalunya a exceLlentissim senyor presiV. Assoriacie d'Eetudiante
mingo, Balasch, Ferrando, Fornells, Ros,
una bandera catalana?
No sempre, ',bis els anys es pre- triete
• El president pregunta als se- March, etc., etc., els. quals sea/ ben dig- dent Consell ministres:
—Cal lloar la iniciativa del !romera senten el mateix mimbre d'aiume d'Esquerra Catalana, Cambra de
hyors Butinyä i Solà si mante- nes de mcreixer la confiança que en ello
Comerç Ateneu D'rnnerftlio del
"M'honro comunicant a V. E. següent de la Sardana, de Barcelona, de donar
nes per cada grau, ni les circumsen la seva esmena, a la qual
Protectora
cata- acord AssemMea me y a presidencia:
audicions i baljades de sardanes per la
talanes ticonlemiques i socials de Pídale Non, Aasoeileia
pregunta contesten afirmativa- han dipositat tots els Municipis
l'F.nsenvanee Catalana, AseoL'Assemblea de la Mancomunitat de Calans.
populosa
Gracia.
sEs
molt
&manar
que
nominal.
població
que
natuelida
nucli
de
i
demanen
votació
Plent
Una vegada acabada la visita, la cotalunya, estimara que per a lanfortiment
ti Cal glena d'Estu,tiallt%
els sardanistes hi prestin llar cooperai•alment es el que envite els Se11/3 lava
• Es - rebutjada l'esmena pee
A(' a ClArfl Laboratori de Cienmitiva va dirigir-se a l'Escala Indas.
i perfecció de la sida municipal, cal, en
ció?
veinat
per
a
l'Escota
que
en
contra
i
cinc
a
favor.
111/15
leete
primer lloc respectar la sobirania poputrial, on se celebrava la
—Remarquem el bell espectaele mis currespon, súia sempre les uta- m i es Mediques de Catalunya . Atea
Tot seguit el president anoca
neu Obrer del distrietn II, Pares
lar i el dret dz les corporacions a eledijous de "La alainada" al teatre de teixes. Per aquests raons cae posessió per a continuar-la evui
INAUGURACIO DEL LA- gir lliurement les persones encarregades
Ved-denle, Assne i rteia de Genera,
la Comedia, de Grecia, j Podria, pera, sar 1111 nombre prudencial Watt0 les quatre do la tarda.
Comercial , leg rada lodustrial.
d'exercir llurs funcions, protesta de la
BORATORI D'ASSAIGS 1
substituir-se els retols espanynls actuals
lee en les quites s'establirà la gra- Da
politice de l'actual Govern de l'Estat que,
Estola Normal de M e i,aresses, Esque hi ha escampan pel local per altres euació segons ei nombre d'islamCONDICIONAMENT
al material samtari ada la panas
VisIta
contrariant la volantes popular i pertorredactats en catalä?
,
nes (jiu) en cada cura es presen- COin de Labora per
En arribar a l'Escota Industrial van
la vida municipal, ve destituint en
Alianca Francesa i Ateneo Eme
Sr. Director:
(phi per la Mancomunitat visitar diferents aules de la secció de bant
tes.
S'hi
han
posat
nou
autos,
de
moka Ajuntaments els alcaldes nomenats
poritanin.
Lloronç Giben I Nolg cabuda per a 40 aluiiines. Als
Bello Oficis, passant tot seguit a la Sa- per les corporacions municipals, la qual
Alar, a tres enarts dc quatre de la
Ohert l'atto pel senyor Mavnes,
primers
gratis,
que
sito
els
que
tarda. van surtir del Palea de la Ge- la dactes, on el senyor Valles i Pu- cosa no solament significa una deplorafett es de fa paratila el president
doma
mejor
contingut
de
la
Una
rematas, en automóbils, la majoria de jalo, president del Patronat
ble regressió a les normes politiques seacs. s'lli podran destinar mes de la enmiseia de Cultura senyor
dillut aa que integren la Mancomunitat versitat, va fer un interessant parla- guides en aquests darrers anys arnb la
d'una
aula i en( progressivarnent Nadal. Començà agraint l'assisAvui,
dissabte,
a
dos
ficis
de
tots
els
que
representa
i
els
bene
ment del
satisfacció de totes les forces cropinin
de Catalunya, acompanyats
fins a classifiear degudament Lote lencia dn les tutori'lats, de la fa-.
anseilers, els senyors Puig i Cadafalch que ha de reportar al Comer; i a la sinó una maitifesta conculcad& de prequarts de deu del
i•
els alumnes que en vornenear el milla del patri& Angel' flameres
Indústria catalans.
I Valles i Pujals. Entre els invitats
ceptes clara i tcrminants de la Ilei vi•
.iurs s'hi presentin. Aquesta olas- i de lee representacions. Lloä
El Laboratori General d'Assaigs i
gent El saluda afectuosament, A. fasasaren els regidors senyors Fleje i
vespre
ticitat en la graduació vernal, magnifieenria del Ilegal, el anal
N adal, en repecsentaciú de l'Ajuntament Condicionament inauguras alar, respon sana."
una adaptaeió perfecta a les ne- ha de servir d'exemple. Explieä
de Barcelona, nombrosos alcaldes i re- a una de les mes scntides i preuades ne.
DEL DON 110STAL DE
eessitats de cada moineet, que la el que significa el Grup Escolar
CONFERENCIA PER
le esenants de pobles de Catalunya; el caaitats dels nostres factors d'activitat:
Tliiieeres i acabé dient que la vea
faci majorment estimable.
CATALUNYA
la Indústria, el Comerç i l'Agricultutesar Cabestany, cap deis Serveis 'fecritehle inati g nranid aerä el ve.
a
característica
última
ce
Tot
just
Com
publicas el cartel' del nota
ales d l'Ajuntament; els doctors Saye,
ra, tant en el terrensaarivaa com en l'orxim deban en °menear les clase
el
tipus
d'un
s'ha
adoptat
servei
que
acaba
d'establir
la
Cornissie
,Serra Itobert, Pittaluga i altres, alai dre comercial, tant el fabricant o prohall central, com un contribuent Res.
tala una nodrida representació de la ductor corn el comprador, es trobcn so- d'Educació general per a la mes bona
L'ale:ente acridental sertyne
a l'obra d'educació social que pupresentació
i
més
confortable
assistènvalor
al
Centre
Nacionalista
sobre
la
quantitat
o
vint en dubtes
.•Prentsa de Barcelona.
%bienes felleitä Ist Comissió de
,guin
iniciar
els
mestres.
Es
un
deis
Hostals
de
Catalunya,
la
Cocia
real
del
que
produeixen,
apliquen
o
utid'En
Camp
A la Plaça Mercas del
era un deure
Democràtic del Clot
peral que sovint s'esmenta en Cultura i (ligue que.
missió n'ha rebut la primera demanda i
• laran y, foren rebuts els comissionats 1:tzen.
del Municipi de fomentar la cale
les Escotes gradundes, una yerSeguint l'exemple de les nacions que és de la Fonda Miguel, de Borges BlanDel s senyors Metzger, Piagluga i altres
(Muntanya, 7)
ta manca d'unitat entre la tasca tura i especialment Pensenyanes
dseters, els quals explicaren ais visitants marxen al front del progrés i amb el quea
instructiva i Ulule educativa del primärla,
desig d'obrir cansí a quant signifiqui
'llahjette i detalls das aparells i
COMISSIO PROVINCIAL
Despeas lea nutoritats 1 els ine.
eonjunt de l'Escota. DIs mestres
capacitas, perfeccionament i riquesa, la
a dquirits per la Mancomunitat.
Tema:
«La
separad'Eecoles graduados per l'espe- Mate m'entren tes diferents crea
La Cornissió Provincial ha despatxat
De-sprés el doctor Estadella, conseller Mancomunitat -de Catalunya, reunint i
1 mine de los eseni
ció dels regidors d'Ac- dad manera reine hi aporten el ami parlamente
agrupant els valuosos ciencias de la els següents assumptes de la Secció de
, (1 la Mancomunitat, i el seu President,
especial concurs eunviuen poc les, a les quals tributé tothoM
nIlta Sor Puig i Cadafalch, van pronun- Universitat Industrial ha forma el La- cumples municipal.:
ció Catalana ie les unb noten extraordi- gran elogi. Durant la inauguració
Dictämcns proposant l'aprovacid i fi' tlar breas discursos donant compte de boratori General d'Assaigs i Condicioettriament llur lasca 1 en ense- la hunda municipal, a l'entrada,
de utilitat que aquest servei pot fer a nament, els serveis del qual queden es- niquit dels emplea municipals de Fotasques consistorials
nyar ele alumnes dele diversos execuak diverse pece* de Pulie
gós de Mondas, correspenents a l'any
tablerts i organitzats per atendre el
.'rat'llattra i de la tasca que cal ter en,
graves tallen poquea acaaione de cede s
rea8-zp; id. Id. de teeo-ei; Sant atara e
que d'ells so soLliciti.
..--.•••n ••••• ••••••---
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El lector diu...
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Una important! conferència entre

;El ministre ß'Aféfs e'strangis' 'belga ob'tun
els arnbaixadors
- éxit al Senat parlant de l'ocupació
anglès a París i
francés a Londres
Londres, 2.-L'ambaixador

M. de Saint Aulaire i el conde de GrcTic han conferenc:at a propósit deis informes sobre l'actitud de Turquia rata:o de Paris i de Londres, i deL
quals es despren que els turcs demanaran modi ficacions en les cláusules ecooemiques, territor:als i judiclals.
No és pas gaire probable que les concessions aliades satisfacin les esperances turques manifestadcs per la Frentes otomana. Amb tot, es prevea un reftultat favorable de les negociacions uiteriors.-1-lavas.
Paris, 2. - Segons el "Matin",
;
l'entrevista entre el conue Crcwe i
N. de SaMt Aulaire s'ha tingut la imi lressió que els turcs no insistiran van'.
'a la restitució de Mussul ni de Kangatx. En canvi, delimitaran la revisió
del règim dels estrets i rebutjaran el
manteaMent del patriarcat ecumenic
'ConstarainoMe.
• El senyor M. de Saint Aulaire
insistir perqué les qüestions que afecten
interès francés siguin arranjades im5nediatament per un tracrat.-Ilavas.
:tiro. PROTESTA GIiEGA-:- ES
;15UUPI.N EL CANVI dtI P27-'50Pare

Atenes, z-El Govern goce ha dirtgit als aliats i a la Creu Roja internacional una nota protestant contra les
.ipersecucMns i deportacions de qué s¿ut
reictimes els cristians de Ponte. Euxina
.r er part dels tures, que oMien així les
decisions adoptades a Lausana.
La nota afegeix que ha estat suspés
kcl canvi de presoners i ostatges fins
hue cessin les persecucions i que slhan
donat ordres perque el primer vaixell
.tonduint presoners turcs, que ja havia
. ealpat, torni immediatament al Piren.Ma vas.
UL3 InETS D'EIV.TPAT...s.A DEL
BLAT 1 FARINA A TURQUIA
Gonstantinolfie, 2. - Els dre t s d'entra,
da a aquesta capital per al blat forrnent i la farina han estat quíntuplocato des del primer de mal-c.-Hayas.
UN CAPORAL 1 UN GOL DAT

C oniDEMPlA TS A DICAT
Auch, 2.-Els defensors del caporal
Falte i del soldat Vigneau, condemnats
a mort pel consell de guerra de Tou heut e pel delicte de doble assassinat, han
barxat a París per intentar una última
gestió prop del cap d'Estat en favor
*deis dos reus, l'execució dels quals ha
tenir lloc a Toulouse. El recurs iaterposat per els dos reus hacia estat des'tstimat pa tribunal de casació el -4.c
de desembre darrer.-Radio.
‘ES DEMANA EL PROCESSAMENT DE El. LEED DAUDET

, París, 2.-El president de la
Cambra ha rebut una petició de

31. Gustan Tery per tal que es
processi M. Idea Dauctel„ per
tes paraules pronuncia-des i fets
1acorreguts amb motiu de l'astassinat do M. Marine Plateau.Radio.
IGRANDIO3A

1 PiNTORESCA MA-

RIFESTACIO "PRO-TOROS" A
BURDEUS
Burdeus, 2. -Sha realitzat una grandiosa manifestació a favor de les corregudes de braus.
Els manifestants es reuniren a les Arenes de Bouscar. Parlaren nombrosos
oradors en defensa de la festa dels braus,
que digueren eslava unida als costunts
dels pobles del Migdia de Franca.
L'Assemblea acorda demanar al Govern que aixequi tota mona dc trabes per
a la celebració de corregudes al Migdia
:de Franca.
! A la manifestació assistiran tots els
diputats deis Bajaos Pireneus i del Gardr, i prometeren sostenir a París la pe, tició dels habitants deI Migdia fronces.-Radio.

L't-Uce:Errr DEL PREU DEL PA
A FRANCA
, París, 2.- La Comisaiú departaniers ei
plantejada la qüestió

•l'augment del preu del pa, tota cegada
it que el cost de la farina ha rebassat de
, 121 francs, puixl'actual preu de 1'15
francs el quilo toa rixat quan el cost
• de la farina era de 114 a 116 francs.
Malgrat six5, M. Mihlerand no creta
t que hagi d'autoritzar iremediatament

l'augment ce Cinc cèniims reclamat pels
flaquers, per considerar que dintre d'uns
quants dies s'afirmarà la tendencia de
les farines a baixar.-Radio.
El. BISEE DE TARDES 1 DE
LOURDES, HA EST'AT NcrAE11:17 CAVALLER DE Lit LECIO

WHOAIOR

París, 2.-Iteeentment havia estat nomenat cavaller de la Legió d'Iloaor el
biehe de 'Parles i de Lourdes, mousenyor
Seloteprer, pels sena serveis eseepeionals
prestats a Fraile abans I dmitores de !a
guerra. EI Prdat Savia mailifestat el
desig que aquesta dietineió roe nitrada
pi seu ande el mariscal Foeh, JIU de
Tarbes, i en efecto, ahir anà a la seva
reeidheia, imposant-li lea insfgnies. Despres si celcbrä un anat Intim. äl gual
inssioU lamba al genera Guarniel-Dad:o.

,1,

ussolini exp
al Consell de
nistres la posi
d'It à lia en els

M

nformacions alemanyes diuen que agents americans treballen secretament blemes d'Eur
per aconseguir un acord
fealtclna
davan2i-deAl CroenisePTliedie
Bruselles, z-En el discurs pronunciat
tibie al Senat pel senyor Jaspar, declara
.atte és fals que els aliats cntressin a la
12uhr com a conseqüencia d'un conveni
trasteo laulga. Afegi que rls a4.manys
dxi ho afirmen, perú, que cap aliat ni
't-ances és capaç de repetir aquesta ea:ámala.
El ministre d'Afers Estrangers bel
ca continua el seo discurs amb aquestes
imraules
-Bèlgica ha provat suficientement que
:to tractava dc realitzar una política de
provocació ni inmerialisme i si ha entrat a la Ruhr ha estat per salvar tot e
cia intercssas sagrats dele quals és dipositària. Tenim vers Franca la majcr
simpatia, pecó no ha estas aticó precisament el qm• ha fet allistar-nos en les seves files, ciad la raó i la consciencia doto
lastres drets. L'operació realitzada a la
Ruhr supesava un dunul e dificultats,.
peró aixé, no asiria a fer-nos-en renunciar. Mentre el Govern belga no hagi
aconseguit el seu Mjectita pel qual
corregut risc per a portar-lo a cap, no
canviará la seca actitud envers ;Memava, la qual comença a vacillar i
será veteada.
Una grandiosa ovació corona les vibrants paraules del senyor Jaspar, insistint les dretes en llurs mostres d'entusiasme, a les quals s'afegcixen nombrosos senadors de l'esquerra.
En retirar-se el ministre d'Afers Estrangers són incito els senadors que s'a-

presten a estrenyer-li la mut.-Havas.
•

• •

Londres, 2. - El Da:ty New: repreducix una inf orina ció de Berlín, segons
la qual s'han iniciar gestions per agente
nordamericans per veure d'obtenir una
solució dcl conflicte franco-alemaay.
Es tracia de constituir un vast trust
franco-alernany, del qual resultaria la
mescla econúmica de las irdüstries ekl
Sarre, de la Lorena i de la Ruhr.
Frana pagarla els seus &mes de guerra a Anglatcrra i als Estats Units pel
muja de participacions en aquest ti-us
industria/ i l'Estat frances rcbria per
ell béns d'Estat.
Ets industrials alemanys diuen que no
prenen part en acuestes negociacions secretes, pecó els financiers de l'Imperi
s'interessen activament en elles.-Radio.
EL COMISSARI DE L'uin FEn: ES
LIZGA L TivuusraETRE AL CO-

vERa LA MOTA RESPECTE AL
CONTROL DELS NOU3 TERRI-

TORIO OCUPATS

Dad:1.1, comissari de l'Imperi
per als territoris ocupats s'h a negat a
transmetre al Govern alemany la nota
dels comissaris francés i belga prop
la Comissió de Reparacions, que especifica que els territoris ocupats recentment entre els caps de pont de Coló nia, Coblenea i Magúncia sei-an col.lncats sota ei control de l'Alta Comissió
Intcraliada.-Radio,
UNA NOTA D'ALENIANYA A
FRANCA SORME LA CITUACIO
DELS JUTCES ALEMANYS
Berlin, 2. - El Govern ale-

many ha adreçat al Govern trances una nota declarant que la
sustanció per neutrale deis jutges alemanys que es neguen a
actuar al Tribunal d'arbitratge
franco-alemany, es conträria al
tractat de pau, puix l'obstaele
que s'oposa a la seva activitat no
()e inherent a la seva persona. El
Govern afegeix que no reeoneixerä les decisions preses pel Tribunal aixf format.-Radio.

ANZLIACIO DE FDDEns AL CEN'ERAL DEG3UTTE

Coblenea, 2. - La Comissió
interaliada deis territoris renans
consideró des del primer moment
que les instruccions donades poi
Reich amb 'mitin de l'ocupada de
la Ruhr i ele actes de sahotatge
en aqueixa canea realitzats, cona
titulen una amenaça per a la seguretat i manutenció de les tropes ocupante i lambe per als interessos de la poblada.
En conseqüència, la dita Comissió ha promulgat una nava
ordre per virtut de la qual elan
conferit al general Degoutte els
poders precisos per proveir a les
necessitats de les trepes d'ocupació i deis habitante de la Ruhr.

-Hayas.

UN DECRET DEL GENERAL
DECOUTTE

Dusseliforf, 2. - A causa de
la resistencia oposada per l'Administració fiseaa alemanya,
qual tracia que l'import de,ls
dreta . de Duanes quedi a benefici
del Reich, el general Degoutte ha
signat un nou deeret relatiu als
irnpostos sobre . el vi i el tabac,
producto dais guate serä cobrat per des autoritats d'ocupació.
El decret demostra també que
els aliats s'han comprombs per la
seva part a garantir (.94 interest-

sos i evitar les represälies presente i futures a tota els individus que eS sotmetin a les ordres
de les autoritats d'ocupació i es
conformin amb no negociar amb
ei Reich fins que aquest no els
doni seguretats formals de sotmetre's als aeords deis aliats. Rayas.
RIILLCaA LA syniACIO
Dusseldorf, 2. - La situada
visiblement. La pacificació dele esperas va en augrnent,
aixf con) les relacions normills
entre el camero local i les lrt,;tes
d'ocupada.
ELS EMPLEATS DZ .7.eaRf:ZAIS

DETEXCIONS 1 DESTIT111.11ONS
Dusseldorf, 2. - A conseqüeneia de la negativa dels empleats
alemanys de Correus, que no valen que els duaners examinin els
paquete pedals, les ' autoritats
han aeomiedat aquolls empleats.
A Geresheim, prop de Dusseldarf, han estat detinguts 12 vagons carregats de paquets postale. Els dits vagons eren veritables oficines clandestines. EIS
empleats han estat tots detingul s.
Han estat expulsats 75 era picats a Herne, 175 a Reckilng.hausen i 120 a Bochum.-Ilavas.
EL DESAnillar5ENT DE LA POLICIA -:- LA MANCA DE PR/MERES MATERIES -:- LA DISMINU l.110 DE SALARIS SABOTATGE 1 DESCARRILAMENT

Dusseldurf, 2.--Continun el
desarrnament de la policia venda
començada a Essen. Van desarmades les policies d'Heme,
Recklinghausen, Dortmund i Buchina.
A les fabriques 1 mines didagen només es treballa unes guantes hores al dia , per manca de
primeres matesies, i el salarie,.
han disminuit en un cinquanta
per cera. El mateix pasea en algunes altres fäbriques situados
a la lima fronterera.
A Urrnitz, estada situada al
Nord de Coblenea, fou sahoteja da una ngulla del ferrocarril,
descarrillant una màquina i un
furgó.-Radio.
L'ADMITHSTRACIO DELS FERROCARRILS

Coble.nea, 2.-L'Administraeia,
alemanya de ferrocarrils ha estat substituida per ums administrada deis Camine de ferro dels
territoris ocupats, la qual estarà
a careen d'un director frandis,
assistit de dos adjunte, l'un
fi-anees i Falte° belga.
Aquest nou organisiiie cstarä
encarregat de l'administrada i
explotació tecnica, comercial i
financiera dele dit carnitas de ferro, i la sa y a seu, inatallada ara
a Dusseldorf, será,' fixada definitivainent a Coblenea.-Havas.
L'ALLISTAMENT DE FERROVIARIS
Dusseldorf, 2. - Ahir foren
allistats 113 especialistes ferroviaris. El 'moviment d'enganxar
s'efectua amb regularitat, previa
una selecció per les autoritats
d'ocupació.-1/ayas.
LES EXPED:ZiONS
Dusseldorf, 2.-Ahir t'oren expedits cap a Franca vuit trans,
i sortiren cap a Estrasburg .quatre bareasses.
A l'estaciú de Harnborn foren
requisats cinc vagons de carbó;
vuitanta cinc de dio i IInO vagons d'adobs veg,etals.-11evas.
TOPADA DEL RAPID DE COLONIA /WAD UNA LOCOMOTERU
Udi re1071T I 13 FERITS
Mag(incia, 2.-A causa d'un
error a les agulles, el räpict

Colònia a Osnabruek topó aria
paseada amb una locomotriu davant l'estació de merca•teries
Munster. Resultaren un mor!, i
tretze ferits, ,dos d'ells greus.-Radio.

L'EMPDESTIT un-r_rion ALENiANY DE 0:31QUANTA MILIONS
DE DOLLARS
Dei-hin, 2,-141 Comisala de Prqseeposlos ha adoptat el projecte eeferent a l'e.
missini d'un emprèstit interior de einqu a ll
-tamilonsdeúr.Eva

ENTREVISTES DEL GOVE71N

ELS PARTIT3 DURCESOS,
SCLIALISTES I NACIONAL13-

ARO

TES
Dei-lis, 2.--EI conseller de l'Imperi Im
rebut els entes dels partits de la Ceinunitat del Trama dels partits burgeeos i
eta ha fet deelaracions relatives a la resistencia malva del Co pero de la Ruhr.

En terminar la sessió del Reichstag. el
ministre d'Afers eetrangers, von Losenbefar, ha rebut separadament els capa
deis partita socialista unificat i del part1/ nacionalista.-Radio.

MARGi D'ALUMINI
Berlín, 2.-El Censen de l'Impori ha
aprovat un projecte relatiu a la fabritmció ele peces d'alurnini de dos cents marta
fins a la suina de seixanta mil milions.lijas as.

EL MINISTRE DE FRUNCES
ALEFAANY AJ3:1NA El. PACAMENT eüE DRETS DE DUANE3
2.-E1 ministre de Finar,"
que ajarais recentment el pagament d impostos sobre el mart.& ha ajornat ara per
Ski 11.105. el pagament dels drets Duanes i exportacions, que aolament per a
Bernia s'elevaven a la quantitat de eme
mil mllions de maree mensualment.-- Lavas.

LA PART DELS 12.500 MILIONS
DE MARS DEGTINADA A LES
TRUFES BRITANIQUES
Londres, 2. - La decisió de
les .autoritats franceses d'ocupa-

cid de lliurar a nI'exereit angles la
part dels 12.800 milions de mares
recentment incautats que estava
destinada a les tropes britäniques
es acolllida aquí amb satisfacció
pera no s'ha fixat res encara en
guata al procediment a seguir en
el cae que siguin confiseades altres sumes a la zona britäniea.
Ets nous locals demanats per

la senda francesa de la sute-eamissid de ferrocarrils de Colònia
soran probablement requisats
malgrat de l'actitud deis funcionaria alemanyes.-Radio.
LA CiRcULAC!O DEL

AL SARRE

FRANC

París, 2. - Telegrafien des de
Sarrebruck al "Journal" que la
circulada del franc ha arribat
a genoralitzar-se mercès a la decisid del municipl de ficar en
D'anos el preu del constan de gas,
signa i eleetricitat, suministrats
per les fäbriques i dipes:ite de da
eiutat.-Havas.

LA MANCA DE CARDO AL E10SELA I AL SARRE
París, 2.-Al Mosala la situació no ha
canviat.
Els vaguistes tomen a entrar al treball en petits grups,
En vista de l'escacesa de carbó, el prefecte de Metz ha ordenat recluir la illuminació en les cases particulars i suprimir la dele aparaders.
En el Sarre augmenta el nombre d'obrers parats per manca de carbdt ,
jornals cuan disminuits en un trap e den
del dia

ICANIFESTACIG CONTRA LA
POLITICA DELS NACIGNAL1STEZ;
Dusseldorf, 2. - A Oberhausen s'ha realitzat una manifestada de mes de dos mil obrers quo
amb banderes vermelles han recorregid els carrers de la ciutat
per protesta 'contra la politice
dels nacionalistes. - Radio.
ANGLATERRA SEGUITIA LA
SEVA ACTIT1D DE NEUTRALITAT

Londres, 2. - L'Agència Reiter publica una nota, en la qual diu que la Gran
Bretanya ciaterva sempre i seguirá observant respecte a França i Bélgica una
actitud de neutralitat beneficiosa arnb
respecte a la Ruhr, i que no té cap intenció d'intervenir-hi fas en la fmrna que
los -hayas.

LA GESTIO DE LA MISSIO CIVIL
A LA RUHR
a
Essen, 2. - En els centres autorilzats es declara inexacta la
noticia que anunciava cii trasllat
a Dusseldorf de la Missió d'enginyers civiiis installada a Kaiserhaf des del primer de gener.
En realitat ea disposat de que
els cape de servei de cadascuna
de les branques de la indüstria
de la qual s'ocupa la Missiú, vagi
a Dusseldorf, amb el fi d'assegurar durant el periodo de les próximos operaciuns un Intim contacte amb l'Alt comandament
per?) tot el personal de la
Missia romandrä en els bell5 llore
no solament a Essen silla a tots
els centres industrials on els seus
serveis es judiquin
La Missid civil trarnesa a la
Ruhr en la hipòtesi que la gran
indústria alemanya cederla en la
seva actitud ntan aviat eopi es
portes a cap l'ocupada militar de
l'esmentada canea, es vele obligada a preparar les mesures qua
s'imposaven die del moment en
que sembla evidsnt la voluntat
alemanya de resistir.
Aleslinres la Missió estudiä la suspensió de les trameses de carbó a l'Alemnnra. no !amada, aixf la dcls productes

manufacturats, i Porganitraci6 del seria
de 'licencies d'exportació, recollint minuciosament grna nombre de dades respecte de les disponibilitats, fins a aconseguir que qumlés asssgurat el sercei de
transports ferroviaria i fluvials. _
El període preliminar d'estudi de l'esmentada Missió , civil es pot considerar
corn a terminal., donant comeneament
al periode actiu que sera dedicat a buscar la utilització directa de les riqueses
agombolades a la Ruhr i evenlualment
Pur explotació recluida anda relació a
les disponibilitats de la susdita eones, encara que apropant-se tant com sigui possible al total dais lliuraments que hauran d'ésser tetes als abato-Hayas,

EL BURGOMAESTRE DE LUT1EN
HA ESTA': CONO/RUZ A QUE
RESTABLERC1 EL CORRENT,

ELECTRIC

Dusseldorf, 2. - El burgmestre de
Lunen ha estat intimat per les autoritats d'ocupacM a que en el tcrme de
vint-i-ouatre lies-es restablcixi el terrcnt electric, comminant-lo amb l'aplimeló e sanciono severes en el cas d'una negativa.-Ilavas.
CONFISCA= DE VUITANTA
MILIONS DE n'AROS
Dusseldorf, 2. - Ahir foren

confiscats per les au•oritats
d'ocupada vuitanta mhions de
mares destinats al pagament
dels ferroviaris vaguisles a Reck.
linghausen.-Havas.
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El Consell de ministres aire
m^narnent de 25 nous senad,e,ta
CPS del Consell municipal 1,
bolició del menopoli de renda
cid de cerilles.-[lasas,

L'EX-ALCALDE CP.00
NOMENAT DCEORlAolSJAARI
Roma, 2.-A consegeenelzki
siG coLlectiva pr o-estada per
ment, el Consell de ministre,
l'ex-alealde rromonesi comade la ciutat

HA ESTAT DESCOBERT UN COMITE TERRORISTA
Dusseldorf, 2. - Ha, estat descobert un Comite terrorista dirigit per un carnicer de la poblacid i empresonat'el Director a
Kastrop.
Aqnest Comitè tenia la missió
de vigilar i fer sortir de la poblad() a aquellos persones l'actitud
de les Guate fos considerada insuficientment patribliea. - llave S.

EL GOVERN ITALIA O
LA DETENCIO DE LA C011

DUKHAR!r4 I ZINCVIE.V DunaNEN FE.0 DECLARAR EN EL
FROCES CACHEN

EL BOXADOR CATALA TS

Moscou, 2. - Bukarin i Zinoviev han adreçat una er.rta al
Jutge Jousselin demanant-li que
els cridi a declarar .en el procés

Mili,
rompió debut
vençut el eatala Teixid5 per E
round.-Ilavas.

EtIAXIMALISTA
MOSCOU

Rema, 2. - EI (invers ba u
detenció de tots els /timbres e.
ren la ComissiG de la fi-axil
ta que estigué recentment a 11
Sembla que el Royera té el
que compareixin davaot el sfSs
sats del deliete d'alta traleié,
contra la seguretat de l'a&
n.embres del Comite DirectIn
socialista,- llanas.

I4A ESTAT VENÇUT 1,11
Pi° ITALIA

rachin. - Radio.

DE COLOMBIA

EL REPTE DE CARPENTIER A
París, 2. - La Federació francesa de

boga ha rebut el repte oficial de Car-

pentier a Batling Siki pol titol de campió d'Europa i del nttM de pesos mitjans. La Federació 12 trames el repte
de Carpentier a la Unió Internacional
de Boxa.-Radio.

LENIN,IYIARGRAT EL SEU MAL
ESTAT DE SALUT, AS3IST1RA
A LA CONFERENCIA DEL PAR.TIT BOLXEVISTA
2.-Lenin ha dar:nana! al
Comite central boIxerista comuniiit.i en
carta circular a totes les organitzacions
del partit que m algrat ei sen mal cstat
de salut, tara tots els eteorcos per es »latir a la conferencia del partit censocada per al dia 50 de atan:, amb el fi
de sotmetre a una dedueciö la tàctica del
bolaevisme..
DüMtilla tatube s'indiqui en la earta que
la eriei ngrenjada de l'economia nacional, la disgregzeiel de I industria i la ne-

cessitat d'ampliar la P oli t ica ecohöritica
Interior li ito posa el deure de prendre
part en les &N'encime de la ConferenMe, destinada a donar una nora or.entacid al bolieviame.-Radio,
LES ES:7,13_5.3 vz nr.ezu.E3 A

Bogo% 2. - Monsenrt
domo ha estat cantonal
coadjutor 'amis dret a se

de l'arquebisbe. de Bogotá. vas.
Bogota, 2. - Han estat
nats delegats en la Cate
pan-americana que slia de
brar a Santiago de Xile
ovare Guillem Valencia i
Gómez Uribe. Actuara de s
han i el -secar Vélez Calvo,e.
regat de Negocis que fenal,'

Bayas.

LA MARINA DE GUERRA N
AMERICANA
Washington, 2. - El Seeat
apromat un bi concedint
iat vs.
da e20.050.000
delars
Idl
modernitzar sigues culi'

MORT DE L'EX-MINISTRE
ERASIL SENYOR RUY EA
Rio
idnei s jt la' en es ierno,
y o 2r . Fly Bnaa.
Era un deis primero eradrri
Parlament brasileny, havia
candidat a la presidazia de
República i representa', el
en diverses ConferemieseuN

ANGLATERRA

S'
mEH RA oSutICJIEANTTUR NE ACNCeNVLAEll

Londres, 2.-El nombre d'escoles vermelles augmenta considerablement. Els diputats eonser
vadors elan reunit, acordant demanar al Govern que post traves
a l'ensenyança d'idees subversives, especialment als menors

I ELS SOVIETS?
Berilo, 2.-Circula el

18 anys.-Radia.
UN

Disburn

GEOliGE.

DE LLOYD

1.1.EGUlTi3
Edimburg, 2. - Nr. Llody
George ha pronunciat un discurs

a la Universitat. Ele estudiants
l'han interromput algunes vegatirant diversos Regirme. -

Hayas.
LA

CONFERZUZIA INTE7NACt0NAS. TELEFONICA

Berna, Conferént l internn(7enull ea reunirá el 2 de uw.rq ii Paste per
discutir el tr:i fee relefenie Interattc;onal
estudiar la erancik d'nna Company
_:; ,oPen el'explotacie telefettien.
Prentlran part en atInesin Canteeneis
yo,ega, DMariarea I E..
panyia.--Radio.

(1inue
er e s:1 ai es iegonnabmillen
terra i els Soviets ril,r s:. s. dio.
MR. HARDING DESISTO

LA DiSCUSGIO D 7 LA per
p Aci0 DEIS EE. UU. El

TRIBUNAL CE JU3TIDA
TERNACIONAL CE LA 114/
Washington, 2.-Ft presiJ
dlliasreduitnidga h a l desseisnlaill
do la participació dels

ünits en el tribunal de illf3
internacional de La Raja
dio.
UNA COMISSIO EXEltPLAle

SOCORS A LA INFANDI
borrsa,. 21.7iSn'italar,criac.unit la

deGst

L'esmentada Comissió, en tres
12 aconseguit reunir tres milions
res esterlines, havent repart it mis de
milions de menjades graiultes
de diterents paisos.-Radia
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CONFERENCIESi
D'ESPANYA
El viatge de l'Einstein

Prograffia
quis a ¡'i Plustre
•hoste
" El doctor Carracido, que ha vi-

aquest matf el ministre
'Instrucció pública, ha facilitat
a la sortida el programa romplet
de l'estada a Madrid del savi
Einstein.
Dissable serà la primera de les
anunciases . conferències a la Uni
versitat Central.
A les nou assistirà a un han-

tquet organitzat pels doctors

;Madrid que es celebrara al Patau.
Diumerge assistirà a les quaCe de la tarda, a la sessió so• Ieranc de l'Acadèmia de Ciencias,
.onii sera dmet el diploma de la
'citada eorporaeló.
Dilluns segilent, segona confer-eHa. a les sis de la tarda, a

El president don ä compte de les
conclusions formuladas per la comissió
'

gestora del ferrocarril directa de Madrid a Valencia, acordant que passin
,ministre de Foment parque aquest
Aóposi la tolució adequada.
"Passà Lambe al ministre ele Finances parqué faci proposta, l'expedient
sobre prórroga de la Hei de protecció
a la indústria.
Els ministres de la Governació i Treball han donar compre de com es troba
la qiiestió social en algunas provincias.
El Govern dedica a aimest assumpte
la merescuda Mandó.
S'han aprovat aquests expedients:
Estat—Adquisició d'una casa per a
Consular d'Espanya, a Marsella.
Guerra.--Concessió de Ilibertat rondidonal a alguna recluits pel fur de

guerra_
Finances.—Fixant el cantal de divers es societats estrangeres; autoritzant
l'adquisició per gestió directa de pistoles per a is forres de carabinera,
concedint a l'Altnitament de Ronda el
recaptamcnt d'una décima sobre las
contribucions urbana i industrial.
Foment—Execució de les obres del
troe segon de l'endegament del riu Arlanaa a Burgos.
Cruda i Justicia.— Concessió d'alguns indults.•

Un crim en un teatre

En Vidal i Planas
mata l'Anton del
Olmet
Aquesta tarda, a dos quarts de
quatre, al Teatro Eslava, a'ha re,
gistrat un sagnant succés.
Quan es trobaven els artistes
de la companyia assajant un
drama original d'Anton del 01met, titulat "El capitän sin alma", en un salonet immediat
s'ha sentit un dispar.
Al soroll de la detonad() tii han
acudit teas els que es trobaven al
teatro.
En arribar al salonet s'ha
obert la porta, sortint l'escriptor
Vidal i Planas dietit:
de matar-lo. Pardo,
neu-rne.
Al salonet hi havia assegut en

una butaca l'escriptor Anton del
Olmet.
Portat sense pèrdua de moment a la casa de Socors, ha
mort moments desprds d'ingressar al benefic establiment.
Tenia una ferida d'arma de
. loe amb entrada pel costat i surtida per l'ingle.
La noticia de la mart d'Anton
del Olmet ha circulat ràpidament per Madrid.
El succes ha esdevirigut d'una
manera tan insospitada, que de
bon antuvi ningú no s'explicava
d'una manera clara els motius,
atribuint-se a ressentiments entre Anton del Olmet i Nidal i
Planas, que daten ja d'antic i deriven de qüestions suscitados per
l'estrena d'algunes obres dramàtiques i per judicis formulats
per Anton del Olmet pea favorables per a l'agressor, a propòsit
d'o brea daquest.
Els actors del teatro Eslava
refereixen l'esdevingut dient que
moments abans de les tres de la
tarda la ar nihat al teatre Anton
del Olmet amb l'objecte d'assistir als assaigs de fa soya obra
titulada "El capitän sin alma".
A un quart ele quatro sita prosentat ta gibé al teatro En Vidal
i Planas, i de molt mal humor
ha dentanat al porten que avises
a Anton del Oltnet, que es trobaya ja a l'estallar', parque baixés al salunet.
En efecte, Antom del. Ohnet
elsa traslladat rapidantent al ealeitet. que esta al costal de la

b'havia exterioritzat, Ii dignó Ert
Vidal i Planas a Anton del 01met que per ara convenia que no
es tes públic que els dos col.la.i
boraven en una obra.
Despeas, En Vidal I Planas, amb l'artista Elena, es va traalladir al cafè de
Plateria.
Ha dit l'a rt ista que des de lela temps
En Vidal 1 Planas Be sentia molestat,
eonstituint per a eh una obsessid que
tossia jutjades d'una manera desfavorable les ama obres per Anton del 01met, negant-li a mes participació en algunas obres roposant-se a qua te'n
sentessin d'abres que renien en eol.laboraele, per algunas companyies de provfn-

cica.

El fet ha prodult gran gensacie en els
aireeis literaria i periodística.
Anton del Olmet havia estat dipntat
a Oorts pel partit conservador.
De la sevs última obra "Los responsables" n'havien estat suspeses algente esce
neu.

Actualment tenia tres ;:s guatee obres
previmos rs estrenar.
Tot alió fou motiu de l'emule de V i
gar que Anton de-daliPns,peruo
l'Olmet exceda influe n cies P ro ', dele in',
presari g del teatre Eslava per impedir
que s'estrenessin obres seves.
Conegut el erim per les autoritats, donaren entres perquè ros taneat ei teatre

PREMSA ASSOCIADA
. CORRESPONSALS:
DE CATALUNYA
BALAGUER

Conferänoles
1.11 mortalitat
Futbol
Nous esoorxadors
Ha cupos de joyas que han estat quintato Se de M individua
— De des de fa una dies san moltes
leo marta que hem de condoldre, segurament degut al canvi de temps, nombroses
dones valles moren quasi sobtadament.
— Continuen a la Joventut Nacionalista lea patita; conferéneles dites els cUumangas i conegudes per guart diumenger.
Len dues darreres han estas d'En D. Garroba, del C. A. de D. del C. i de la I, i
la segona ha vingut sense ésser signada,
pene a'hi descobreix en ella la ploma d'un
Incansable nacionalista, que ha aprotitat
l'avinentesn per afiblonar al jovent amb
consells práctica, encaminats a la con gacuele del nostre afany nacional. La d'En
Garrobó versa sobre Lea eiectiona i A. C.,
mostrant -se, despres de diversos explicador:in partidari dc la Iluita segons els
designis d'aqueiza agrupació.
— La companyia que dirigeix Ramona Meseras donarä una tanda de s'atilades teatrals al cinema Mundial. Porta repertori espanyol i catea.
— L'Ajuntament ja té els terrenas en
ele qnals dhan d'edificar río nous aseo>
ladors, miilora que tothom esperava, a
fi de poner campear amb earn higienica.
— Ha despertat vivissiut interés el
partit TOrrega- Babiguer que ha de celebrar-se diumenge en el nostre dime. Degut a la puntuad(' es dificil die quin pot
esser l'equip caropie, ja que malgrat baver empatar els locals a Lleyda, guanyant el Tàrrega aquest partit, posarla
ei difícil situarte robtencle del etrapionat
al Tartera i al Ileyda.
Cal reeonaixer, pene que el Tarrega
Ce un equip potent.

Afancomunitat, el qual disse rt a so
tema "Valor social de la famí
la segona amb ei tema "Tots els
són sans i bona per als que es
gricia de Deu", va anar .a carree
farmacèutic En Joan Guinart.
tes conferencies són organitzades
Pomells de Joventut de Rubí.
— L'Associació Joventut Nacional
esta preparant per a la próxima 1
de Sant Jordi, una dista patriótica,
no Id ha dubte que resultara una

fasta.
— Diumenge passat, al teatre del
tre Democràtic Republica, l'Agru
Dramàtica "Santiago Russinyol" va
ganitzar un festival benefic, per
el seu producte auxiliar els va
més necessitats de la fabrica "Rubí
dustrial, S. A.", posä en escena les
"La mara eterna" i "La malaltia
moda", resultat un veritable xit.

TORA
Futbol
Diumenge passat, amb motin•de

tirar la fira trimestral, riegue 11
nostre camp d'esports un partit de
hol entre els prirncrs cquips "Spo
S. C. • , de Sanahuja, i nostae
F. C.".
A les ordres de l'àrbitre, senyor S
s'alinearen els equips de la següent
cera:
Sperling S. C.: 'lucia, Palau,
jo!, Mortes, Majando, Ferru, Bela
Riera I, Riera II, Nogue: i Castan
Tora F. C.: Veles, Bella , Juny

.la Uer.vcrs',tat..
COaint..1.
Eslava.
D:inarts, excursió a Toledo.
• L'autor 1 empresari, En Marttrez SierMalgrat de l'animal d'alguna diario, en
coni
últ:ma
Dirrie,r,e s. tercera
rs. arempanyat dels artistas del tu-eire,
el Consell de ministres d'in/acata tarda
Iereeeia a la Universitat.
Jesús Gabaldon i Manrique dencarregano s'aberliä el plet eleeteral, cosa que
Rabassa, Viciana, Vilagut, Cornell
rYjc,-.13, a les oree dee matí, soren de notificar a l'esposa de l'Oltuet la
tampoc s'esdevindrä en el prazin del di-Argeric, Tarruella, Huguet Diem.
E e nme recepció a -la Universitat
desgrOcia esdevinguda. La viuda 113 Na
marta, perquè en cartera han qu e d..1 per
d'atorgar-li la invesEn començar la primera part, un
Maree Aznar, neboda carnal del ministre
discutir, per manea material de trama,
vent regnà.. Aix6 fou causa que la
tidaea de doctor "honoris causa".
de Marina,
altains asaren/tres d'importancia, eatre altra radia davantera no desenrotllé
: Per últien, divendres, a dos tres el de- les primas als mrbons rumiol'Amen del Olmet nasqua a Itilbao
seu joc acostumat de combinació.
qalrts de set de la tarda, confeel 11 de gener de ISS9 i era germä del
nalS.
costras dominaren en tot aquest pm
rencia a l'Ateneu.
marqués de Casa Fuentes, ara ministre
La primera part de la rannie es dedieä
temps, acabant aquest tense que cap
DECLA1-1.1cloNs D'EX.ISTE1
plenipetenciari a Pekín. Hada eursat
a l'acreencia deis expediente que figuren
podes torgar la porta contraria.
Un redactor d'"A B G" ha ce- a la neto eficioan i la lectura ene doeä
la carrera de Dret, havent estat redactor
Tota l'apatia que Id llagué en el
]ebrat un interviú amb el profeade La L'poca i El Hundo, dirigt El DeMOLLERUSA
l'Alba d'una nova celmunieacie -pm el
mer temps es tränsforma co la se
;sor Einstein en el trajecte de Coreen d'Aletnanya dirigeix al ministre
bate, funda El Parlamentario i era colJocs
Florals
part en energia.
Guedaleiara a Madrid.
laborador a l'A 13 C.
d'Fletat per mitjä de ¡lastre ambaixador
Ha estat publicat el cartell deis :loes
La porta deis contraris es velé
Des..pr,, s d'unes dadas biogrhFou diputat per Almeria en 1914, esa Berlín, protestant de l'ocupada de la
CraellFlorals
organitsats
per
la
revista
moment compromesa. Degut sense d
sent cap del partir conservador En Dato.
Ifiques sobre ee seu naixernen! i
man de la tubr per les trapes francecelebraran
el
dia
15
de
i
que
g
e
Segat
r
a
al fort vent regnant, tots els xuts
'exercici que de la seva profEsLa vidas ha manifestat que l'Olmet
ses.
maig, primer dia de la testa maje, de la nostres davanters pa.saven fregant el 1
hacia rebut aquest mar( uh telegrama de
,sV) ha fet per a viure el savi aleEl ministre de la Guerra Red rin telel'empresari de Barcelona Marian Serra- vila. Les composicions seran admeses per gurr.
diu que treballla d'una ma,
?rama cree li dirigí el denandant genrral
Quan els ànims estaven ja quast
no, dolent-se que no assistfs a l'estrena tot el dia 13 d'abril. Formen part del
iiera regula r.
de Melilla partitipant-11 que un sella! de
jurat qualificndor els senyors Hegt Mo- caiguts, nostre davanter esquerre,
de Loa Reeponaablea.
; Fuma molt, pede no beu aleo,
ectzc anys, valuntarl, deslace n Testsi Galicia, president; /110FRII Anal! g-uet, Ilaneb ur.a forta bala que ens
31 ni eaf jt.
A la Comissaria han declarat rera
• lit/, es barallä amb un caporal, i en un
Garriga Boixader, Manuel Folcb i Tor- gue el gol de la victória entre
l'amiga d'En Vidal i Planas i
t. Té grane afiemns a la literama-oent d'araierainent deepaea contra
res,
Lluls
Tintore i Mercader, Vuleri
ovacions.
Parnic Intim del detingut senyor
tura i a la música. essent els en el sen fusell mansas, matant-l ) .
Serra i Boldd i J. Iglesias i (-Mazare soautors pred:lectes Shalzespeare i
Miquel Sanjuan, els quals han
ESPLUGA DE FRANCOLI
Els nees atemptats d'el:da a Iloreelot'ou,
secretare
Manuel
Soll
esto;
Cervantes i toca baStant be., el na j Bilbao motive una liana dis,115Fiti
manifestat que tela alguna dies
Futbel -:- La Federació de
en la serena part del Consela
que En Vidal i Planas scrnblava
TARRAGONA
Conca de Baroerä -:- El te
—Li prego — ddu Einstein al
Els ministres de la Goce:nade i del
que t ,e gues pertbrbadcs les faIncident smuolonat
El F. C. Francolí s'adherí amb
periodista — que rectifiqui les Treball informaren detiumnfomen v, des
cultals mentals.
L'incident sorgit dies endarrera entre d'entusiasme a l'homenatge que els
declaracions que se m'atribueid-ls punto de vista respectin, de 'untat
A la tarda, segems ha dit En
el senyer Joan Sandra i Siseare i Josep catalans feren al president del F.
artual dels problem es m'e cenen retada
xen.
Vidal i Planas, aria a trobar
Felip i Armengol, amb motiu d'uns arBarcelona.
Es cer t que vaig acceptar
amb vagues 1 conflietes gocigls.
senyor Olrnet parque li danés
publicats en diaris de la loca i iHi enviaren, a m4 de l'adhesió
Encara <pie la Rttnetc:A no nresenta no
Invitaeki deis sindicalistas, peunes explicacions que reia ne- rieles
insatisfacció
dels
a
tat, s'ha solucionat
a delegat, l'ex-president del Club,
ne veig. dir el contrari del que es- a g peete dr gran grat'etat, el Ga y era- la
cessarios per conservar les reuna
acta
subscriteressats,
mitjançant
nyor Josep Sisean.
examinat de:redel:arar Pa orcen), edoptrinen els
lacions amistosas 1 col.laborar
testimonis.
Diumenge pasme el (Job Fra
tent nquellei mesuren previsores Aun tenVaig d'ir que no sor, revolucionaen alguna obra en projecte i el ta per ells i dos
tingué un encontre amb el Reus S
ni tan sois all terreny cientí- &loen n eidtar im rocrodoixement del r& consergeria.
senyor Atmet es nega a donarRUZI
resultant victoriós el nostre equip
gira do trrrer en la pasada etapa.
Segons deelaració del conserfic. ja que vull conservar tot el
les i ¡'agredí a cops de puny.
quatre gola a un.
Les vaguea :: GCni- ertncics
'que es pugui i pretina eliminar
ge, nu ha sentit sima algunos paAleshores En Vidal 1 Planas li
IIa quedar constitulda Ja Fed
Citada nacionalista :: Fasta beraules d'Anton del Olmet, invi- tira el tret.
!tan sels el que impessibilita el
LA Q UF3TIO DEL MARRC•0
deis Clubs de la Conca de Barberä
tant a En Nidal / Planas a Iranpregrés i la cièneia.
de
declarr,r
a
estat
néfica
Després
LES
DECLIEVImotiu de verificar-se el campionat
quillizar-se, i Ilavors Wat i Pla. Din que hauria de fer-se el ma- SEGUEINIIN
trastladat a la presó Modal.
La vaga de la lúbrica "Rubí Indus- questa comarca, que tindrà lloc el c
1
nas
VARIO
.
...
r.z.d
riA
GEnn.
,
.
DEL
CIONS
un
ets
político.
—Tu
evolució
exclainat:
en
la
sana
de
la
se,teix
ia
Sembla que el fracàs
trial, S. A.", continua en igual estat.
a de mare propvir
Aval, cem de costune ha declarat canalla i et vaig a matar." — I va última estrena "Los gorriones Shavia dit que estava resolt el con- eament el diacampionat
—Cera hauria pogut pronunels robles
Entraran en
'ciar lea paraules que se m'atr n - tarnbé el buró de Casa Daralillos da- traient räpidatnent una pistola del Prado" li ha pradult Vestal flicte i que aquesta setraana tothom tre- Montblanc, Vimbodi, Blaneafort,
• bu e iven ja cirm vise apartat de vant el Consell Suprem de Guerra i
autornatica ha disparat sobre
d'excitació que palia aquests Ul- ba l lada, pera no ha estat així.
valla, Espluga de Franeolí, Sarreal
Marina, des de les (tau del matí fina Anton del Olmet.
,
tota activitat política?
time dies. Al migdia e: seu amic
També ha estat declarada la vaga
pobles, quedant president de
Aquest i ragressor cataren Miguel Pascual mira d apaiva- deis treballadors de la pedrera que En tres
Cert que sor un sincer dernü- prop de les dues de la tarda.
Feedració el delegat que envía al n
Encara que els consellers permanei- asseguts al mateix divan.
;trata, m'interessan els probtegar - lo, deixant-lo aparentment
explotació
prop
Josep Jure- oso té en
Club, el senyor Antoni Roig.
socials i desitjo la igualtat xen amb la Mes absoluta reserva soLa hala ha entrat pel costat calruat. Després, perü, sernbk. d'aquesta vila, en l'indret conegut per
— Resulté molt Buida ranun
:de Dret per a tots els sers bu- - ben el seu treball, així com el mateix te isdqauerre, sonso orifici de sur,
que en trabar-se sol, el torna a Mirra Berta. Els obrers de manen que fasta de l'arbre.
aqt:est
que
no
tina
fe
en
una
soralegria
general Navarro,
Inane, perü
dominar la fatal obsesstc; i e_s di- sia abolir el treball a preu ter, cosa que
— Hem linean tota la setmana p
C1etat socialista ni en el prograIscle Gil, que eslava a complarigí, sense anar a dinar, al Tea- no ha estat concedida per ramo i ha sa i vent. Amb tot i havent plegad,
ca deixar el ministeri de la
Guerra, 1.2 fet cretina a alguns que la duria, ha acuda ràpidament en
ma de promissió dele eomumstes. revela"
tro Eslava,. per esperar e senyor portar la vaga.
pagesos ens dirían que la collita de
' --Què pensa de l'ocupació de seva situació s'aclaria per moments i sentir el tret, trobant-se que sorOlmet.
— Al Casal Popular continuen les reals encara no esta molt segura.
que potser les sa y as declaracions tin- tia me« pal -lid En Vidal i Plala Ruhr?
— Ha tornat de Barcelona, d
conferències quare'smals, havent anat la
Einstein reflexiona un moment guin més importancia per a altres ge- nas, el qual li ha dit: —Doni orprimera a cueree d'F.n Jarrete Raventós, d'haver-hi passat una llarga tempor
LA JORNADA MINISTERIAL
.) desorés exclarea:
nerals enrartats que pel mateix gene- dre que em detinguin; acabo de
director dels Serveis Agronómics de la la senyoreta Dolors Ballester.
—El que fa França h suma- ral Navarro.
matar un horno.
El ministre de la Governació ha maInent perjudicial per a l'AlemaEL CONILINtCAT OFICIAL
71.1..1•1116.
Al teatro ha circulat ràpida- nifestat aquesta tarda que s'havia sig- largr,223===.4.31,,T.L.Y.,..713.•
•saya i per a ella mateiva.
Zona erientat—Sense novetat en les ment la noticia, produint la na, nat el decret nomenant governador de
toral alartna.
Biscaia el senyor Ubierna.
posicions del territori.
que honraran el festival amb
. EL cor.isELL DE IIINISTRE.'1
Ha qualificat de fantasia la noticia
Neta Gil ha sortit al carrer i
Ahir vaig visitar els campaments
El Monument a En seva presencia.
9311"A DELIEERAT SGERE
Ira cridat uns guardias.
de que anava el governador de SeviQuelarlani i Caudursi i la posició de SiEl programa es desenrotll
TIONS ADMINISTRATIVES
Anton del Olmet ha estat traslla a Barcelona, ja que el Govern
di-Mersaul, que és la més aveneada
Pep Ventura
pel següent ordre:
A tres (matas de sis quedaren reunits de la lín i a dreta, poden observar la Ilatlat a la Casa de Socors del ha pensat per a res que dimiteixi el set. La interessantíssima
nyor Raventós.
' eis ministres per celebrar l'anunciar
tranquil.litat que raerla en tota aquella distriete del Centre en un cotxp,
'l'aula en dues parts, exelus
Major
Plaça
periodistas
han
preguntar
al
miFestival
a
Eldorado
Els
Gensell.
zona, com ho dcmostra el fet que en
perü en arribar a la
de la casa Josep Muntafiola,
El ministre de la Governació dena tot el trajecte des del campament
era ja cadaver, limitant-se els nistre sobre els treballs que es realitzeu a
sarilanista", IIlustrad-a ['mal
Segicedel
gran-,
director
general
de
governador
a
certificar
la
defunció.
pel
Està
assegurat
d'un
telegrama
del
Bilbao
Sidi
Mersaild
metges
compte
Quebdani a la poslció de
ment.
Mentre tant .En Nidal i Planas tat.
diós festival que a profit del mode Valladolid participant-li que un in- no fou establert cap servei de seguretat
2.. In notable cobla La P
nunient a En Pep Ventura es ce- cirial del Camp, de Valls, oxeen
—Corn saben—ha contestas el miniscandi ha destruit la delegació d'Iti- per forces nostres, quedant encomanada ha estat detingut i portal a la
senda d'aquella capital, essent salvada exclusivament a escasas tones dc p.ili- comissaria del propi districie, tre—el director de Seguretat esta a Bil- lebrarä dernä, diumonge, al mal!, rä les segiients g ardanes: "S
bao estudiant l'organització de la poli- al Teatro Eldorado. La dentaria- Martí del Canigó, Fernoll;
situada al carrer de Carretes,
la Lamia i tota la documentació.
cia i indigenes, de la harca del niel
El mate de Romanones doni corne- Amarchen, el qual, amb amics del ja- han acuda lambe diversos tes- cia, amb l'objecte dc corregir els scus dissa de localitats a la Se e-cid de fill que no vindrA". Serrat.
mla donat compto
Propagtanda del Centro Autonote als periodistas que rhavia visitat
lifa de la zona rn'acompanyaren darant timonie per a prestar declaració. detectes, paró noactuació.
3. La popular i gentil pro
mista de Dependents, és una cosa gadora del eouplet eatalä, Na
D'allí, a dos quarts de cine de encara de la seca
bisbe per dinar-li cumple del mal afec- tota la visita.
a
Madrid
dintre
tornarà
aire
les
això
cree
que
Jo
rt
és
continua. Tan e p
te qee l'hi havien produit les ceniaZona oecidental.—Se g o n s cm comuni- la tarda, ha estat portal el Vidal
pela Ramos, "La Goyita" isst
Ilotges han estat ja venudes lo- pretarä el següent progra
TéTiCiCS üliirues rb.nades pei pare del
I Planas al Jutjat de guärdia, on de tres o guarra dies.
ca el cap del sector d'Uadlau, aquest
el
Rd
el
despatxat
arnb
han
Avui
—
d'incomules
damas
tes,
cosa
quo
ha
privat
a
la
CorammSagrat Cer Calasane, davant
raati fon tirotejada pel anemia
ha quedat en concepto
"Nina", Filomena", "La gläria
president del Consell i els ministres dea
missió de complaure a mollea Magäria", "El vestir d'En
catequis ces.
da" d'Heldech i aquesta posició, havent nicat.
Treball.
i
reunen
adquide
dadesitjaven
esamb
motiu
matinada,
petit
f
oc
que
quo
ésser
a
la
entitats
policía,
que
llegué
un
mateix,
Sembla
Atril
sortit
anal", "La palma", i les a
rir - no per a contribuir a la hri- Mies indisrutibles creadi
tes allusiens pronunciadas pel P. Ca- amb els moros que ocupasen el Mora- ligué a la interurbana da Tele- n••n••n••n•ORMY
••.••••,•=.
lasare, el bistec ii imposarà una san- bo, resulfant ferit el cavall que mira- fons l'Anton del Olmet, dient que
lantor del Festival.
"Per tu ploro", "La mara".
ció, suspenent-lo durant algun temes tova l'oficial de la policia. L'"aguada” rtnava a cursar un telefonema a
Entre les entitats que han ad4. La Principal del Ca
Barcelona, puix tenia el propòsit
les ordres per a sermons i conferen- es feu acuse novetat.
ouirit llotges hi figuren les di- exomlarlt les següents sarda
cies.
de marxar a la capital de Cata
vulgadores de la sardana se- "La procesial de Sant Bartom
El !turista de Fornent confirma que
pare davant la noticia que-lunya,
güents: Foment de In Sardana do Catialä: "Daveut la Verga",
ee'imaitiilleitrai
el Gensell estudiarla el projecte del lerhavia rebut d'un mula, que el go,
DE BARCELONA Barcelona, Fontent Sardanistic rera; "Too d'Oració", Pep V
Valena
Itocarril directa de Madrid
remador no s'oposava a la redie Sant Martí, Agrupació Sarda- tu ra.
nista i Nou Esclat. Domés, entro
cia.
presentació de la seva obra "Los
5. L'eminent tenor E
Estrena
do
TEATRE
NOU:
AVUI
dit
eue
ha
el
Finances
suspendre
responsables", va
FI miaistre de
atines, n'han adanirit el Centre Vended!, eantarä les seque
"Los
responsa/ales",
do
fixaci6
sobre
expcdients
portava ;liaran
Autonomista de Dependents del composicions: "El que et dir
viatge.
es posarà a la venda la
Lluís Anton del Chalet
Contare i dc la Indñatria, Unió Morera (Aria del primer acta
de capitals, pels quals han de contriEl Teatre Eslava ha tancat les
portes,
suspenent-se
la
buir algunes societats estrangercs.
seves
Joaquim Garcia I Garata
segona aleló
iIiitalanista, 0111 . 6 Cutalä, Miga. sainet Itrio en 2, artes): "Pel
funció aquesta nit, en scnyal de
Quan arribà el ministre de Marina,
Regionalista, Orfeó Grariene, calor, Ribas: "Anbada", pe
del libro
Ahir a la nit s'estrena la co - Asociarió Protectora de PEnse- "Brindis patriblif, Pérez.
periodistas li donaren la notícia,aque
Una de les artistes, anomena. media dramätica "Los responsaignorava, de la mart d'Anton del OtNotes: La Comissi6 Organit
Catalana, Esbart Eatalä do
bles", la representaoló do la qual nanea
m ar, cosa que l'afectà mole dient que
da Elena, íntima amiga d'En V/
Dansaires, Alerten Empordrinba, Mira li plan fer constar que t
dal i Planas, ha /lit que ahir ves- havia °Jai prohibida per l'auto- Nostra Parla, Casal Niviionalista les parts que integren aq
! estava casat amb una neboda sera.
ritat governativa.
do
• En cl mateix moment arribä el gopre, de,spres de sopar, van estar
la. Bare p loneta, Ase/no-Meló Ca- programa iban ofer patribti
La inort violenta del senyor An- de
'vernador per participar el erim al miN'Anton del ()luid i Era Vidal
talana d'Estmliants. Dentro Ex- nient i desinteressadanient.
ton
del
Olinet
esdevinguda
ahir
paró
les
reteLima
d'Or.
'nistre de la Governació,
Planas conversant al
cursionista de Catahurya. AssoPer achniirir localltats,
:renales del governador eren absolutaSembla que ¡noticiéis temen una la tarda al Teatro Eslava dea MaCiRÇA d'Eatudtants de la Univer- adreenr-so al Centre Autono
l'esinterès
atrique
drid,
donä
un
trist
vegada
equivocadas,
toca
obra en col.laboració i quo Ea
! ment
ta de Dependents del Comide,
Es ven al preu de 3 pessetrena que l'empresa del Teatro sitat Nova.
:bula que la víctima era En Vidal i
Vidal i Planas, adir mateix, hayuloomunitat de Cal Ìu- iii bidüstria, Rambla de Su
tes a totes les !librarles.
!Planes.
cia trarnäs a N'Anton del Olmet Neu no ha crogut necassari ajor- trytt i l'Aílttilanten1 de %%raciona, Mäniea, 25, tota els dies, de
nar ni per 24 horas.
NOTA OFICIOSA
el primer acte.
a once de In nit 1 a les taqui
El públic [watt( l'obra arnh res- hitita estar especialment convidats del teatre Eldorado.
Con' que les rel,pcions entra
i! A un quart de deu ha acabat el
raer la Comiabió 1 de d'esperar
, Comen, del qual se !iba donat aguasambdós aren watt tivaute4 això pectuusp, conaidaracje,

Darrera hora
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Gaseta
OBSEeteaToal larraratOLOGre tat

tent3earrer ra OPPCELOWI
IDia 2 de març de 1923.
Mea* d'osereaouta 7, 13, la
. liaran:eta a mero I al nivell de la

Par, 761'1; 7159 . 0; 755'4.
• Termitaztetre seta 136; 19'2; 170.
Termemetre humit, 100; 137; 11'9.
11Bumitat (ceateeimes de saturada), 60;

SR.
Directa6 del vena WNW.; WSW.;

6i;

lirvsvv.

Veloeitat del vent en metres per sepan, 5; 4; 8,
lastat del ce!, cirros; cirrusatratus;
alts-stratua. stratusethaulus.
rea• paratures extreme. a eomare
Maxima, 20'5.
' /Mínima, 120.
Mlnima erran de terna 101.
OsciLlacia termometrice, 85. Tempet etara maja, 162.
• Precipitada aquosa, des de les 7 borm
leí dia anterior a les 7 horca del dia
iße la data, 0'0 millmetres.
Recorregut del veut ea igual temps, 175
apilametres.

LA
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• PREUS DE SUBSCRiFC10
Barcelona: Blies possetes cada
Mes. Catalun y a, Eepanya 1 Por-ilegal, 7'50 pessetes tres mrsos;
is els sis idern; 30 un any.
Unió Postal: 25 pessetes tres
*sesos; 50 els sis; 90 un any.
r Lea persones que ele Intecssi el Cardal de t'atoar:tia Experimental que oritaa l'Esbart Fotografie de l'Ateneu
ciclopedic Pealar poden pasear per
secretaria,
on seas facilitara el proE
' agrama 1 dedeo per inaariure's en el susalt cunea
Liaventee de raluir la matraula a un
Wtmoro limitat d'assistents, es recurnane
ale socas que hi allana conearrer que
• elnacrigain com més aviat millar.

Ene conde que ele reina de la part
balsa del dietriete des¡ estan molt espa
muelas de les geationa que asta portear
a cap cl tinent d'alcalde del distracte En
.Joaquim U. de Nadal, per tal e:de mamare s ig ui un fet l'allar,eament dele carrera
del Carril 1 de Sant Franraaa que dotara
al Pmarig Calvell, Raquel efeere el
.mayor Nadal treballa amb ad digne d'agreiment i Itoança,,,aplanant personalment les ditaculttas que sempre ?hl han
trohat per part d'algun propician i interamal.
•
Instant de Cultura 1 Biblio t eca Popa
lar de la Dona.-aSecria Permanent
porte i Esenrationa-Diameent
., dia 4,
excursi6 a la Trinitat, de Sitttea l'aun
de remata A tres quarte de a y a davant
de l'esa-lacia de Senta Maria 4.1 Mar.
Preu: 485 peretetes.
Secció Permanent d'Orranitsacal Propneancla-Romiatee a Monteaste, a raaire a finir el termita diserripelac
Secció Permanent de Religa) 1 Colte.
-Darant la misas de vult 'm fan diariament ele ejercitas del mes -le a ent Josea.
«A l 'e4lniter del Grup maroma/asta
"Bareelonctl" (Sara Miguel, adinere 8.
Barceloneta) donara ami. alisa/ate. a lea
deu de la mala, una iateressant metereacia el ami En Josep Jena. el aura
versara sobre el segaent tema: "Famasimia:me contemplitau : Quan la natura
canta". L'acta ea pablie.
A la seasia privada que l'Academia
CalavAnria celebrar:f, ovni, divvaute... /ea
set de la retal), es poeara a dita-aseas la
conf p réncia que sobre el tema "Tea batendel loctIld" daga di s sahte pasad Rar Rafe

ras. Vas »Piar.
33

, llavero rebut de la senyoreta al. la
.atuantitat de p.-saetee 25 per repartirais
ientre famIliez neeessitadea, les auals han
„tetar distribuidas en la segaera forma:
i Dolore Sana, carrer Are del Teatre, 43.
rer. primera, 5 macetea; Canee Cs.,
6118 Garcia, Fant Salvador, SS. entresol,
;
15 Maria Piealqués. 5, entre:pea 5; Enlaja Esteve, Are del Teatro, 47.
:primer, 5: Ara:Sala Ce:incita, Sitges. 5.
!baleas, 2'50; Margarida latipart N'Idos
Peelk, Sant lternon, 28, tercer, argolla,

Eii tV,3i

Fu Cein 33i91
Far :nriú:tria gasto GAS
Ftr talesecii gutti; GAS

IO Der 109 degcorn,te

FINS AL 10 DE MAR-9
precs de moltes faniTes deis
*ristres cliente i com a agraiment,
enatinua fent a tots els m'Urea
de la casa
CEISTALLEEID, M. ESTEVA
Ben assortida i barata
HARMA CATALUNYA, 85

O

Per en .; gasta 3 S
Procodiments moderas desconeguts fina ara a ii-- spanya. aparells coeumlnt un
30 per 100 menys qua eta
a' irt lapa

Visiten l'exposició de
Gas Apizuciones
J. Sul233

31I. 13g.

Piaça Santa Anna, 17
BARCELONA

12'50 pearetee.
,-Necesaito al voltant met, Tuesplendor, riqueses. Sense
sixe, que e:, la vida?
-I be. &m'a (Mary), si intenta abandonar-me em mato dakant seu mateix.
-Una cnniN11a, Tots son
Iguale -Deixi'm encendre abans
iquesta c1gert eta, i ara.. , ja pot
komen ear la faraa...
. (Subtflols de la vpitena morala del nua EL CASTIG DEL
JIEL, que s'estrenarà demà paskat. dillune, a l'aristocrätie
El tim de futbol Olimp Espost. de la
lamia de 1'mo:tratada i Excursions de
.1aAtenen Ole-er e.H (astricta se-on altercaders, 33 1 401 ha arcana:al, d'neord
.aseb la (311111ISIII4 de testes, no gran hall
extraordinari dallara per als sm'is d'aanea Arenen a les entitats esportives
IDatalunya, en particular a les de futbol.
' landra Tire Cl din 25 de mare, r t les
/ere de la tarda, en el nostre l oc-al hoWal Aleas d'alar el cos Veterinari muni
eipal da: omisa dues partirles d'emanas
Que van arri b ar osase elaiertilfcat d'ora
den i de muatat.
Drenä. dinneenata l'.1 e rupneiS exededin%hita "3anitee efeetuará ona v , sita rola l'Inaritet de Callara i Biblioteca Prionlar de la Denn".
• t /torada, a dos guara de quatre del
aleo estatge serial.

,teetiva

JD I ES VIL N OV A UNID,
Es prega a tots els senyors metges que
timitgin areriatir al banquet que en honor
del doctor S. Noguer S'oré, ami/ mutis
de l'axil obtingut en les pasaailee oposiajan: da Itermatologie de I'llospital de la
,; aleanta Crea, i que tindrä lloc el tallara,
i dia 1, a les tau de la nit, ea el Majes- .
tic llotel d'Anglaterra. Poden inscriure's
abano del dit die in l'Aceda/1in i Loboraten de Caentitie Mediques de Cabila/lea, Portaferrissa, Damero 6, platica

Avui, d'aseaba. die 3, a les sis dr la
tarda el doctor A. Acuitar Feilu donar¡
en l'Acadèmia i Laboratori le Cienvies
aladiques de Catalunya (Pialaferriesa,
talmero 6, prima/al). una asea irjaela sobre "Transtorus de conduce:6 letra-cardiaca. Malalties de Saltes Aclame l'a.
reeters chnics i elestroeuediegrälea. Tilinte/nene. Prmenraciú d'un mala:lata
Institut de Cultura i Biblioteca Popolarde la Dona.--Clara p dr cuino po,olar.
-Bien feinere, de y ak a nao aiatt. Lastra de la setmana
Palitas, arista a fa cubana; dimana,
yulpetes de Rus a la V ir a/arar:. dinuterre,
saltat de cabra ami, peeals; ilijima terna
de earaufes a la italiana; ah-padrea espíe de peiz btilavista; Sant
Maro.
Nota.-Podeo assistir a maleare@ laçona tutea les que els interessi, teta si
EM1 con' no sacies de sat n sft nt
125 pesantes per un tiquet que seas remara ribera d'entrar a elaaae.

RESTzu:-4INT NOYAL
Sala de To
cada dia te danuant de 5 a 2/4 de
8 i dinar a rtinerteana da 9 a 1 1,
A la inangurasia de la próxima Fan
de Murtres, que tindra Use, coro ja saben
els nostree la-torta el dio 17 lel tarreot.
pedem asegurar que as a istiran repreen(Mame dels Ca y eras de läudei lotes lea
Repítala] nes 'atuelitanes.
Ultimaraent l'exaalenthaini :aojar
ministre de Relaciono exteriurs le la Repüldien d'llooddrits bu cablearafint a
l'honorable senyor ecinsel tener-ni d'aquella República a Barcelona comuna
cantal que el Govern ha nomenat el seo
represeutant per a la pira de Mostrar
de la riostra cintila
17Z2xit que obtindrä la eraritna ten&testada comercial i IR importaneie pu»
Ii conardeixen elg paia pa d'Ultramar erra una prora evidentaesima de la con•enieneia i indas-atable tailitat d p le Pira
de Barcelona per nenneernir la tan desitjada unió ibero-americana ; la matra
anpretneeift en aquella mereata que de
dret end enrreapOnen i que tant despenen
la eubdicia dels centres anadear/re d'Europa.

-4.2/1Mile

de

Pf1ETRON

35 pegsetes

Consum reduit

Cahlunyal 17

Mego agregat dels llospitals de Pa
Llobet
cts.
1
Conaulta de
- 13 a 5. Consulta económica de t 2 a 2. Itbia. 4e 1es_12.1ors, 4,.prüner,,

J. de

Gola, Gas

Grane,.

•
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FUTBOL

Reunió Important
sr, PRIMER PARTIT DEL
FERENCVAIIOSI
'Ea la sala de juntes do l'Esposicie de Barcelona tingué Une
Aquesta tarda ha de jugar-se en ed
abir una important reunió de pre- ea.p•ae , 1.t.s3 Corte el primer dele dos
side/lbs de des segÜent.s sootetats parara que ha concertar el Barcelona
rept eesontatives del Comen) i de anda el P. T. C.
th . ftuldlitria de la nostra andel:
recent cutara l'èxit obtiagut pe!
Collegi d'Artifox en Ebanistena, 51. T. 11 , en el mata: ramo parque hagi
Associació Artística de Jnieria i eogur emer Maidat ei brillent jor re:daPiateria, .Associació Gremial de ma pela jugudure honatarteas. llana reDrogues i Productes Quimics, . cardare ensarta amb deleetneça dues
Associació de Patrona Fondistes, exhibo. ns que teten aquella coloran.
Assoc1ació de Cafès de Primera i .1 á tunal-la refinado tic al m dea
Restaurants, Sindical Lliure rle nunts tanta 11013xacte v• eauenr El F'.
D, peadenLa de Bastee i
al. reunell proas tItole per emitir Melle
Mercera al Detall, Sladicat de De
entre rhi uallors del Continent. la seca
tallistes de Bistiteria i Quincalla, exhibirle d'a,,o, nervirn l c r raptaraw
president de l'Associaeid do Veme stiaaatia del nostre
dels carrera de Fernando, Boque
an t'anee borimrea epa aval manare
-rai
Portal de l'Angel.
hi ha jugador' d'alta 0R,n11, seriad:les
Lacte fou presida pm 00/71/3- arriate,, del fulana El Rano-lona paseenS2.71 .enyor Gambó, el qua l. extaia
enuip .1> con/wwältria tunb
poskit ala reunits Vedette premia cahacaeka cmi rae:a
'
havien estat cridats i que tu, era
IletiOliaaarlikRACIO
altre' que el de recaptar el crinS'ha (ei pabac per part Set ('omita
euro entusiasta dels -lomees in- Federatin el 4W-tatuen en qtn• es h, dices per l'expendield d'abc p afi
imposal loa aancii•nei eibildna
menta d'entrada a la pròxima
C. 11 Entapa..
posirid Internacional del Mohle
Per 1/1 ,«•va lintaa entes da 1 per haDecoració d'Interiors. Pes qnsls. ver - no avançat primer gil,' uined un exes posaren a la venda mis o-ia_
rrecie, en la no.tra edirin de fa d na diez,
blimenta més importants de liarna, emitan neoparearl tornar a repetir el
'pelona.
Rell tare.
FAS senvors Vial. Carriti Be-erA adarvan aire anniaraarava que els
ro. Auge, Morgados i Grue, entro Conata• Falerarita p havi en acortar renitres, feren Os de la miratila s r ntar-ss per amerar da la paibastai6 del
adherir-se al remn . r'rnent na- n/:mitrar/a de ammentnt Club (me tant
tridtic quo motivara itt reunid i slaa enm o ntar; orné soodda mes erial
oferir el coneurs que Se
otee- 44 per eon,rerar d'una veneda que
va sie
de hirn respael i na acatar:alai.
fi-r en viera q u e •1 batall a de
De les manifeatariima formo- "tlndril.ettireix que per rd din la hi talo
lades pala sera:ara ea:tallaren/a a
In reunia. no suela es de eserenjrne740 interessants iqir ..sttyq enaa_
rninndee a assralir el n1 ; 11or "e-

a nhat en la venda do? . n Iits 5507/1/menta. sind que a= -nhviinrue
en la rnatttaeir In erohall,
singular intenOat 1,:o en . -ert
dita/ a terme ¡SOIS
;lento a l'objeet e mat.• 1 t el n •41rnPry. sie Flareellona ..91pee.o1ad
una veritable ener7a-7. 1 de s--,pa gonda, -Tia! r ecill tnt as a-a_
araiiii en tina anaapl o cable (4mara, i7na
currAnein de pihhi Exposició.

Crónica sr-,cial
EL SINDICAT DE L'ELEt i l iaaT ' S I-

RECTIII DE - LA rypm-Rt.a.
TEIXITS .
En la reunió general (117:•'1,iatt:-!-:,.ec
lebrada al Sindicat de l'-•.nant
de la indfistria de T-z -»s qta,daryt
nembrats per a imanar la lunta directiva els miga:ate senynrs;
Presida:a ()teas Jof-Fa: ne" -prestt
Francese Castellvi: eaa st ara. Itia
Jus- é: viee-socretari. Jain Tal-pa lla; /a-

j. ^erti4

4 ‚Ir rntntreya pe, d apu tar el
pri nwr quart de final del d'INonurn.
ws
enc patata mete e..n a‹..or que
'a a- a rt a:lacea cansgiaaa tare :semi 111 soltristirnae riel cine aita entatilat
mote
l'alatrivas 1 Marine.
SL- I nWi e ave cleatatt no ett re".:* . rn dispoes • e arstar per res les eati a en• de caa il a r mera i •ae-ama eite li han estat
1 Ven rem eern
tot nial!

es vlsrra lar,GF n.QUIT'a
arrItICANS
arailiaaa Z.L e led

frena
ele ariarina par
t a . entre e!, ea,
Fama.,
arava
IrCher e Mala. um. ande el de
els d1r• 10 i 11 del
re ata paleto e`..:r aval nins l'Expre.3
tle :s f lube ele sattes.
Re-'
nZer t .-7,1 nnn rl prieu-r ata en la
114+, aaútis Ra:r tdoren ,/, den
d• :re• anye. Cenada sea, lin entable
p.,e y Ve Mara, el qual as cantaletas
dels mindrd de t'An itt,ica lis'
"4
ten",. 5 e lire. !ent n•RItin,n,
unil Mr .t .ro 1 Mayxon.

.4
••".11'
a

,•i'Cteleet,1 41 . toba
.s que. ‘-ne-

taaait r e

. l. pi o- -!(,ttotr,.•
',Mal

'•••

PER ,L'INDULT D'EN tT.lGLT.R
El senyor Vallés i ha retad la

.

1 rebut

:i el n.
p; • '• at: dale

'san de

-

earrer
i 27, aranniaal,
ha es ialaturaca
an;

visita del president-:e la Ifaia Ganaal
i de l'advacat defensor caian Unís Ver.
daeucr, els guata Ii han pe: cal que aneara les seves gestions a les que Venn
ata
prop rLcI seny adiverses entitats populars i -.canarias:as
d'aquesta capital pro
la eai.
mrd fou cansia del prcycs en Mata
clemnat resmadat Verdhat; -r.

-0mbled
i t 1"t XI III
, al te
Prin a le, ' , IZA del
mitjançant
-1 robu t del mes

qn.,1

EN LLIBERTXT
El Jutjat del Nord, secretaria del senyar Salva, ha deixat san a e /acate la arta:ea', de afitoel Font Viliyas, al.
d'haver píes part en Fati-m e ar comes la
alguns dies en un bar dei Clot.
DE NrIATJE
IIa rnarxat cap a hulla. en viaar it a atudi i propaganda, el secretari de la Latia
de Sindicats Llitmes, John Laguia
terna amb l'qbjecte d'estodiar
za ga del tabear a la p,innada
i reslittar Allerents
;0,5,45
del sindicalisme espanyol.

LA DELEGACIO aFGLA 1)1:1,
TREBALL
La Delegara) Regia del naristeri ,:el
Teeball sita adrcal als alcaldes de Calella i Hospitalet, pregmalia que out,
mejor urgencia remetin diales reis r,ias
al local de gMeres de pullt i rajo',-,s
tale soarnen en els seta rctpeclbjs res.

P.:r 1; ü 71,1!
Dies J

- Havrnt acuda a la matutea Listede j ó Regia una comissió, formada per
obrera i obrares per a protestar de les
ferides i emociona sofertes que un cien pany de treball ha aconsellat a la dita
Coanissia que forrnuli la seva proteste
al governador civil, ja que la Delegada IttIaia no té res que acure en ço que
fe referencia a la seguretat de les per sones i tic les coses.
- L'esmaltada delegacia ha remes telegramos de salta a l'Instala de Reformes Socials i a l'Instilar Nacional de
Presas/6 mula motiu diaaugurar leo aives

RUGBY

Dla LA COPA PER ALS SEGONS
EQUIPS
Com ja havem anunciat, draga comen'

ça la copa C. N. Barcelona p e r a anime
eq u i pe

ea ele campe de allipainen I
Sant Bei, on jugaran: C N. Atlatle contra O. A. D. C. I. I C. N. latr elan&
centra Odmpic Rugby Club, real:activa-

mena
Paf primer di em:resta encontres hi ba
gran expertaole, assegurantee que en
Vaquita bel C. N. Atiatic fi:a:rara el
jugador Reales, el qual ha com plert la
cl eaqualifiraei0 que pesaos damunt
Del C. A. D. O. I. t'espera que ho tara coas diumenge.

L'altre partij ti molt d'interaa pulir
encara 4. una inebgnita el riegan equip
1'011mpie R. C. Del C. N. Barcelona
t'ahora en nap la seca alta calina co que
el fa preveure cona un dele probables fiuuliutea d'aquest torneig.
Amaste parara començaran puntualmeent a on quinta de (lustre.

1

4 ala

Penedea Rota el senürnt itinerari: Vila'
franca del l'en 55dèn. Ole-dale, Cancelas,
Iéntirdes 1 Cubellna.
%tenia: A las cavare del matt ai Tai redor del maree d'Alega.
. • • •
L'Eeport Calima ("mala efectuara
una esrursia a la Conceda. :loada per
Badalona 1 more per San/ l'ost i Fanta
Celaran. Sostida de la nao de :a 1:n1s-emitan a les set del matf.
•

•

El Gana exeursionistn de l'Orfas ltraeena atta una tortida a Sarianyala.
Urania -Flor d p :dale" i Sant Cana
aertida, a les sin per r e salan del
Nord, re:orna:a a les treta:
• •

La Seeeiö d'Esparta de la Jocentut
Naeionalista "Pau Clarisa fara una exmiela de lot el da, seta el staaent
ra ri 7
Vilaaar de Mar. Vila,sar de Dan,
fontennta, Castell de Burrinc, Argentan,/ i Matarö.
:'ort ida, a les eine del mara per l'ea'
121'

lacia de al. S. A.
• • •
Gras exeureioniste "Montean",
efectuara doma diumerwe, la seraent p erorata Fl a stalrie, Sentoari de la Sena,
Cancela ale /lord Rosal , Can Campa.
('tun ('aselles, Coll dels Snnte, Fenatala
d o Enramaos. Can Puig i Peala.
Sertiele. n les cine del ama, per l'ea-

lacia de Freno.

PILOTA CASCA
EN F.11 FRONTS) 001ITAL
Del rampinnat de In ttl. E. lt. alearan
demá, • le. (baza: vernal:a: .7. Pons, Miar
llana. Ferrer, Itnren156, esaent el parta a -10 punta, com d'habitad.

LAWN-TENNIS
EL Y coNcuns DIl BARCELONA
Entre les molen% inseripcions rebudes

per prr adro tui part
figuren lea dele
menyors Morales, Saanar, Riera. Soler Cala Surrihns, etc., a as quals
sena dubte seminal les de !a mejor-4
seck del Pluh i amb alee La dels mi-

UnlUii Club rp, !lúa

l/ses jazmines.
1.:1 senyor Estrada, ‚jr la Junta, ha fet
mama d'una netrnified copa per enser
('' ,putado en In prorn-ennuil.nat indiv i dual de senynreten, havent acordar la
Junta Dir,-..tim que p e r reatar a definitiva prou;verit dun e j uetalara hn u rá
de enanyar-la dos maya seguite o tres al-

Flnallzta en el Carnrenat
4.1T.onanya

C

Fe

F.' G. BRCEL,ONA
campió de Catalunyr. 1 d'Eannnya 1 t122
Caiii.P
Li CGETS
A las

es: ,,e in In, t..,

A -31-es iSME
LILLALI.LSatalú

l'ItAT

g,,thmn «tela
regnelSen aistleament
ty.tvl)re d'a, mete banasta:a Hiena
ferttaie palear:teta. fent len rin.wini
e.a-e.r.tir el roncara del :24.S 4r-in nana, ;,-aalla.- d'atletas
rangerv i di . In

m a te: enatitst,
iera la mes iinpretunt prare peditnre
haurem ir'-s--'nei gt. pule qap equi
-ami eaiara s la relebrat ud. I • ¡o. es,
Ist me.ol hi participa: u lIte', p••111,nyv1113

tres. distar.. Federaeinne ae-usa emirter meta i n /atara.

laimminaila In partiriparie de Proulp
ern.4. del "Cereie
l'r-Ine
que de la Mori,¡• te iflen4rales de l'ara",
per C.arlet. Iln,ssainl. Someuela
inca I lambe*, una novia insevipcia d'aquin ve a enguantar tatuados pntaabiarate nur tenlas d'emitir tesrinionit de
a t eas tive rnordinaral curia pe destre dote
s'14e1 fet, lata referim al dama tapia
¡asea, a, la leateraral la:electa/a tate
Esporui Atlatita, compost per A. Marlius,
be

CULTURA
ASSOCIACIO CATALANA D'ES.

TUDIANTS
Eta curse

En Josep Maria Pi i Sunyer donara
tres incoas sobrp,e13 . principia moderno

del Dret

eta clics 5 i 12 de mara
i 9 d'ebria aa
.
En Vicens.-Solé de So lo parlarä de
les cläusules d'exoneració de responsa..

bilitat en els coneixernents d'e mbarcament els dies 14 i 21 de mere.

El professor J. Serra i Ilunter d i sset-

tara, en tres Ilicons, de l'Epidernologia
relativista i la tetada d'Einstein els die4
7, 12 1 20 de mara

1 l'historiador P. Bosch i Gimperg
tractari de les relacions de Catalunra
amb els greca, els dies 6, 13 i 20 de mara
Tots aquests cursets ea donaran a la
Universitat de set a vuit del vespre, lleval del darrer, que sera de sis a set.
Per a inscripcions, a la secretaria de

la Catalana, lotes les vedles, o be a la
Universitat
Horn assabenta als estudiants que per
causes imprevistes Ii és impossible al pu.
bficista J. V. Foja donar les sesee con-

ferencies-Me-0ns sobre Literatura CataLana.
CURS DE FILOSOFIA

DEL DOCTOR SERRA HUNTER

Tots els dimecres, de set a vuit de la
tarda, el eatedrätie dliistória de la Filo-

sofia d'aquesta Universitat, En Jaume

Serra Hunter, donara un cura especial
de Filosofia sobre "La Psieclogia con siderada com introducció a la Metafísica',
SORTIDES PER A DIUMEYG121
La matricula és gratuita i pot fer-sa
a la Secretaria de la Facultat, al Sana
Diamenge lincha Iloe una ex-arrió a
Figaro, Tu:manear i Cardo lea, orga- dpiri de Filosofia.
nitrada pail ( 'omite del Centre Maneo- IIMIVERSITAT DE BARCELONA
miste de Dependents i la qual amada
- El doctor Carulla ha citat per al
ladra ante per restarla del Nord a dos
proper dillura a una comissia de l'Ajanguara de sis del mahl.
Per a la travessis del Monteen), que tament de Blanca a fi d'examinar el,
plans dels nous edilicia escolars d'aquell
pel dia 20 esta preparant el Comite sepoble,
gueixen rebeca-se inseripeions.
- El rector ha remes a l'inspector
• • •
cap de primera ensenyança de Gama
El Centre eximrsionicta "Rafe de Ce'
una denúncia contra la mestressa de Presanase' his organitzat per al praxim
menee. fl i rt -1 de mara una exctirs:6 al ses, fundades en certes conferencie/ que

Mare

Favarsì Tila r.;Jub

CRON 1 CA . DE

EXCURBIONISME

Vult e9aí.1,9 carar.de d'ilonqu i a .: Grameor de baticola
Hongaresa dc Fa:bal
D,ec 10 :1 de :dar,

mes municipals, per tal de poder esu.
diar els esmentals canflicies i intervenir en aquesta eficameut. També els 171
pregat vinguin a Bares loca a conferenciar direetament o que pm/atrio pasea
per la Delegada Regia comissions 11..c
nutneroses de patrona i d'ola-re apenanyents a Iltirs tase:alisas entitats.
A prec del Sindical Unic del Eme de
l'Alitnentacia. la Delegada Ri-gia ha cemenat a estudiar l'incumaliment
ciat per l'esmentada entitat contra diferents amos flequers, referent a l'ha

del S. C. de Portugal, cameló 1 re/traman de Lisboa dele 800, 1,5001 5.000 merma; Gonzalo da Cruz, del la 3. P. C.,
camela de Lisboa dele 10 galiana/res;
Dominar Jorge. recordman portugues
dele 10 quilametres, I Cecili Costa, dimitan cegados ramal&
cw.ij
Eis organitzadors han rebqa fruyatanta premia per aguaita carte r a, . cela
quids es una de lee nostret pealan/ea
elle-ions cii publicarem la mata.

•

C. D. PUROP

tador. Francesc Gran. i Yerals:
Faitat Col 1 ae'e rair -a-a•

Dlasabte 3 de 017.1`0 ab len

otes !clEsports

Exposició Interna donal del Moble i De4. .1
coracid d'Interiors

rari.

Estufes ebttriii ns MAJESTIC 1 , F. A. !1 1 E.
DOS

LA

deuen esmenar-se.
- Es requereix la presencia d'En Melita Moles Cana/ per a tractar d'un ate!:

urgent.

LA

MUSICA

A L'ORFEO DE C'EGUES
Veu's acf el programa del mocea gua
l'Orfet1 de Cegues de l'As il Empar de
Santa latIcia donara a l'Orfeti Graciena
atub la seva col.laborat -la el diameage Vi'
neta, a lea cinc de la tarda:
Primera part,-Orfeó de (legues: "La
gracia de la Iluma Morera: 'La filadaca', Vives; "Mis tres tamborea "El roarinyol" i "labereu Riera", Morera; "L'o.
migrant", Vives; "Una rocalla i una esa
piga", Villegas; "L'Emporda", Morera.
Segona part. - Orte,) Graittne: "Vol.
tant la senyera", BaloelLs; "Serenata".
011a; "14 Mere de Dau", Nieolau; "El
fill de don Gallarda", Sancho Marraoo ; " El rociadera Pérez Moya ; "La

sardana grana llorera.
Tercera parta-Oda de Ceguera : "Can.
ea del tapen", Casademont ; "La pasterote', Cumellas Itibö; "la sardana de
les monges" i "Muntanym del Canier,
Morera; "Canea de noia", Grieg; "La
sardana de la l'ätria", Morera.
L'Orfet5 de Cecees tara remesa al (Incitar d'un delieat obsequi per a la ose
senyera, en alme j a a la virita-eoneert
q ue ultima efeetuä a l'Asil Empor da
Santa atada a mili-les de l'any passat.

Orquestra Sinfónica de
Barcelona
En el primer concert de la 1
tanda de matinjea liriques d'aquesta entitat, que tindrà lloc al
Teatre Tívoli, demà, diumenge, a
les onza del mati, es donarà una
sudle-id de la "Rapsòdia espanyo4
la", de. lbavel, un dele mes tutea
ressants compositora de l'Escola
Francesa i lambe un deis rede
musiaale. Per a la deguda execució d'aquesta obra ba este pre-n
eta augmentar considerablement
l'orquestra, que serà dirigida pel
mestre Lamote de Grignon, i
gens estä anunciat, omplenarä la
sornba pan del programa la
"Quinta Sinfonia de Beethoven",

terna.
dnhann ata per disputar-se fon
man g le teofed s'inse-riuran n la penca
millo', 'm'adores. prometent-n . prouencinr par-lita intereneantfasima, donada
I n vklua de I.n jlerdddred del Chd> ttat-eolona.

DEL MUNICIPI

Ir.

•n••nnn•n

Les sardanes
NOVES

Per Sant Josep vindra L'Amiga Pep
de Figueres, donara diverses escollides
audicions.
- Catail, sardanista, ja has contribuit
al monument a En Pep Ventura? Dita
menge ves a Eldorado.
- L'Estoma Folklore de Catalunya
prepara grane festivals, que anomenarà

"resta de la Densa".
- &tan: aquest carnet, nnininalment,
dimecres, divendres i diumengea pica
para a lotes les entitats sardanistes que
vulgata enviar-nos naves i anuncis Tau.
/acicala per a cada un d'aquests dita, ho
lacia els dimarts, d'iota i dissabtes,
almas de les set del vespre.
•
AUDICIONS
Dissahle al vesere:
Agrupreia Sardanista, Hospital, 131.
Cobla Barcino,

AVIS
Ira secada de quistes de la tinéncia
d'Alealdia del districte tercer dernana
que compareixin els begüel/ta minyons del
reenplae de 11323 el die 4, a les vuit del
matt :
Marian Torres Gil, Antonl Parra Gte.
da, Joan lanas Figueras, Lisas Metarrodona Sabadell, Josep ,López Vidal, Antoni Traveria Noguera, Jeep Sola -al.
venal, Juli Pérez Gonzalez, Joan MarUnes Pamba, Itneend Mesana Mesana
Jeep SI. Pont Rigol, Rapaste rape, Go.
nel, Joan Eatiipé Prieat, Joau Mareadas Piruetas, Joma Rema Ventura, Joaquin/ Pérez Lama, Reman Oras Laerces•
Jean Oliva Oulofre, Esteva Oriol Dad,
Juan Riera Peal, lauft. Ellas Nadal, Vitela. Grau °ensalma Jot a norwnj FA.
leva Joan Repon 1 Joma) Sancho Fer
173ndes.
Ame mateix alertan de prrsenter ß
lea non del mal' del da 5 ela següellIa
del e reeina l eg del Antoni Mane?: Padra Salvador nogal, Bagar I Antool Faa'
ter Ralea. 1 ela del reemplae del 21: Cat
ciar Fernando: Rombert, Jeeds Limas
D/val, Antonl Poema
Enr10
Ilasaagaer Coa.

•

ftlITING DE REUS
me tinqué lloc a Retas el mtL--41aitzat per l'obra del Bou Mat.
Pava'spe cultura l de la Caixa
, per a la Vellesa 1 d'Eotalvis.
mmelts de Barcelona, arribaren ael ripid de Madrkd els'e,:eadors Bautista Roea3lairlealiala
" lean de Din Trías de Bes, F-am Asígnela
uzra
non l'Escop, als quals espeCoenissi6 organftzadera
`
acte a Reos i una nodrida repicedeatitats.
CIRC
ti.
de prirderes horesetel ztriti ja
.ara a Rens la sensació «una d. gran festa. Malgrat el vent que
,mporta va tot i que tela dificil Yac3,1, carrera, anaven acudint a Reas
k.peions dels 3o pubies Mterviuguts
Comissió organitzadora. Des de
.,.aba..ns de començar-se l'acte,
presentara l'aspecte de les
det de gran solemnitat.
SENYOR CABEZA
wesentant dels elements
d'aquest acte, comença dient que
1'ya és un dels Ilocs on es alai• 1 0115 , i d'Espanya, Catai.—tya. i dz
segurament, el camp de TarConvencuda aquesta
la blasiimia era a Rats, que
parva d'impietat tala nsoslra d localrs, ala preocupat du: de molt de temps
,cirpar la blasarnia, mis qi.x per mera coercitives, per mesures pastasEl primer acte que feo fuel es3r als cuatre Ve125 1:11 ptit opaag iiallat "La paraula a Rens", CSC7h
• hcmcs de totes les tenchateirs, des
¡l'extrema der. :a fins a Textrema esfera. El segon acte es aquest rnizing
e:0ra del Bon Mor que ara obrita.
Pätria, per la cultura. pel Civisg per la dignitat per l'honor de tot el
zemi us dicen-. cae-amen:: Parlen

lii
EL SENYOR OLIVER
Carnaza dient que es trola un sic
gtpromès davant de Reus per a parlar
rauda d'un accent diferent, que
bé is la manifestació d'ima separaPa un argument cLun Ilaq d_e geraniä: parla amb la mateixa lengua
te.l.na. la de Mallorca, ressonant caen
eli coe ch i diafana coa/ el cel de la illa_
.hrla a Reas perquè l'han requerir per
a.r: la Patria i per les /radia-km
la 7.-atra te..rra, i onza teca
in Hl, no se li 'rol regatrjar ni
dc
batement del sen cor. Fou e/ 12
de 1013 que l'Obra del Ron
,!--ixa sentir la seva veu a Sedlce.
galana, enjoiada com una ni...ala,
tes.: i exquisida Corl una ilor. D'Oí
g:72r1 tot 1311 es:ol de jenes que des
illavors han abrandat amb frs
5 calcares rota la 1113. • La linares Is
es nostre que tenias. Ea la diverMAlé matisos, ella és ço que rus
nagua és la que ha obrat el gran
ixernent que avui trujen. El reatgaiarressa per terra el mantel der,
és la ;lengua. Demi can:pira la handen ir la patria. Nosaltrea voleen la Di kaut de la nostra lengua. perqui volean
eigaificació i l'enUiramcnt de Cateto:ya.
EL SENYOR ROCA
Venia a portar-vos una nota acaresra
Wa tus la déme aquest ernst de trarann• on. ihm de treure del Ilenguatge tot
o que hi aobri, cona el vent s'emperra
Itt ali que so té consistencia; terrsaltres
lacere desapareixer del lèxic tat alio que
lo tingui expressió. Aixf com Tiamme que
110 té l'instint dornatnentacin es fa reIsIsia el que no té l'instint de parlar
exterioritza la miseria que poe ta a
dira. Reus s'embelleix; el vostre nota és
e ron! d'orgull. La paraula ha cl'acr
▪ Jamai les paraules grolleres simbolinea fortalesa: els liamos no la testa A iota ens interesa enajtir el arar Cc.
Ca: alunya: Qui en Parken, sir& deis
meres Orfeons? La veatra afirrnació
iglú la rúbrica de la nostra actuació. No
lel trariu que es malparli de vostres mate no consentiréu que es malparli de
Litre Dj. La Pilria hi és entremig.
EL SENYOR TRIAS
Dels actes de l'obra del Bon Mut no
len pot sostreure ningút no es una
Obra de partit, de capa:da tancada: é)

EL CANTAN LA CHF.SNAYB

vadean, com la familia, cm la &ocietal, que brulla naturalment, no tenint
nitre denominador comí'« que l'ésser
hanrats. La blasfemia no sola molesta
postres orles, sitió que taca la nostra
'ánima: . es el pus que brolla de quelcom
fine esta pedrit."Un pöble que blasfema
'Fa un poble l eude mor, peró na d'una
'mora • noble, sind ;Trina mort eixorca, de
podridura. Si malparla un senyor, si malparla un obrer, és greu, peró si malparla una criatura, ja no hi ha salvació. No
res:re-gen; peró no n'hi hä prou amb l'acció positiva 4 per a salvar un poble, tots
e:5 mitjans legals són bons. Pel aix6 en
tots els pobres civilitzats Aun creat
institucions de defensa. A Franca acaben de tiente de rúnica Ordre civil que
ha quedar, l'Ordre de la Legió ditonon, un escriptor que en mala hora escrivi "La Garconne" acose tenle en compte
la dignitat deis fiegiriors. Aquest necee,
exposat a l'oprobi púbtle, PS Paiil Margarina. Harlem anat molt erina en la
riostra davallada, perú reaccinem. Soc
optimista. Els pobles que pectencn acaMear amb un altre poble, aletas que acabar arnb cl dre h han pretingut sempre
destruir la seca lengua. Per riix5 ara,
iper salven) la l'engata, estern en vies de
salvar el poble.
EL. SENYOR 31ASEERIIElt
Venint cap a Rests be sist pel eamp
fiCIS d'ametler i fte pensar que en un peble on hi haeuessin flora d'etnettler no
>odia l'Obra del Ron Mot venir-hi a in/crin: la paraula dele necia naturala, airó
que harta de ernir-lti per drirretar, ;,(ot
n'atonta de 1. ...euN. la parettn deis
atole
forasters de lleno. La Unió Jortilert ro
es una emitat politice use-seda ea un mom ear celtir de Catalureya per defeneer ele
dret e . halda de defenanr, tire del primer
mosiont, la lernina. Per6 no una /lengua
balsa. eixouat ,Fi114 nun Renten alliberwla
de blaefianiee i turpltuds. 14 tleaflmia
Se n'ere de trair ia m'e vi/ que es pot ter
al polde qU P la perla. Vil Su dir u al da
St sera asare, vilissirn en comprometes
Ftmrzer de rol ura pehle. Novell seo aeutim
nan eettearid Je eupeteior'"t vera el so'Ce j ar. les nerlons que no blaafcr.,en tonen
el "sentiment de elmerioritat envera eta
pohles otee reneente. 1 un bi ha dret eso, rebalsar-a per gueto., reneeelree. 'En
hift afrireaF fe1/1 marra en aras de Psi
erren, trriont sir irr noetra perra la peor=
str rinfeen.
EL SENTOR ANGUERA
1 4?,eatits el vent? Srailda que pati teas
raisterbers. El vent que a Ilesas snti,es
no ea un vent de IZPU4; poca semana abate
e,/ sil pla de Parcelan,/
pos S:51701:15
abana eral nie allana del Pirenen. El vent
de items no es qi.etla a Retas, surt Per :es
platees de Batear i va cap a la hila daunda de Mallaren. La distäneta flsiea separa una faintlia de
perd el aol
DiVireda La bsiers jñia tothenn
Une per conthsents ;què Es el qua erta
unen? Efe parr.ula.
La paraula en l'espai. !a parattia en el
tempe, neix en un cor, floren en una loa
ea rerorre tata la terra i ronvertrix eada I
noble en nn sol cor, en tina gola i Enlea
aapiratiA. Ven's altat la eadena de IR relea. donant al noble el ralee ene el definen. Ja parrinta As lo no•rtru prapietat, i arpar menta podem ter si no cd.'1.aar-la? Ella as el ruitiä en ani er,manifeeta la cultura. Al del dia que deestpareamea de 1PS ~tren boquea! gana 1P2
neneaea d'alumna no !majen •anwe-aarit
mitjfc d'expresad3 escrita. l'aniea forma
que s'aceeptava era 11PSeriPtarll
errepte en ola pollea de be Romanla, ¡lec
leuden parles distintes del !la g , en e/ unornene en une hereden de prestar un jaramena. Llavers. etas harien d'empenyar he
paranta, ha feien P/1 111 paraula prapia;
Ist iarlfeene. VIet l'engany de la paraula
era ala pretera la euttura parlada. 1
bern de donar. si heri de salvarla, Un»
cultura al terb que sosa.

TVON L'ESCOP
Mai com avui era tea exacta aquella
expreasia del po e ta, la paraula al reut. El
vent de Reno fa un gitubd del que estä
fent rroustsnlinent l'Obra del Boa Met;
,t riera aqut I ens responen PIS 1111P 15(53
mes mita.. Aval Neutra la medra veu (renta peideu del Clamp de Tarragona; avni e
mi nen aguanta, vibraeiona, que ea fonen,
toas ala poldce de Catalunya. Restan escampant ala guatee vents de Catalanya
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—; Peor para ellos! — dijo Humberto
c on un ademán siii- nificallvo — . al:re
vi:pes, esas whiajas.' esos diamanle3.
oro, esas pedrea-fas. El disfraz
riaiititifiCartte vale al nienos mil

e.

IrC ul . ,a de oro,
i lenes raza. Confieso que Reys
11011 1 es un gran hembre.
— Es un genio.
H umberto se levantó y ajá algunos
'Paios por el salón azul con un doble

sent imiento de orgullo y esperanza.
Se paró en el umbral del aposento y
lb miradas se fijaron en los grupos
de Parejas colocadus
en frente de el.
bi atia y el egipcio disputaban a Der.i
li are y a la baronesa la palma del bade.
La hija del preboste estaba encantas
lora,
En el momento de terminar aquel
baue alzó los ojos hacia su misterioso
' aba llar ° y le di ólas gracias con una
Innrisa.
..1.1 egipcio se inclinó a su oído y le
'lijo rápidamente:
— IEstad alerta!
Eran las primeres palabras que profl ncatis desde el instante en que ha-.
6ia i nvitado a Diana.
„
Est a hizo un movimiento de sorprea
al oir tan extraña recomendación
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eses falles que parten per tttol 14 Marta
de I'lliciow, deandee, aegona exciten, a una
ploma tarragoetna. La imposicir de
lengua dele remadora in la marea de res.
elan. Tots eli pnblea que (esa pretis
esssbir na altre poble, luna ¡vetee artil
-larieIn,quscomaihlr
la seca pereenalitat llama imposä g is robles de le Remonta la Vera Ilengua, el
L'analks estä foneat totes be lIeniiiea del Nord d'Ainrica. El
catite% ratä inatant, gairebe, totes tes altres Ilens'ilea aud-amerbenea. Pena fra
pobles de /a R01122Elia, rom eTec T1n11)1P, del
Nord-Ameriea i del Sol d'Auta ticu• (Ir
hl ha quislat, ahuesara nn instroorent
elsItmea, pele el qui prrd la snbirania del
mere esperit el que din ço une no vol, i no
td ni domini de la Pera paraula prelpia,
aquest fa el gran eselcu. Ultra la desnatanditaucia, té la d=radacita F.n deselevitat rata pot haver-hi digaitat;
reaclavitat pot ttarer-hi altea& I superioritat; el Que esa C1111011, per5 amb honor,
la flistdria cerril, el seta nom amb Iletres
d'or. La degradaeid s'ajunta amb el titä,
la iliatória ele execra per un igual. D.n,
que no baria reitat a Rens han millomt
•
sen, carros, i les seres cases, i ba
eonvertit en entina ¿pies les hurtes .ene,
el porten' fina el port de Salen t'era si.
no aeourregrsfmen Esser amos i seng eora de
le parearla. i ;orara la vly.tm voluntat eixlen (1P vnetres Barbe paraulea ronprometedores,. ¿que en treurteu d'embellir
los t'oses sur ro> erin infieren, sinG passejai. , en rice palana, la redridnra dele
tostrre dintrra? rvr aixd Valgatornt de
Etnia en benefiei de la paraula ev
beranisnt vs-,-Zri t nal del Camp de TarrcsRl reareeen,het del senyor alcalde, En
Yh mi sandie repedalie6 de rAluntanunt nie Dons, test, vehemenN parodea raen
felieitem mc tothom 1
anettiant per a Rana un dl a
redenepeio e,pir*toz(1.
A I!ISOTI la, DE T.OND1117.S
Conel g,'S ereanttradora.

• v enyor Palejä, atithat tulting
seealä ele oredeep culi un espla.adid
•
neeeeren despeg a els oradora a/
lo' ! ,U.1 . 1'r.treta3t CatGlir, op luyen sas-a i armnitelats, des d'aIlf, e/1 cts nutre que ',e sto, de Ta,-re gona. per prendre para n 1 (satina tratrtolla
capital.

TOPADA D'UNA MOTO I Ul;
TRAMV1A :-: TRES FEEITS
Ahir, a la necia de la tarda, tina mato
del Coreen civil, en la rreal hi ani.,ven
Alfred Bellver Camps, secretari polltix
del governador civil; Antoni Carvajal
Carrasco, gdärdia motorista, i Leopall
Cortina , srerctari pa.rticuhir del gaveras der. topi a la place Medinaceli amb tlil
trateria.
El Rellveres trena la clavícula dreta i es produl diverses ferides a tot efi
ces i commoci6 cerebral. El Carvajal i
ml Cod ina, diverses feriacs a tia el cos

-

Próxima Inauguraold
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ATROPELL
A en : l uan de vuit d'ahir al vespre
anxiliat al Dispensari de les Cases Coasistorials Francesc Diez Rabió, de 13
anys, que fou atropellat al carrer de _T./Unte I per un autaranbil, que va Ingle chsprls de cansar l'accident.
Al ferit se li va apreciar la fractura
de la tibia i peroné esquerres, la tibia
dreta i altres tenidas greus.
Després de curat fou trai l adat a
l'Hospital Clínir..

FoNettn de LA PUBLÉCel?

que procedla de un hombre a quien
creía no conocer.
—Un gran peligro os amenaza, con-8
tineó el desconoeido. ¡En nombre del
cielo, estad alerta!
Diana miró Culi asombro al egipcio,
y se desplegaron sus labios para dinis
glr tal vez una pregunta directa, pero
se hallaba ya cerca de su madre, y el
egipcio se alejó después de saludarla.
Ileynold dejó a Catalina al lado de
La Guiche, entró en el salón anal, cerró la pnerta, y .dej4 a sus hermanos
lanzando una exclamación de furor:
— Watt sucede? — preguntó Hums
burlo.
--zSen han cambiado nuestros plas
nes?—dijo Mercurio.
—Sf, respondió Reynold.
—4C6ino es eso? Expleate--dijeron
a un tiempo los dos hermanos.
—1Silenciol Los Instantes son pre -4
ciosos. Escuchad sin interrumpirme. El
peligro está eescano,. pero tranquilis
caos. Aún podemos conjurarlo. Oidnie
con atención y estad pronto a obedeciera
une sin reserva. ¿Habéis visto no ha
mucho aquel egipcio que bailó' primero
con Catalina y des: pité» .con
le. hija
de&
„
preboste Z

il
i.•

....---Deinh, diumenge, tarda, a
les tres:

1

LES AVENTURES

1

D'EN NIASSACIRGN

A dos quarts de s'a:
LA DIDA
i La malvasla de Sitos*
l'id, a les deu
LA DIDA
Per no écser tretze
Es despatra a con/Maituria.

çmaeananuaaaaaaawan,

;
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u Companyia de sainets, suar- 1
Gran Teatre Espanyol
ga
sueles ' operetes i revistes.
Pi
_i. Compan,y11 de vociev11 l grana
a
Director d'escena, Linfa T.
•
espertaeles de
a Maurente. Mestres directora
•
DERGES I SAMTPF.RE
IN
111 i concertadora, Joeep EsPrimera
actriu,
a
o
a
pelta, Antonl Català i Joan M a
ASSUMPCIO GUAU
aAull.
a III Avul, dissabte, 3 març, tarda, a •
mi dos quarts de cinc. Entrada I butae,e
Avui, dissabee, tarda, a dos 211 •
1ca, una pesseta, liepresa de Lag aer
quarts de cinc. Matinée pos
li nyoretee d'honor 1 El primer bltliet
pulse- a preus econbmies. El
3 de banc. Din, a les deu. el gran
•
m tan La eegona nit de nadie,
I pas de comedia Loa chorros
og
I de oro. L'opereta en un acte
gl
a Dema, diumenge, tarda Inri, t lo- la
LA ALSACIANA
a tes les nits,
: i ei sainet líric en un acte
1 LA SEGORA PM' DE ROM
15
LAS BRAVIAS
B aillifiltilltill1111~11•11131
Nit, a les deu. La nova °pereta en tres actes, llibre de
Teatre Viciória
Leo Kastner, arreglat per
Nora Empresa
Dtreactd: ',erran Pellejo, Francesa VidItt
e Tirs Miguel Nieto i Joan
Mestresf D'ay I Conti
e Casas Vila, música del mes-,
Avul, dissabte, 3 de mara de 1223
GI
Tots al lactörla:
• tre Josep Suaga.
La COmpanyla de millor confunt 1 la que
ig
presenta
les
obres amb el reapecte ale
FLOR
DE
NIEVE
N
mereix el públir.
111 tarda, a dos quarts de quas Li
A dos quarts de eins. Vermut popular
t. LA CHICI4AR11A
,re. Flor de nlevo i Las Oro.Extt de satut Rodriguez, Francesa Mal,
vlas. Nit, a les deu, Flor do i Blanca, Pradas, etc.
2. LA REJA DE LA DOLORES
▪ nieve i Loa monigotes.
A rture amb Valle» 1 Blanca
• :
N

1

T 1 V 1') L 1 • 1

w Gran companyia d'opereta

•

I

FSPERANÇA IRIS u

• Avui, dissabte, Larda, a les

•

La

vtura ALEGRr.

a

i Fin do fiesta per Las

▪

3

i Esperarma tris. •
?lit,' estrena:
CANCION DE AMOR

e
o. o La serenata da Scillebert ei
r.
kn i El estuche de mamarias
1,15121/5131821/3DSINZSDAN/s1

,a

Apolo Palace (TEtt3 Apio)
Marques del Duero, 57
Demä, diumenge, 4 de mare.
Tarda, a dos quarts de quatre.
Nit, a les den
A preus poputerissims
3 GRAN3 ZAWTONS, 3
Gerda
desea Parera, Bosend Franco
Tiples cantants:
liZerca Casas, Pcpcla Ramos, Em.
par i'aarti, Roseta ;tragón, Angola Sambi, secundetes per RicarekFuentes, Jaume .Segura,

runuccuusanaramaanzalagesaaLietillallaulielafillaallE
u

e

n1 Flap g o 1 Tlatr9, 2 4

kl. r

E

3. A prec del plIblic
LAS CORSARIAS

.3315331511111111133I113351113133;

Eh cinc, matinée aristocratice: al
•

Teatre Novetats

NIT
I, EL PAJARO AZIJI:
cantat per primera vegada peg
Perera i Casa
2, LA DOGARESA
per reminent. baríton Gare.i4
Soler i Ramos

1

•nn•n••nfflear............mcamsnmmlom
ale•••••••nnn•nnamornease nme

Ovaciona a Salut Rodriguez, Contl, creare
Ter, Huertas, etc. I senyors N ene». Acuso
viva maneas tote) 109 tiples. NAmero nou
per Mart/Ja Charter. :tia, a tres quarte de
deu. 1. imestrena del drama Mida, de Marcos Zapata 1 mesare Marques
El. ANILLO DE FUERA()
Reparto culussalt loseitna Cliffer,
LP011, Rosal, aeuaylva„ Pitadas Cornada.,
Oya, atertner, chor genera!. P. Segare representari5 de la revista de gran enmela-

r>

6.1
a ijae TelUcns, 5125 1 4736 A ¡I

Cempanyla de oomddlo
CUELA. - TUDELA - Ase
~RIN() - CORTEZ

a...-ravelluhtaa
9nImassa.

tPätillg

4

12 if [.4

que iniegren el fastmjs

especiacle

-

ja

cinc, selecta matinée:
11
LA !RALA LEY
Bit, a Des deu, (uncid en hsasI
nor i benefiei de la gentil la
dama jove
CARINE PALENCIA
La comedia en tres acles
A CAMPO TRAVIESA
i l'entremès dels germans
Quintero,
NERIDA DE RICEPtTN

MATINEE
E
z

a les q ua t re d e f a
tarda

1

a

a
u

u

(Telefon et33/4 A)

d Avui, dissabte, tarda, a les

I Cemit, dinmenge,

tL e:antena-O

A ti

tete t set quadros, de llamara

Pill•EMI

b

d e-os

a

1151

Tegannuaaaalialmanauaa

Asili, disbz:Ide

de:.

ell

Fernändez, Francesa Padtlla t mestre Palacios
;VAYA CALOR!
Tota ta rompanvia en ese-ceta. Perorar, m g
tot nota Dema tila--trela,sbic.
mente. tarda 1 nit, a dos Quarts de quatre 1 a tres (marta de deu.
EL ANILLO DE PEERRO
I
¡VAYA CALOR(

hit., a les dial
Crundids Ex:t

MORT NATURAL
Ahir al vefree fou eenduit a la Casa
de Secors del carrer de Parbari un homo
de lo arrys, que fou trobat estés a terra carnes de Sant Antoni Abat Quan
va arribar a aquell establitnent benific
bavia ja mort, segur-2 declararen teia
orees, de mort natural.
El Jutjat va ordenar el tradlat del
caeDscr al Dipósit.

altres

TARDA
I, L A • DOGARE SA
per Rosend Franco
2, LAS GOLONORMAS
per Perera i Ramoa

Teatre Barcelona

11

SUICIDE
Pilar Camps, de ao anys, es
daltabaix del baleó de casa seva, rar..
rer de Monts
49, primer, quedant
mona a l'acte.
Sembla que va prendre aquesta reaolsedeS feia anys que patia una maLitia crónica.

! Rep TaxA Pla de Van, Ledesma i

ESPECTACLES
— TEATRES

la

Fets Diver4s

'ffleerr

▪
;RIP

LA PUBLICITAT

,silies 3 4. maro 44,

la1513315513311311311111513.111113

1•

Lltuna, dia 5, oztraordi narl esdeverilment artfstla
PRESENTACIO A BARCELONA
de les
DANSES DE LA ILLA DE JAVA
per la famosa
halladora javan
esa
TJUCKa-TAXNA
el seu admirable "partenaire"
'YOGA -Telf10

g
El

EIGG

Gla

llL CAPITAN LA CIZSNATE
IL

11
gi

a

tuna, y no me engañaba pone estas
bao cara a cara con el Dios Mercurio.
Mercurio, como se recordara, vestla
traje atribuído al hijo de Júpiter y
de Meya.
Humberto habló breves momentos
con el marqués y después se dirigió al
Sitio del salón donde estaba la hermoa
pa hija del preboste de Paris,•
Diana, al ver venia al que amaba, se
extremeció bruscamente, y su graciosa
cabeza Be inclinó sobre el hombro de
au amante,
Sentha agerearse el momento fatal,
el momento decisivo, en que debla Ole,
gir entre una fuga deshonrosa y la
musite del hombre que creta ameliar(ges
do corno cómplice dce. Conde do Auver -i•
sea.
e

Próxima Inauguració

•

asr...unamiscoaaaaaaanii

Teatre Nou
Empresa Serrano :: Companyia

ISIZ SIN 32313351111311111311Ma

552
—

Teatre Barcelona a•

1

.• ..............,,,.....,)..s,esiggeope.s.a.g...r...praranee-,wever.y,

113 1113211311C1/115 IDA

zitscauenzaralaanzaaa%

545

de comedias de Batel Ramírez

Fo)totla de LA PUBLICIDAD ".

mido bien mis precaucjohes, y los pro,
duetos químicos, esparcidos en abundancia por mi mano, conducirán segus
ramente las llamas d9 la casa d las
ruloa 'c del oonvento de loa Agustinost
, --(Que no es'a all Van gelmont!
—Iteynold h Im bido enviar a Bernao
ensll
tu sabes que cuando s e
trata
nsjar et puna, Bornes ye-d
o
rr:arar...?
ud
ares el golpe.
deeii que nos queda más qu e
—Ricardo
tiene al aleanoe de ea
espada, y Cameleen nos responde de
él ton su cabeza,
está ese maldito Giraud.
' —A dos pasos de nosotro4, en el sa.4
her

—D
- etrás de Reynold y Catalina. Desa
de ti; p uerta podrits verle.
Humberto so ririgid hacia la puerta
Con rapidez.
— Cs ese hombre que va vestido de

aventurero?
—El mismo,
--(Pardiez! Cerca esta el enemigo.
pero la muehta está aún mis
cerca do él. Al menor ademán que hi'ojera para dañarnos, raerla para . rw
Volver a levantarse msä,

▪

▪

LA
•
• IRRIZIRei WIRIIRKO

Avui, dissabte, tarda, a lea

El vodevil en tres actea, ori,ginal d'Antoni F. Lepina, Aaa,pito se divierte. Oran exIt de
.bvorna. Nit, a les deu. Exit monumental, Responsables'
Mil°.

ic
re Cpm_
_Teat

•

deu
•
• Projecció de notables pe1.11- •
entes. Els ciclistas excen7
laica
-

•
•

••M

la
_

Gran eompanyla dramitica cante2 llena RoJas-Capard. AYO!, dlasable,
.! a dos quarts de deu, grand103 ende. veniment. Estrena en aquest teatros
. de remoelonant Sama en set actea
I diverses quadroS, Rosa, la esposa
s. màrtir (segona part de La moler
- adúltera). Decorat especial dels se- u
nyors Brunet 1 Pons 1 Ratet Gar- a
- cla. Dona diumenge, tarda 1 nIti
Rosa, la esposa manir. Mmeeres, •
: benefici deis portera 1 acomodadors. Extreordinsrl programa. Dra- •
:ina, &asuela I verle:do.

N

..Im
..
m.

II'

.

1...

FRED AND MENY
Debut de
GRACIELLAS

ADELA LOPEZ

1
a

a LAURA DE SANTELMO
• acompanyada a la guitarra

L'encisadora

11

•

tReeRaliallgl•einatiee...

a
▪
▪

Cada nit
el grandiós exit
DE NUVIS
LA SEGONA

•

amb la seva magnifica col• lecci6 de lloros i caeatuas •
• ensenyats. La reina dels U
▪
cans regionals

•

Gran Te2tre Espanyol

Saló

Oeliseu de varietats
111
•
•
• Avui, dissabte, tarda, a tres
• quarts lb) cinc. Nit, a les •

11111111111111111111i•Big•111111•11111,

▪

p cI

professor

FLORERO' CAMPILLO

ej

•

"MIRIA"

ZutztaanncreauniamaannaZ

R050e116, 908. Davant del Front6
Dernä, dlumen g e, de 5 a 7
La rOndalla en tres actea
e El naufragi del veler "Estrella"
El BOU sainct
UN BON CLIYNZR
21.
Ball
Dimoni
Turgrut

ej

•9 Teaire Barcelona 2

•

a

els infants concurrents.
Entrada i seient numeral, 1 pesaste

E

eraanseezialaaasauzzaa

I

quintet 30mle 1 tereet
1 Torrents. Avui, dissabte, l'eadeVai Minen% de l'any. A Cure: Parodia gii
do Ele tres moaquetare, per Max •
Linder, ba batut el reCOrd de Pesa
E mundial, una veritable Meneen& el. ,..
II nernalogratlea, Co,' doma, per
«.
: rigen, Baby, escombreidora, e g mlea. ,...
,.._ Avis: Per l'e/evat preu que ha
2 do pagar aquesta Empresa, res
•
giran eta preus: Preferencia, 150;
1in
5. general, 075.
u
Notables

Pribxlina Inauguracló
E
nartME11221ErIELEEZIOCIIIII.I131

Diana-Argentina-Excelsior

Orquestra Simfónica de Barcelona. Mestre Lamote de OrIgnon.

RaillbibiGG01211011118EHEMIIIIIIII
II

II

•
O KURSAAL so
•

ala

a

ARISTOCRAT1C CALO
MI
a
a PALAU CE LA CINCMAToGnaFili ..,
ro
a minina, el mejor esdeveniment ti- q
a
_ narnatogräflc, El castio del cal o 11
ii

i•
m

I Pomorra, COnsidtrada G
_
st
meravella del atún. _ ....
,.
Nota. Avut, dIssabt,e, de 6 a 8, es 41
deSpal g aren bulaquea numerarles al
Sodoma

TI caza l'octava

a
a
fill

•

dissabte, tarda I nit, grandiosas progiames d'UU. — La II
pela:esta a sra./neta Interessant
Llago s d• amor, la divertida Les a
nenes del che,', el curtes filin So- •

T'aires Triornf i Marina
I CINEMA NGU
Avui, La filia do l'ajusticiada,
Valor 1 cene El petit lord, Amici
d'infància, L'epopeia d'una dona,
13 i 14.

Oro els patata, la cómica Baby eacomtrat ora, el unedrama Ello pe. Cut. cl Gran partit de tutbol
Selecci6 Catalana centra F. C. Barcelona l praller rota de la ran serle tr neesa co vult loma La filie
de Capoteen. Doma, diumenge,
sessid matinal d'onze a una. A la
sessh3 de la ni! rollen-, del segon
ton/ do La Cilla de Npoleón I Cupldo d'inceunit.

g

I

lagli1251E31975111191SIIIICIESICIdt

ti
•

U

Sociedad Anónima

PLOMOS Y E5Thi7105 IRMINFIDOS

u

LI

Vnnurner tr4 ! -Pa;re-WAiria

al

Les existències de calcat de la fährica

El

e

EMIIICEEIZZJEMIIGEEsi•iät•IZig

woonIm...,1nn••n•n11

les vendrem al DETALL i als baixos
preus ara qu 7e, han estat valoradas

fer l'inveaLri

Ni abans de !a guerra havia ve p ut mai
a tan baixos preus
ei

Parc)

:

CONCERTS

SI

(--

iipaQADEn

Al rninUtO.Cajallit
Asalto . 28 Farmaua

LA PASSIO
Segons San'. Mateu, de
Joan Sebastià Dach
per L'OREE() CATALA
DueS úniques audicions, en una
sola sess16 cada una, les tarde;

Ptes. parell

Grageas potenciales del Dr. Soivré
Indicadas especialmente a Jos agotados en la

Clinica Viles
=Urinaries

juventud por toda clase de excesos (viejos sin
anos), y para conservar hasta la extrema vejez,
sin violentar el organismo, el vigor sexual, propio de la edad.

del Dr. Minio& Rambla
Pla Illoquette, 8, 1,er
(entre Hospital
Bant

Flores. ti: Farmacia Gilart, Princesa, 7 y principales
farmacias de Espaha, Portugal y Americas.

•

si

a la

a
pi
•

CASA

WEI1//iER

Rambla de Catalunya,
nada a Valencia).

72 ( c an t o-

MI

a• 1
vi

a

LI

lilbUltrII:sarlaillIZEIRECIIIENE11

:

vENER1, Ir:POTES-CIA,
S1FILIS
Espacials tractaments per

al guatiment räpid de /es
MALALTIES SECRETES
MATRIU, PELL, BUFE-

routó Principal Palne2

7 V.:-

,1

Es la reina de les aigües de taula
la de la Vall de Sant Daniel
Depositan: JOSEP PAGA», Ponent, 28

TA, PROSTATA
Consulta: de
a /2 I de
3 a 8 econdmice per a
cmpleals 1 obrero.

piscas religiosos. Exposlehl
permanent de quadros al oll,
gravats, n'engranes, etc. Fabricacid de mares 1 motIlsres. No compres sense visitar
aquesta rasa.

F. MONTFALCON

S'ha trovat

Dr. GALLEGO
Vies urinärles, PillTRIU, Impotencia,
cura radical de la
BLENORFUGIA ere
alca. Teacteartent
exclusiu. Comte del
asalto, 18. Festius,
de 9 a 1 I de 6 a 8
nit.

Boters, 4, final Purtaferrissa

•
•

goa de rece Don, Donaran
ras, Travesera de Gracia, 31.

satretioa

La Sindicatura

Greml Dentistes avisa
seus agremian que el dlJous prealm, ella 8 del coi«
rent, a les deu de la nit,
del
al

lustra /loe la Junta de
Greuges al local social del
Clrcol Odontolelc Cetalunya (carrer Santa Anos.
281. Les Illstes estas upos.ities en 011 'loc.

2.11£1211/11218132121113t211 alainillIEZN11211arteareffl

an al;

EDEN CONCERT

ESPORTS - -

Venta, pta.. fraseo: Segali, Rambla de las

Das)

Tapisses pintats

Alree111n17M.M.

Pai pai Musica Catalana

FUTURA

poluciones nocturnas, espermatorrea (perdidas seminalesd cansancio mental, perdida de
memoria, dolor de cabeza, rertigos, fatiga
corporal, histerismo y trastornos nerviosos
de las mujeres y todas las manifestaciones de
la Neurastenia o agotamiento nervioso, por
crónicas y rebeldes que sean., se curan pronto y
radicalmente con las

LISECTICIDA

•
151 1
13
.. 1
del Retal Conservatorl I director del si
La casa mes Important
u
Teatre Linde Premie.
iii CKspanya. Especialllat en tal'er a Invitaeions,

Asaltn, /2. Director artistic, Francesc Perezolf. Telefon, 3332 A. — Tarda, a tia
quart de quatre; ale, a les eles. Presentació de les mes bellissiines artistes 1 mi/lurs afanares de vattetai. Cada dio.
Dancing a Felegent "luyo:, 1 (PI a 4
Cm la nit i tnada Gran Tabarin Arnerica. Ttl.
gano Tyndall.

▪

L'ESCOLA I MI PREMSrf N21;. t
CIONALS SON LA BASE MES 1
FERMA DE LA LLIBERTAT,

-tefFe
Je.

Joaquim Vidal Nunell

Pa

atinal d'II a 1. _ Itit, L'epopolt.
d'una dona (15 I ültInG. laminoraOa Sol &es soler.

MUDA

,(DEBI LI DAW,S ExtrALI

.2\

mestre

•
M

MUSIC-HALLS

3

D
RYCM 11011.
i TZAT
1121111, 11. Restaurant signe).
Pell. Mitres Mariseel. (Matan.. 1.

Correr ANSELA1 CLAVI, 9 (Final d2 les Ramblas)

a

.1

•

gkk uR ANTSF

VENDES AL DETALL

il

•

ti

i

dei

a

In.tressanti

RE

5'50

A'30 j

Ii

El
A

• lor Fann er g
ej
C

SIMON i Ça

Avut, diss.-abte, L'epopela duna
dona (13 I 14 epiamlis); El petit
d
U o (2 1 última). Per
316r Pludord, Profeta a ea torra,
per Charles 11.ty. atraen; Baby, escambas:lora; Viatge del príncep de El
Gales (eplsoch3). Actualitats Cau- eg
/non:.
De:nä, diumenge, he5>IÓ

•

higiènie amb SOLA DE GOMA marca FORD, Boxcalf, tal l anglés, doble sola de cuiro

a
el Primer pernil del Conservatorl del
• 191 1.1cett, acompanyada a/ plano pel O
ig

ai
•
n

cantatrlu

Franciaea Martes

R5

raliCiEIBErlatraZEZiratäisg11
CI
tal

Avtd, 3 de mere, a dos (marta (Poste, Vas./
pre. Originals presenta a lea menee:es
»set.

AT

el

CASA WERNER
Recital per la

a

e

Rda. S. Antoni, 62, i 64, i Tigre, 27
Avui, dissabte, dia 3 de mare.
Ball extraordinari a benefiei dels

u

en el Sale de Te

bi
E

•

-..n:,n•••••••••••

Direceld artialca, ,

11

1:1

DIVERSOS

Venus Snort - Palace Ball

itICESIICEUESIIIEN3111111111/11111
rd
E
IIII
CI
CI Majestic Hotel Anglaterra O
1.1
a
o Demä, diumenge, ella 4 de marc n
a 1923, a les Cinc de la tarda.
gb
le
Ii
Tercer Concert de Quresma
1-1

tieenrans34sititsunennataa2

Primera en Espora° que fabrico eete
articulo con todo perfección y d
precios sin competencia

Deme, diumenge, 4 de mere, a
les 315 tarda
E8PANYOL-EV1ONI
(Camp Espanaolia
Per entrades i localitats al camp
de ion.

Demà, diumenge, 4, a les onze
del mate geandiós festival a pro,
fit del monument a Ea Pep Vene
tuve.
La sardan!sta, peelfeula de cosa
tunis populars. Sardanes de GORcert per la coblai La Principal dol
camp, de 'Valls.
LA GOTITA
amb el seu repertori de cuplets
catalans
EMI VENDRELL (tenor)
amb un selecto recital de cancons.Detalle per programes,

Li

la

VAUAASEDANizcaya)

(Darrera

LI

nenes del Olor, el curtes film Sobre

liS eis patine. Jornada 7 de L'homo
•
sanas neo,. A la sessi6 de la nit, es▪ trula de la Jornada 8 del granates
11 eis patina Jornada 8 del grane/la
E
film, superproducehl dr la marca
a lemanya D. F. A., L'homo cense
ti nora, titulada El triomf de 'eme,'.
M nema, diumenge, Scasions d'onze a
Fi una jinall, de tres guano de (maga tre a sis 1 de sis a vuit, tarda. I a
Ll les deu de la TM. A /a sess16 de la
El vil y erma del 9 f ultIm eplsodl de
in7 L'horro sense nom.

Pidarye clyeirij mufftny y prece a la

a

it

organitzat pels Novelis de Sial 114,4
BareelonIns, a la Bobarria reasernenee

CAMPIONAT DE CATALUNYA

—

nit.

Gran Ball extraordinart

Castarlaga.

FUTBOL

GRAN SALO DE MODA

1„3 Aristocritiquea easilona artiatIquer
▪
Programes aaaaa ordinario
•
Avul, dls gbre', tarda 1 Mi. Grans
• At,ts, Li icic de fornMs argument
▪
Ele peuhts d'ahir, les divertides pel191 licuWs Baby escembrudora i Loe

Blancos- y esmaltados é impresos
hasta tres color-es con destino al
envase de productos químicos. for-L
macáJticos. colores, pastas dentifricas, pomadas, ceras, colas, disolucio( nes de caucho, betunes. etc, etc

LLULL, 21

Palace Cine

i

empleats d'aquel)! sala, "(tedien
e
les reunions de Sant
mía, diumenge, gran ball, /are * y

ELDORADO

-

lltaaSSMia.,ess611113••••••••11111

Olascoaga

Dem, diumenge, a les cinc de
la Lerda, segona seseió de l'Atidicid integral dels Trios da Beethoyen, a càrrec del Trio de Eneeelona.
Localitats: Casa Dotesio, Portal de l'Angel, 1 i 3, de tres a eet
de la tarda. •

urnamataannetwaizi4.-igaisa.III
C Gran 1 catre Cotilla! i
Gr ,,n C'"e'rtl

'd'onze, Dos exeraordinaris par-,
Uta de pilota. Primer, a pala.
Quintana 1 i Arrarte contra
Irauregui i Aguirre. Segon, a
elstella. Jaume i Urquidl contra

SALA NIOZANT

a
te per a la sessió especial (te lee ss ....
a.
III del daltnenge.
U

•

en

Serie 14. Primer concert, demà, ditiyaenge, a les onze del
matí. 1 parle Weber: Der Freischutz, obertura. Ravel: Rapse
dia espanyola. Preludi a la nit.
Malaguenya. habanera. Pira.
SaInt-Saens: Danea macabra,
poema sin-denle Yioli solista • senvor Munner. Wagner: Siegfried - Idyll. II part. Boothoven:
Cinquena simfori'
en do me-,
nur, op: 67. Al • o con brio.
Andante coit'mot . Allegr-Allegro-Presto. Abonament i ,venda
de loralilats: Unió Musical Espanyola, Portal de l'Angel, 1 1 3.

Avui, 1, La filla de l'ajusticiada, Pecats d'ahlr, llagas d'amor,
Las nenes del chor. Sobro patina.

-••n•nn•••nn•••

-- CON EMES--

DEL LICEU

Avui, a dos quarts de deu.
(aliad i últim concert. Comiat
del genial pianista Emil Sauer.
Obres de Haydn, Beethoven,
Schumann, Chopin, Grieg, Sauer,
Listz, Mendelshonn.
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GRAN TEATRE

Teatre Tívoli

Sorlelg de tres »guinea
entre

Catalunya

'dele

ej

La genial artista, Idol ej
del pehlic,,
PILAR ALONSO
ej
amb el seu nou repertori
• Dernä, diumenge, grans
bi sessions a les quatre de la LI
IE tarda i a les deu de la rnt.
litioabialiouttetabionsilesiesies.

IKEBIEM aauasm its cual El sig is 11 1

diumenges, 11 118 de març.
Localitats: Unió Musical Espanyola, 1 i 3, Portal de l'Angel,
de tres a set de la •tarda.
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ELDORADO

•

DIssabte 3 de maro da 19,4

PUBLICITAT

SOCIETE GENERALE
de

Banque pour l'Etranger et les Colonle3

u

Sucursal de Barcelona
El
IB

Playa de Catalunya, 20

Si

Icia mana d'opug na da Banca i da Sara]

dissabte, tarda, a un
quart de cinc. Dos gr
andioeos
partils a c is iella. Nil, a un e tleet

I

CAIXES DE LLOGUER
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—aste allí Ricardo?
' —A su lado.
--as ese hombre con traje español'?
, —Si, el preboste ha preparado el das,
:frez de Giraud y Catalina el de Ricer'i do. El embajador nos sirve que es un
;primor, pues ten sospecharlo es nuestro cómplice. Por una parta, este ena -4
i morado de la beninesa, y jor otro, cree
una intriga politice . 'dirigida contra el
rey..
—03ravot ¿Y dónde esta Camadeón?
—En el baile, cerca del hombre l'esa
•- .ado de egipcio.
.—Si, le veo. L'hin custodiado 'esta
,.. Reynold.
•:: —Antes que acabe da noche, Giraud
' a dejara de ser temible y el Sena le sere. vire ele sepulcro. Todo este preparado,
'y le desafio a que se libre de la stierte
e Y que le espera. En cuanto a Van 'lela
monta.
--e0h!--dij• !Humberto interrtimpien
.dolo—. Ese as pederoso, pero ya no de' leemos temerle. ¿Que puede hacer aunqua D'enero ne nos desembaraee de fçAlt
En adelante eete privado de su fuerza,
porque Aldah está en nuestras menos
y no Lame prueba alguna para acusarnos. Por otra parte, anare de atelanau
gol._ estarciese fuera de Perla.

de su boca, y murmuró con rapidez ale
guisas palabras en voz bajo que parecía Que el más profundo silencio reta
naba en el salón azul.
—¿Que me habeis entendido?—dijo
Reynold separando los brazos del cue,
lit) de sus hermanos.
—SI, respondieron estos.
—Transmitid mis órdenes a Ricardo
er a Catalina, y del/tracio des horas es-e
leal dispuesto, tú, Humberto, para roa
bar a Diana, y tú, Mercurio, para ejee
eutar el plan acordado esta 'mañana.
Son las doce, y a das dos estere de vuel-i

la.
Y sabando la llave que le habla en -2

tregltdo Catalina abrió da puerta ocule
ta bajo el damasco y desapareció.

Humberto se quitó entonces con preg
teza domine que le cubría completa-1
mente, y se presentó con un disfraz ene
teramente parecido al quo llevaba Roya
Don pero de una semejanza lal que
materialmente hubiera sido imposible
confundirles. Arrojó el domina. lo arroa
jó a un asiento y fue a abrir la puerta
del salón.
1151-baut estaba en el umbral.
Bravo, Bernael—le dijo riendo—.
1re creía en camino de uns bgena foz*
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—Si, respondieron Mercurio y Hum..
berto.
—Pues bien, ese hombre posee una.
parte de nuestros secretos, lo mismo
que 'Van Illmont.
Y Reynold repitió palabra por pata,
lira la frase amenazadora pronunciada
al lgunces momentos antes por el egipe
cío.
Humberto y Mercurio se interrogae
ron con la mirada.
— Quien puede ser ese hombre? —
preguntó el primero.
—Catalina nos lo dirá luego, raspen.
d'id Re ynold, Pero la cuestión no estrio
ba en saber su nombre, sitio en que ee•
u/1 enemigo, y esto ya lo sabemos.
—e(atat nos importa lo demás? Sea
lir de París dejando &tres nosotroS
a ese enemigo, seria un error impere
donable. Os repito, pues, que no pece
damos tiempo.
— ,No partimos ya ?—dijo Mercurio.
—Sf, pero no partirornos hasta ha-'
ber aniquilado nuestro secreto en el
porazón MI que nos . amenaza.
—eQud debemos hacer?
—Voy a dectroslo.
' Y Reynold, apoyando sus brazos en
los hornbroe de sus hermanoe, acerca
bruecemente
cabezas a le altura

e --Es cierto.
r —Luego somos aún poseedores del
Wambre de 'aunare,
,--Como del de La' Chesnaye.
—eeY los tesoros del embajadora
—Están a nuestra disposición.
—¿Catalina ha logrado su intento?
—A lee mil maravillas. Tiene la
ve del gabinete de armas de don Pedro, y da puerta del gabinete es esa.
Y Mercurio designó con la mano una
pequeña puerta situada en el fondo del
salón y diestramente disimulada en les
pliegues del damasco.
—Ahora bien, continuó el hijo de La
Chesnaye, ese gabinete de armas cee
munica por una parte con dos apose.ne
los interiores, y por otra parte con los
Jardines y aposentos que están ahelee
desiertos. El plan que he formado ces
gtin las indieaeiones de Catalina es
cn mpletamente seguro. No podemos ex,
traviarnos, y ha llegado el momento."
¡Manos a la obra!
Iluinerto examinó con Cuidad() /al
puertas macizas que, abiertas entone
ves, pseigitan en comunicación el salón
azul con la sada del bade.
_ey si durante el tumulto, observó
Mercurio, llegan hasta aquf alguna
convidadoS que nos efitOrbent

e

