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EDITORIAL

Full de dietari

El pont de Lleyda
El nostre cbi.lega de Lleyda "L'ideal" ha contesiat amb un
e..xtcns article un recent. editorial de LA PUBLICITAT, en el
qual censuràvem el pacte que la "Joventut Republicana" ha fet
xrnb el Gmern de Madrid, Per la hitermediació dels reformistes.
Tots aqueas que hagin llegit PaLludida contesta—escrita en
un tó noble i cordial—, no solament s'hauran convençut del mancaraent comes per la Joventut -Republicana, sinó que s'hauran
convençut també que els directors d'aquesta entitat es donen
compte perfectament de llur pecat.
En efecte: tot l'article de "L'Ideal" esta dedicat a l'exposició de circumstancies atenuante. Aquestes circurnstancies, o alnys algunes, nosaltres lea reconeixem de bon grat. Les havent
feconegudes cada vegada que havem pariat del pacte de Lleyda.
Peró una atenuant no és una eximent. I tots els qui parteixin
deis principis nicionalistes i democriities han de pronunciar en
aquest cas un fall condemnatori.
Les ¡ajusticies i les persecucions que es-limeta "L'Ideal" i
que presenta com a motius del pacte no poden justificar aquest
de cap manera. D'aixó n'estan segurs els redactors del diari
Ny-date i els prohoms da Joventut Republicana. No cal, dones,
que ens entretinguen a provar-ho. Ea una cosa evident. El proeediment utilitzat pels republicans nacionalistes de Lley-da, si fos
portaria a la dissolució de les forces nacionalistas i demoaatiques de la tersa catalana . No és líen, no és acceptable que
ße cerqui una defensa contra una persecució en el nomenament
d'alcaldes de R. O. i en el sosteniment de caeldidats ministerials.
"L'ideal" creu que el pacte famós da un remei contra els
tesis gretia flue Lleyda ha patit. Suposant que aixé fos cert, tam•
exac creiniem que sigui disculpable l'aplicació d'un reine' que ea
pitjor que la malaltia. Peró fins en aquest punt considerem equilvocada la política de la Joventut Republicana. Els avantatges que
ara pugui aconseguir en virtut del pacte amb la coalició lliberalreformista, ens semblen precaris. Duraran, en el millor cas, el
,temps que dura l'actual Govern. Per una temporada de retaremissió dele símptomes de la malaltia, la Joventut Republigana Ola jugat el seu prestigi i ha compromès tot. el sau esdevea
nidor.
A Lleyda hi ha un altre pont. El pacte de la Joventut Itepublicana amb els reformistes és un pont estés entre Catalunya. i
Madrid, entre el republicanisme català i el monarquisme espanyol. Quan s'alcen ponts d'aquesta natura, els primen passos dels
que hi passen són vacil.lants. Peró els primers passos porten els
tares, i és molt dificil l'aturar-se a mig cerní. Ara s'ha començat
per acceptar com a propi un candidat ministerial i per obtenir
pna vatfá d'alcalde. Qui ens diu que denla no vinguin altres fete,
tom a conseqüència lógica d'aquestes premisses? El pendent es
relliscós, i de vegades s'hi rellisca contra la própia voluntat.
Cal tallar el pont, amics de Lleyda. Cal tallar-lo ara que
goinés s'és al començament del mal cerní. Ens diu "L'Ideal" que
aquestes coses, guaitades des de lluny, no són vistes tal com són.
Perú el guaitar d'una mica Iluny les coses té també els seus
avantatges, mentre que els que hi estan aprop, per un efecte
Pca i de passió, les veuen d'una manera equivocada.
Si aquest nou pont de Lleyda no és enderrocat, després
tun alcalde de R. O. n'hi passarà un altre; després d'un candidat
reformista, altres candidats hi passaran. No és possible, en aquests
casos, la tècnica del pont llevadís. No és possible el treballar per
la democracia i gestionar a Madrid el nomenament d'alcaldes
de R. O. No és possible el sostenir la causa catalana i votar candidats ministerials en les eleccions de diputats a Corts. Si eis
procediments d'ara fessin que guanyés Joventut Republicana,
aquesta hauria fet al capdavall un mal negoci. I pot succeir que la
eombinació falli i que perdi la batalla a despit del pont estratègic que acaba de construir.

La Política
VA TENED NACIONALISTA
DEL DISTRICTE VIII

Harem vist ei model el> 8°1i/citad dmgres a aquesta nota catira/ ég umb
major satisfacció que ene plau d'etogiarla des otaqueGtea coliumnes, per tal com
, oe a mostrar la conac4ncia que preeiderar
°quede temp g ?mis del nacional:ame eatatä.
ai.ri: A /...a banda del devele porta
pauta correeponent a la pro/mata de
i, a la banda posterior, dais impreg
un intel.ligent resum de l'ideari d'Arrió
Catalana, o sigui, de les oanclu g iona proclama/des per la Conferencia Nacional.
ka

Aai.ró vol dir que les entitats que van
adherint-se—con gtituideg ja o d'imminent
: conetitueid— a Acció 17ntalana. no
dran ser,
ger, cola tanteo d'altres, simples entitule de balanní i tresillo, amb elimorg
;reviscolament g pre-electorate, gind que erran topare tractuaoió patri/el/tea, (voy.ruft con gtantment i amb plena responsabilitat a k g taeques dol narionaligmc.
Secomanem ole organitzadorg ilentitata pueriles a l'Ateneu Naeinn alista del
dig tritte VIII que adoptin ci model d'aq ueg t en la impregaid de propos!eg de
ooei.

ELbt "NE7'8 DELS ALMOGAVERS"
La Junta de la loventut Catalanista
Els Nets el et Almogàvers ( gemid de proPagando del Centre Nacionalista llar(inene) ha quedat constituida de la manera gegüent: Joan Garcia. preeident;
Minad Cunullera, viro-presiden!; Josep
Freira, seiretari; Jogep Grd'a, vire-gerroInri : daten Arderles, frenares, i Domhice
Valle, vocal.

inspirt l'actuació dels governants de
llargs anys enea el de don Alfons Sala,
une, si representa el treball nacional, encarna, al mateix temps, la protesta cilida i viva contra els enemics francs o
encoberts de la unitat d'Espanva, i dóna
merescuda satisfacció a aquest honre que
mantingué i manté a Catalunya amb f ermesa cívica el vorn de la Patria.
Un xic tard arriba el reconeixement.
peró es deura a un Govern !liberal l'honor de desagreujar el postergar, iniciant
una política de reparació i sensatesa
Es tracta, dones, segons la ben explícita i autoritzada declaració del senyor
Alba , de premiar la feina onticatalana
de l'es-president de la U. M. N. En altres termes: Aquesta senaduria és el piel
dc tientes amb què es paga la venda di i
.;ciiyor Sala als enemics de Catalunvo.
La ho sabeetn. Peró bo és que els
"seas" mateixos 1w declarin.
MITING A A,RENYS DE
MAR

Diumenge vinent, a dos quarts de quatre de la tarda, i al Saló Doré, iindrd
lloc, a la vila d'Arenys de Mar, un míting d'afirmació catalana.
Ili parlaran oradors de diversos
canes del eatalanisnie, presidint Pacte el
diputat Corta pel districte, senyor baró
de Güell.
L'anunci d'aquest míting ha desperiat
malt d'entusiasme a iota la comarca, la
goal rosa perma °asegurar que sera mol,

concorregut.
L'ATENEU. NACIONALISTA
DEL DISTRICTE 1/11
La Comissió executiva per a la constituid. de (Ateneu Nacionalista, ram-

otee de senador vitalici del senyor Sala,
de Terrassa, atol, els scgüents termoz,

prenent elements de les barriades del Roble Set-, Sant Antoni, Sant Esa i Sara
Dcrtran, s'ha reune per a redlestir . ben t
acial la seca constitució definitiva, tenint. en Perspectiva un csplj ndid local.
Tots aquella que vulquin inscriurr's
poden Passar pei seu estaige provisional,
Marqués del Duero, 43 (café de ¡'Amis-

gwe literalment tradujo,:

tal), de nou a 0132C del vespre, o bé diri-

LA SENADURIA D'EN SALA
El diari madrileny I Libertad, Irgan del senyor Alba, explica el nont,na-

t‘s

TARTUFFE I EL TAin.TUFISME
lie Ilegit tots o gairebé tots els Maris que donaren compre de la retiresentació de "Tartuf te" al teatre Ro-

mea. He resseguit mentalment el posat
•..,a 1 personatges que ni
van assistir.. .
No ni ha ningú que hagi, trobat immoral o •poc decent la' ": -' - .
. .,Jni erriet les seres opinions sobre
, !Itterpretació, sobre les van,rs 441mátiques de l'obra, sobre la mlse en sttic. Només el nostre amic Sagarra, en

qualitar de precedent históric, ha retret
els escrúpols de Napoleon, més r.gorista en aquest punt que Lluis XIV. '
Pecó, ah, senyors! si el Tartuf fe, pn
lloc d'ésser una obra del vell
t
rife,
representada en francés, arriba • .éser
l'obra. • d'un drarnaturg unte, • rail!,
representada en ea:ala, qui s'esig.:a !de
fer un seguit d'escarafalis i de dir rlue
ni sota el pretext de combatre Zh.Pocresia es poden posar en ridícula di•
tes i (eles de la gent de be?
Ens direu: "No passeu änsia. El públic català no haurà d'esgarrifar :Ae davant cap obra comparable al rol-mil ¡e
de Molière."
Es molt possible. I per aix6 mateilx,
be tingut prou compte de fer la utva
constatació en forma hipotética. Peró

no teniu l'absoluta seguretat que si sortia s'esgarrifaria?
Algú podrà creme que aquesta diferencia de tracte derivaria exclusivament de la qualitat del nostre idioma.
Opino que és més just fer-la derivar
d'aquests fets: • Primer: Poca habittal
de sentir recitar el francés. Segon: No

conèixer personalment Molière. Tercer : El precedent secular que vol que
Tariuf fe sia escoltar acose escarafalls.

Caries 1.1c-ick.vila
;

CARNET DE LES
•ART S -

Eis proiestanis
Davant la propaganda sorolllosa i en certa manera eficient dels
bate/tics holandesos en les comarques mes pregonament calvinistes semblava que una acció equivalent aprop dels catódies holandesos s'imposaria per
part del protestantismo. Doncs,
no passa res d'això: l'esgtesia
calvinista no pensa pas en neu-

tralitzar gens apresta propaganda, i no pas per mandra ni per
manca de doctrina, puix ja queda assenyalada en anides anteriore d'aquesta serie holandesarda gran i fecunda cultura teológica protestant (pie existeix a
Holanda. Si els protestaras ho ansiosos no responen a la propaganda católica As per mb d'orgull, per menyspreu „dels catótics i de l'exégesi catódica.
Tampoc sembila que preocupi
gaire a l'església protestant
agua u o dos per cent d'acreixement anyal que el cens catòlic ofereix sobre el prdtestant.
Hi ha una minoria plebea i reac-

cionaria que petisa coaccionar

ädhuc viotentament aquesta aeció, católica; hi ha Lambe una
part del protestantisine halandes que en sentir parlar de violencia s'esgarrifa i que propo-

sarta, en cas que l'augment del
catolicisme deyingués mejor i
més räpid, mides de defensa Ilegal; lleis, per äxemple, ço que

en certa manera, si he no seria
pos una violencia cruenta seria
tanniateix una violencia impròpia del bon emita holandés. Hl
ha; finalment, un protestentisme 'liberal que no voldria
de cap manera oposar-se a l'evolució natural del pensament, en-

cara que el protestantisme
gués de pardre'n ¡'hegemonía.

DE LES ANTIGUES IM.-1TGES DE TALLA

ça

El Centre Excursionista de Vich
emprés una campanya porqué la solemne coronació que es projecta de la Mare de Den de la Glera sigui feta en
la própia imatge de talla amiga.
Bella iniciativa, ben floable en tots
sentits. A les esglésies, capelles i t'imites de Catalunya hi ha una quantitat
considerable d'imatges de talla, Ternables tresors, exemples d'un art ingenu i
fervorós, que resten lamentablement
amagats sota l'enferfec absurd de vestidures que per riques que siguin i llampants, mai no tindran la commovedora
senzillesa ni la candorosa severitat d'aquelles imatges treballades per les In"
tremoloses de devoció, d'artistes anónima de fe ruda i sincera.
Una equivocada idea de la sumptuositat dictada per un gust IlastimOs, ha
permes que es cobrissin aquestes imites obres mestres de l'art religiós duna
manera excessivament profana i completan/cut imprépia de la noblesa d'una
imatge sagrada.
Aquesta pruija de falsa sumtuositat,
ha fet neixer dintre la imatgeria religiosa, la indústria, batejada amb el
ridícul nom de "cap i peus" que consisteix a vestir amb tota mena de robes,
un maniquí fet amb quatre llistons, al
qual es posa un cap i unes mans

peus de' talla. El conjunt tantasteix és ben poe artístic i gens respecuns

tubo.. A la imatge mateixa d'aquesta
Mare de Déu de la Gleva, per donarli una apariencia de sentit cornil sota
els vestits amb que se li cobreix el cos
perquè no resulti un farcell informe cal
posar-li unes carnes postisses molt llargues i asseure l'infant Jesús no a la
falda de la Verge, sind entre els pian
de la imatge veritable. La combinació
de revoltant de tan grotesca.
Altrament l'empresa del Centre Excursionista de Vieh no és cap novetat.
No fa gaires anys que amb 'noria de
la Coronació de la Mare de Deu de
Queralt, també es dcspullä la sagrada
imatge, preciosa talla del segle XV, de
les imprópies vestidures que l'engabanyaven.
Peró encara que no hi hagués cal)
precedent, la iniciativa del Centre Excursionista de Vich és prou meritória
perquè tots els que sincerament i noble
s'interessen per la rehabilitació de les
nostres obres de l'art religiós antic i
per la seriositat del culte extern
adhereixin, corn ho han fet illustres
personalitats i prestigioses entitats, del
fervor, de la cultura i de l'alta representado!, de les quals es impossible dubtar.

C. C.
—A

Galeries Laietanes el Sr. lo6.72 Vive hi te tina serie el'aquareldio,
toro interegeatits, en a/guneg de leg
qua: les delicade g quatilata del procedinent oón pog adea si teme d'una senilbilitat i d'una retina sinotaannent afinales

o passivitat que senten vers
els católics Vsxperimenten també respecte les idees socials extremes. i això sense remolliment
ni intimidament. El protestan-

tisme reaccionari es més curt de
vista en tots conceptes, en el
teològic, en el pedagògic, en el
social, etc.; els seus adeptos pertanyen a les classes agràries i
integren el partit anominat an-

d'hui a Holanda

L'OB.iTRUCC.10 PARLAMENTARIA
No tenim prou bogues per protestar
terra de la flema, .1e1 bon viure, de la sensatesa, del realisme quan per conveniències d'ordre purai del humanisme, constata ment polític, de perita, de baixa política,
en gle segle vint un lilevat, cada un grup parlamentari fa cua per pardia mes agre i fermentat, d'odis lar combatent un projecte que, es faci
religiosos a la manera merieval. el que es vulgui, té ja una majoria que
Una prova mes evident d'aquest l'aguanta i amb discursos absolutament
enverinament de la qüestió re- 1 inútils emplenen columnes dels diaria
ligioäa 1.5 'l'augment deds pro- pela guata la quantitat d'informaciú ea
blemes de caràcter religiös que el tot, sense mirar la qualitat.

Si ens queixem del que passa al
dificulten la vida d'aquest pobl e per tants altres motius es- Congrés espanyol, qué direm del que
succeix
als Estats Units?
pill de ciutadania. Això es reEl Senat de Washington havia de
marca, posem per cas, en ha vida corporativa; fins ara el gre- pronunciar-se, no fa molt, sobre el promialisme es subdividia en les na- jecte de llei relatiu a les subvencions a
turals especialitats o oficis i • al- la marina mercant. La majoria semblagunes vegades un gremi englo- va favorable al projecte.
Arnb tot, un adversari de les subvenbava diferents ofieis afins; avui
això no passa ja; ha esdevingut cions prengué la paraula i la conserva
durant
dos dies parlant de les actes de
un mejor triuxament a causa de
la Societat de Nacions.
/la moderna animadversió
Cotn fos que per acabar d'un top els
Aixi es que a hores d'ara,
en llos d'un sol gremi de carnis- partidaris del projecjte proposessin de
sers, d'un 801 club de futbolis- celebrar una aco g ió nocturna, un altre
tes-barbers-católics i un mitre de senador anuncià que pronunciarla un
protestants, un gremi de carnis- important discurs on parlaria sobrr. tot
sers católica i un gremi de car- de la mutualitat.
Un tercer adversari del projecte e3
nissers protestaras; i aixi fins a
va treure cle la butxaca un diari de sesamb un discurs pronunciat el 1915
El protestant lio;andes sent sions
senador Smoot, contra l'establiment
una admiració involuntària en- pel
d'un' organisme governamental encamevers el catolicisme, aquella ad- gat de comprar vaixells, emprar-los, i
miració que panlävem en carti- digné:
ele anterior, produïda per la vir— L'honorable senador Smoot pala
tut cohesionäria, disciplinado- en aquella
sessió onze hores segu:des.

ca, germanice i energética d'el

sistema catòlic. Però aquesta admiració. .que és justament un reconeixement de la forc a enemiga, esdevé en la psicologia holandesa una de les causes de
ressentiment i de recel. La universalitat i el ramadisme del Bon
Pastor de Roma s'oposen massa

substancialment al concepte ingénit i nacional de la Illibertat

• individual, de l'autoceeterminisme, de la diversificació. Cada holandés neix amb tres anhels: una
casa pròpia, una religió própia,
un concepte perSOnal sobre totes
tes coses.
Com pot aser ara que aquests
tres anhels realitzats per l'holandès fins a saturació donin
ctiva que tots
la puixanea Cole
mfmirem en lloc d'ocasionar la
desteta de g a. collectivitat? Procurarem escatir-ho, que aqueotes coses de l'individualisme ens
interessen molt d'aprop als catalans.
Joan Sacs

tirevolucionari
1
s'anomenen
lamba "ortodoxos", per oposició

allticeitEEMEIMMERIERIMERIMMIMIIIMIMII

protestants Niberals, els quals
acaten i practiquen més aviat
l'espera que la Iletra Uds textos
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UN PETIT GRAN PAIS

Aquestes fraccione lliberals
.dir protestantismo holandès les
integren pel general els comerciants i industrials; tlur 'liberalisme es progressiu, per manera que la mateixa benvolen-

PER LA REHABILITACIO

,

LLETRES

sagrats. Ets Inberats protestants
els Iliberals catòlics es recluten entre la gent disliwgida; pe-

IMEDICIONS

Estic disposat a llegir tot el seu

curs, afegint-hi nombrosos comenzaris
de la me y a collita.
A Madrid no s'ha vist encera uva
cosa semblant, pecó és quasi segur que
si els oradors espanyols aún venents
pels americans per la quantitat, els vencen, i de molt, en la qualitat...
UN X1NES DE se ANYS
Diuen de Pequin que en un lloparet
de la Mandxúria abs
' trobat un yeti xinès que va néixer durant el regnat
l'emperador Xin-Lung. Per aquesta dada i pel que dl mateix ha explicar,
sha deduir que aquest bon borne,

cap baix te uns cent seixanta tres sayo
El Govern de la Xina, commogut per
Iquesta respectable prifra, ha acordat
concedir una penal) vitalicia al centenari, nomenant-lo degà dels súbdits de
la novella República xinesa.
Heu's aquí un honre que per xines
que sigui, el dia que deixi aqucst món
no podrá dir que l'hagin enganyat de
gaire.
UN CRANI MILIONARi
El doctor Wolf, anglès, diu que a la
Patagónia ha descobert un crani humà
fossibilitzat, que té tota l'apariencia de
correspondre a l'epoca terciaria.
Si aixó tos cert, i el subjecte que fou el

propietari llegitim i natural de l'estirentat crani, visqués, tindria un milió d'anys,
la qual cosa vol dir que Monte, segons
aquest compte, és bastant més antic del
que generalment es creia. Tanmateix és
una qüestió digna de tota mena d'estudis i que ha de ser tractada amb molla

rò el catotlicisme en bloc s'alia
va la segona regada que un lector
alguna vegada precis ament amb deJa
LA PUBI,ICITAT assenyala la roniueII protestantiame mes in:eniéucia de reeditar alguna dels millors precaució, perquè si es confirmes la destransigent i ortodox per tal d'o- Irrites de la nostra literatura, exhaurits. coberta del doctor Wolf, la humani!at
posar-se a l'avene de des idees Es una proposta digna d'exit. No cal al- es trabarla mes vella d'uns quants anys,
comunistes.
rió repassar la llista d'obrea avui en dia i aquestes comprovacions mai resulten
En general, però, totes les seo- iutrobables, per comence's de la rweessi- agradables.
Hein d'afcgir, rieró, que un altre savi
tes i partas protestants senten ter de difondre-les novament. Pot dir-ge
una gran repugnäncia pe , caco- que la mes rica i significativa prodIveiö ha observar que la Patagónia és fértil
licisme. Una prova d'aquesta re- catalana d'aquests vint anys que aeaben en troballes d'aquest ordre. Holt sovint,
després de pacients estudis, sha tret ea
pugnància es el refús unànime de passar no es troba a les llibreries.
clar que els cranis d'aquesta marca km
que implIcitar»ent oposen tols
El senyor Joan Stell, que ahir susci- simplement dincligenes moderas, de tieils protestaras holandesos a l'a- tava aquesta q üesti5 a lea Plilinea del
nexionisme dels flarningants bel- 'lastre diari, proposava, finainaint, una pus comú.
gues, la 'lengua dele quals, com Associació d'"Amits de les Boiles i.0 se sap, es l'holandés. El refús tres" que reeditnria "els 'libres que ho
d'aquests quatre milions de ger- mereireavin s i feria conèixer, afilara,
a Europa
mans, la renúncia a tes extenses "els originals inèdits que un dimetori pre- La
i nombroses provincies flamenContinuen a la Ruhr les conviament formar crefes dignes". Com pot
ques se fa Simplement a pretext mare's, la proposta del senyor Joan flscacions. Ha Mulheln les trode qué els flamingants min ca- Merli no va encaminada a la ereaeib pas franceses s'han Incautat
tótics, encara que oficialment trtina editorial mes, Binó a la d'una veri- nombroses locomotores, vag•-ins
consti que el tal refús se fa per table antologia.
I carbó. Decidint les autorltats
evitar raons arnb Bélgica, la qual
'rant de bo trobi una avenida favorable aliades de lar responsables eta
cosa és certa també. Altra prova aquesta intel.li gent inieiativa. Tot depen Ajuntaments deis SabdiaigeS que
de repugnancia la dóna el partit deis mulos auténtica do les lames Iletres es facin en llurs termos, l'Ajunortodox, que, tement els perills que hl hagi. t,S1511 prou per mantenir tament do Kettwig ha estat cond'aquelles eventuals coalicions una empresa seriose i efieng? IX, segur. dernnat a pagar una multa d'un
antisocialistes i anticomunistes No ens teni la il.luNi6 dina gran ptIldic, m1116 I 'per no haeer-lo pagat ha
amb els catòlics, intenta ara evo- pert1 hem de eireure, en plena renaixen- estat empresonat el balita.
lucionar en sentit socialista, co ç a litereriti, en un mimbre mea o menys
Les tropes franceses han
que és el més dolorós sacrifiei elevar d'amante de la nostra literatura. vessat el RhIn pel pont atrade Iraque el partit antirevellueionari
lli ha una obra a fer, d'un gran mute- xau I avançant cap a Karlsruhe
O ortodox pugui arribar a imele. Ja totnenga a ser hora de recomptar
ocupat als tallers de Darcisposar-se; per això tothom creu les aterres valora Una editorial que apte- han
tadt I els ports da Mannhein I
que aquest partit no podrà,
galo len mea vivea 1, tginea del vuiteents.
Karlsruhe, per tal d'assegurar el
rara que vnleni, evolucionar. Enels !M'Ion, Mitres exhaurite dels conteracontrol duaner.
tretant segueix essent l'únic parporauis I les belles obres inèdites,
A Franca, el ministre de la
tit Militarista, encara que el seu mi un exereiei adetputt als "Andes de les
militarisme äs rima, mes Neu que Dones Lletres". Vejan) ei el projecte es- Guerra, M. t'intento', ha pronunclat un Important discurs al Scel dels nostres anarquistes; és devindrä realitat.
e
nat, defensant el projecte ralaun inititarisme enfocat solament
Ship-boy tia al servel militar de dIvult moa ta defensa nacional, qiiesti6
vital per a tots els pobles, per?),
Ahir, a les ent de la tarda, el poeta
!libe- que enlloc, a Holanda.
El temps ás tempestuós, haJoan Arde. de Sabadell. Seg.( a r A880(40
vent estat Interrompudes les coCatalana d'Ettudionte alguneg
Aquest dualisme religiös tan
munIcaolons telzgrafiques I toirreductible es causa de compli- siona de ChAnier i divergoa poemea
lefónIques ehtre Marsella I Pa.
cacions que de dia en dia de- dita.
ría.
venen mes nombroses i greus. La
— Sembla que aquell degiu que
mejor äs la ja centenària qües- lela de-manar la publicao/6 dele epistolaEl diputat anotes fAr. KanU6 de Cerrsenyament primari, ris dala notares (poni homo., lindra atiat wortky, que ea troba a Moscou,
prou importara perquè ti dedi- una satisfanoid. IZe tracia de l'epistolar, ha declarat que la ?moló 'litequem capitel apart,
ral a la qual partany aa partida,
de kfaraeall. Has salat je reoolUdee bon
:la del reoone laalfflt Iritearig
La conseqüenoia d'aquest es- ISOMbre de liares da poeta, ose tom ar
r^,,s
ipte r1 arretn re del velo*. .
-,
dela 801011. "
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SESSIO DE BORSA

DIVISES ESTRANDERE0

Franca, 3920.
Idem guiases, 12040.
Ottern belg,uas,
de 3 de març de 1923
Lliures, •:30111,
Comentara-Les aesstona d'aldr van
Lires, 31.
donar una nota d'optinaisme pela valore
Balees, 6'4 5 .
Mares, 0035.
i' especulació de la uostra P i n a, ene
Corones, 0015.
no fos perquè era dissabte i pez tant vino
hi
hacia
per
menys
de
festa,
BORS1 NOT
gil ia de
creare que esteta en viallies d'una puja
Tasca
Rala
Obertura Alt
general de valors especuladas .
7150
71'50
Nord 71 55 7155
. tal sostena
demà,
dilluns,
scgueta
Si
71.15
7115
ala eg nia
Ment, ja no tindrem cap dubte en l'eszaentat al paràgraf anterior.
Tenim en el ratio de ferrocarrils que
al.
al he els Andalusos no han millorat Mies VALOF.S.VX NO ESTOR INC1.0306
EUTLLET1 VF1CI0t. AL. PRESENT 1 ES
preus, tampoc van pelen; en canvi, les
COTITZEM A SORIA
acciono Nord 1 Alacant han demostrat
"
molla fermesa i en particular les Nords Bonos Mpals. Erposlc1d, 8
9925
per 100
veurem si la setrnana vineat seguelsen
Barcelona Tractien ami List
en la mateLva tes:tura.
/00t3
7 per 100, 112 1,
En el rodio d'accions industrials el Barcelona Tractnin and '...780
107'00
7 per 100 reererents,
3ran Metropolità al matt ha tin g ut un
retroces d'impor,ancia, s'ha dit que la
*miza ha estat deguda a liquidacions; a
R.F.TEMCIO DE VALOItS
la tarda ha millorat quatre entera
El rentable negoci ha estat amb el CoA 'la Junta Sindical del Col.lmi d'Alonial 1 molt mes lateas amb leo Accione gente de Canvi i Borsa i de la Borsa Ofide la Compania general d'Autamnibus,
cial de Comera, avisa a la de Madrid que
S. A.; aqueix valor semilla que s'ha sa- el jutjat del districte del Congres d'abut captar les simpaties de l'especulada
quella Cort Ita acoidat la retemci6 de les
1 els vej eta seguir la marga de puja emobligacions de la Oompanyia dels ferro. presa el primer dia, pera amb molla més carrils del Nord d'Espumas tercera sér
sonden • eonsolulant-se en els Upas
nie nameroe 39,104 al 115.
alta.
Ns ens estrena tal fermesa 1 Menys
tractant-se d'un valor que co pot dir que
OE"ORIA
‚ 1 BALANÇ
Su popular, que es un negeei a la vista
Era rebut la meméria- Balanç de la
de la peal-. que rutila, que es una veri- table necessitat i que no dubtem que Banca Marsans, S. A., la qual diu molt
en favor d'aquesta entitat bancaria, pob aqueix negoci a Barcelona pot &ser una
•bona inversia de capitula hi ho demostra sant de relleu la ra-7::a próspera de la
mentada entitat.
In bona estima que ha tingut aquest vt •
lar a la Borsa de Barcelona, que lambe
hI deu hacer infjuit la intensificada del
BORSA SSE tdADR1D
negad posant una nitre líala en exPlotaInterior complot, 71.
ei6 1 la important recaptació que
Amortitzable 4 per leo, 90.
•
ment ve fent reanientada empresa.
•Odem 5 per 100, 0640.
En una paraula, creiem que tot negoci
Exteri,or, SS.
de traccia urbana en qualsevol capital
Banc d'Espanya, 590.
aran, i com a tals es Barcelona, són emIdem Espanyol
Crèdit, 230.
'presos que amb una sana administració
Sucreres ordinàries, 38.
han de donar Optimo resultats.
Cèdules, 91'10.
Els deutes de l'Estat estan irregulars
Nords, 35550.
les obligaeions, sostingudes, i leo divises
Alacants, 355'3:
acuse moviments notables.
Franca, 3930,
130 ,151 MATO
1.1iures, 3015.
Obertura Alt
PAR1S ICOCA
7145
7113
„ • 71'30 71'45
Can is sobre Londres, 7749.
71.2o
Al22801.3
71 1 1 07 1' 2o 7 i'lo
Idem Bélgica, 0780.
14950 1:o•25
lietropolita 154
154
Meca Igspanya, 257.
146
7 . C. Meten. 14625 146 1 2.5 146
Idem Holanda, '35150.
63'5o
'CL:ania13 62'5o
Idem Itälia, 7920.
11615
.a133es
1105 115;75 115
Idem Nora Yotk, 1817.
-untan TARDA
Idc90 Portugal, inc.
yesca
Ita!z
°l'anuro Alt
Idem Suecia, 45 82. 5.
7110
interior
71110
Idem Suissa, 30375.
71955
71'45
Moras
71145 7117o
Idem Argentina, Me.
70'25
7120
Atacarla 71'2c 71'3o
litem Brasil, inc.
5600
5610
enoalosos 58 . 2o itina
Ideen Grècia, inc.
154
Iderropoilt5.152 15,1'5o 152
Idem Noruega, inc.
14775
141
148
P. C. MeIroP.147
Itlem Dinamarca, inc.
Colonia:o trao
Berlín, 00775.
117
;17
Vrtles
Ideen Viena, inc.
132'35
62.25
(2 . 35
7 Felguerast,2no
Idem Praga, 4390.
Retrasat, a causa dels temaorals.
LoNcrtas
TANCO
França, 77375.
Nova York. 47037.
Eapanya, 1015.
Dia 2 de maro de 1923
Sitiase, 2509.
Or. VEGTAT
Holanda., 11 88 7.
Itälia, 9793. •
iaterior 4 0/0
88
• Encrlor O o 8
Suec ia, 1767.
" !milite. 4 % E
l'ortugal, 21S.
amble. 5 % F
Argentina, 431S.
(‚hs. Tr. 9/. 1 101101 1922 S. t.
0.0.
•
•
Montevideu, inc.
10290*
4 2ener 1124 5. A.
o
Xile, 3750.
B.
19590
"
•
Berlín, 106500.
4 feren • S. A. 10270
•
•
n
•
Oopenhaguen, 24375.
•
B. 10210
Yokohama, 209S.
1.004TANIE9ris I 12:7UTACIONS
Repica, 3340.
700 1
re-te 0vauelpal E. 1983
1904
7079
Noruega, 25555.
1005
/206 550. A.
1900 Bar.
1900 Ser. 0
1500 Ser, D
19ta Sr-e. I)
7910
i
g8fillan
1919 Ser, B
1915 Ser. 12
Bançuers
1512 Ser.
7400
BITLLETS
1918 (er. 11
1018 Ser. Id
Francesas, 3000 per 100.
1917 Ser. B
7930
Anglesos, 3005 pessetes.
1818 Ser. B
7223
italiana, 3050 per 100.
1210 ser. B
7955
Beigues, 3400 per 100.
1950 Ser. b
7875
02 1 0005, 120'00 per 100.
1911
98'5o
Portugoesos. 020 pessetes.
Geile Eaaarupla la" 1890 41/0
alemanys, 003 per 100.
8970
•
" 1947
•
Austrtacs, 001 per 100.
•
" 1918
•
Holandesos, 240 pssetes,
8275
' 1908
5073 1311crma
155 pessetes.
/Suecia,
7013
D;;;. 1.• Barna. BruptD. 9,800.000 p.
Noruega. 2 03 pessetes.
5.500,aCO
"
"
Dinamarca,
105 pessetes.
13.000,000
•
Rumania, 325 per 100%
kor oconiwiltat Calciana E. • esta
Estats Unitn, 834 pessetes.
11'23
R.* 1039
•
"
Cariada, 610 pessetes.
Celta Creuit Cz:nuaa/
argentina 239 pessetes.
lees Port Barna. 4 1/2.
Uru g uaYs• 110 Demet".
OBL1C4AtIONS
41 i 1 e 02, 085 pesse1es.
Borda 1. • Ser. n5r;e05 , i,•en
63•25
Itralleays, 055 pesSetes.
" S.. Ser.
G150
Bollabas, 055 pessetee.
• 0. 3 8er.
G1'60
p erusne, 2050 pessetes.
•
d.' Ser.
paraguals, 010 pesetes.
• 15.. Sec.
Japonesos,
075 pessetes.
Erpr elale Painplues
6125
Argelina, 38'00 per 100.
Fricritat Barna.
15,
6385
Egipto,
2995
pessetes.
g egörle N e CI n
5865
Filipineß, 215 Pe5005441.
tnGaluer• 1.. Ser.
8675
2.5 Ser.
•
OR
4. 1re 4 . Vslancla Virra4 49'9.
aneas, 12100 per 100.
G4'25
Atto.
Ciases, 12350 per 100.
5815
Os. it.
4 1 2 duros, 12350 per 100.
S.*
• •»
88 7 5
1 duro, 12350 per 100.
LA
•
• •
Isabel, 12750 per 100.
90'25
• • A frat. A
Penes, 15850 per 100.
7825
• • • • E.
.

•

Cctització oliciai de ia
de Barcelona

Sor

• e.

•

•
1.

.
5

G

• • •
• lo •
•
e a
8ruutt 1854

7050

7075
7705
8700

5720

•
1574
5300
C.. Oral. Tramvlta 4 6/0
•
•
1 0/ 4 .
90'00
terrocarrIts de Catalunya
Ccrraanyle general rerreis. C/U...3de 98.75
Compilarla Barcelonesa EJ.eacLatal
7501
Urce» de Barcelona 4 0/0
7C''25
A.
154zalaaa Gua 1
•
•
O
•8 . * 7 ü
t: (fria g licica, do Catala li 010 8515
•
00/9 97 7 5
Loe:efes P:odectora Forera ?Letrita 8200
Cedtian y is atucral Tabees 8111pIrKi
*SC10113 4.a2ZAPTAT

1,2e0iriet14,1

CINtL :Uta Gua
L1381 alirscil

genes iteestree
stiv. ele. ~den.
)'entitsuit-.. Mern
E.' 01g 491155 534.1e44545_,,

49710

S

.Ç .E

Torra

'Mores, 3100 pesa-toa.
Balara, 840 pessetes.
Va-maneta, 12250 per 100.

Cub6, 698 pessetes.
Muta, nou, 12550 ped 100.
Mares, 14800 per 400.

Mercat de Vich
Ous, una dotzeua, do 1280 a 2.
Gallines, paren, de 17 a 25.
Pollastros, paren, de 13 a 20.
parell, de 9 a 12.
•
Mamellons, un, de 50 a70.
Nodriaos, mi, de 75 a 250.
aPtates, cls 100 quilos, a 1550.
Xeirs, quinta de 55 quilos, a 23. •
Porment ,quIntä de 55 quilos, a 21.
Clvada, eis 100 quilos, a 35.
cla 100 quilos, a 34.

1.•

Oran torea
Neme

Blanca extra
Correal
Superfina superior
"correal
10
vagons arriabais: Nord,
Maceas,
"

61 1 61
60 1 01

Comptat Terma

Filies

11050
34

Prat

$6'
15

ae Sevilla

60
58

Valencia
Pavono Mar/Tics,
"Jerez fIns

48

Ver'
n'estela Sena

45
43

Veces
M111

Estranger
comarca

nene

Taus
ciaLlof
Tato 4000/N0 Pm° gin per
j per mereaderla sobre MUTO. •104
15
Garrofa negra aova
33
•
Matatera
•

▪

Portuga;

31

Bola
Miza

•

▪

Mallorca novas
D85P111.12E1
Escinco Inirrelo 4
Segarle,'
Terceres

QUarteS
1- CCN8 per graal

de 42 outiu..

95 1/9
90
93

Rala

ABROI
114
145
195
51

• tE,
•
BenlIcch O.

Selecte.
00
Mattsat.
Vazons arribes: Nord, 11 de blat
Macera, 9
"
CeLEONS
SaGc núm. 111.
lares
•
11.
•
3,
"

.34
519
110

•

Palma

Ainontrunini,
Caca, palo,
l'ea: noces.
Mallorca,

In:METES
16
75
715/3

Maluca.
Pinet Valencia

49

Preus de Colonials
SUCRES
Sense possibies arribades d'aquest anide, el mercat nacional segueix en continua puja, afirmant- se cada dia mea ela
areno de totes les clames.
Darrerament es cotitzaven e
Mea de 156 a 158.
Terciat, de 1135 a 197.
Centrífuga remolabm, de 163 a 105.
Quebrar cla, de 198a 170.
Blanquillos, de 170 a
Granets superkrs, de 172 a 174.
Blanca primera refínate, de 118 a 180.
Tareas P. G. Ara ár , de 176 a 178.
Idem P. G. Andalusia, de 135 a 137.
Pibas, de 190 a 102.
Tallat, de 210 a 214.
"'reas per pessetes els 100 quilos.
CAFES
Sense que per cap musa flugeixin els
preus cars que regeixen en ele mere-ato
d'origen, repercuteixen en e! acetre, afirmant-se cada vegada mes, serme que, de
moment, hagin variat
CACACS
Sueasen ele mercats estrangers sense
variació i en el nostre s'espera l'arribada de! vapor "Catalufla", corren de Fernando Peo, que porta N'obre 22.000 sars
d'aquesta preeedée,ia i uns 4,500 p., al
Nord.

Cambra de Coinerc;
Navegació de Barcelona
Horn ha denunciat a la Cambra de
Comerç i Navegació que altre cop es d e .
dica a visitar les cases de comerç d'aquesta ciutat, un individu que els ofereix
article, manifestant que Os el vicesecretari de la susdita Cqrporació.
Com que no es pot tolerar tal abús, la
Cambra prega als comerciants visitats
en primer. lloc que tinguin per falsa
aquella afirmació i en segon terme que
avisin per telèfon a la secretaria, aixf
que seis presenti l'al.ludit subjecte i els
declari que desempenva l'expressat arree.
La Cambra ha rebut una comunicaci6 de la Legació de Polónia a Espanya participant-li que cl Govern polonés
fa constar que per a impedir abusos possibles en el comerç de Ilevors de remolatxa sucrera i per a evitar la venda
de la llevor de rernolatsca per forratge,
molt semblant a la primera, cada expedició d'aquella a l'estrangcr anirä acompanyada d'un certifkat especial, del qual
estarä mancada la forratgera.

NEO

/rad
ies kr aercanda
tii.csir
graes;itarsa'n,
i. La situact és tai 43K,rtalyessumgfil
COM eNTARtS:
voltat
,Cte, no„9 esIrany.
politica ¡raer-

•

Meultiem e Cerheo
g

:1111n
Indtibtablement, totala .
Ug
nacionalud'aui té un comí denominador: tibie el fraile es rpantings4 ffusaç i proles reparacions, i com que aquestes afee- ,pcns a uti.nou descens, peró, ,e/ marc no
I Estrangers
flaetopals
tan directament a les finances de les na- pot tampoc; millorar davant .d'aquests
el
• per mejor
aconteixements. L'última ,alca obtinguda
cions, el barómetre del problema esa
en els canvis. Tota la politica q inance- ha estat pro/Meada artificialment pe! Gora de Franqa té coin a base el cobrament varn Cuno anub la venda de divises esde les indemnisacions alemanyes, despe- trangeres (llames i délars) i ha respost
Despatx i magatzem:
ses rerolirabks, que es porten a un a tres classes de consideracions: Recluir
compre especial que vindra saldat en el en un moment donat el cost de la vida
g
.
seu dia per l'import d'aquelles indem- a Alemanya com una injecció per a inBARCELONA
filtrar
ànims
a
les
gens;
encarir
a
Fran/m'O,
el
diner
per
nitzacions, tanmateix,
a afrontar aquestes despeses ha de sortir ça i a Belgita l'ocupació, fent-los pagar
cervel eepec!al per a Noa alt preu els mares que necessiten per
o mIre, i com que de tnanent
Lob, Xalets I Clíniques
difícilment podrien cobrir-se amb els re- a afrontar les despees de la Ruhr, i
cursos ordinaris, ya creixent el déficit com que les indústries del país van paralizant-se per falta de earbó i, portan!,
que amenaea seriosament a França.
d'exportadores passen a ésser importadoMés de zo milions anuals representen
res, millorant en el possible, i cli un moles despeses recobrables, i s'hi afegim
ment donat, el cost de les importacions.
les despeses enormes que representa l'oPera el mara torna a cauce paulatinacupar-le, de la Ruhr, i el dèficit inicial
MICHOLS
ment e no en va la circulació fiduciaria
del presupost francés, que serme les qua,
rectificats de 96/97 • . Ese titats rece/arables és de me de 3.5 20 mi- arriba a un nombre de g iíres que fa rodais per a Cliniques, laboracomprendrem la tragedia de Franca dar el capa.
toris, farmäcies, perfumeries
Céscr
i el perquè de la fuivegetat del fraile.
Naturalment, tot alzó representa un
augment del deute flotant-ja de sí carde tetes ciassss
regadissim - a ¡'ensems que el pagaVENDA A L'ECOCROS I Al.
ment d'interessos cada cegada mès creoDETALL
mita ja que el Govenr ha hagut de recórrer al augment de l'interés dels Bons
de la Defensa per atreure el capital,.ha
Ronda de Sant Pan, 32.
acordat l'emissió de r3.000 milions de
Telèfon 810 A.
francs que forçosament hauran d'ésscr
dfflit.",raWirtrenrotti,
emesos en condicions bastant oneroses
per a l'Estat francés i haurà de recargar encara /tés al contribuient, lo que
esta ja apassionant a l'opinió pública de
Cerrad
la velen Repblica iú ha donas lloc ja a
.a puerta ß
seriosos debata a la Cambra popular.
Abrí, dones, l'ocupació de la Ruhr ve
todas las
a complicar la situació financiera de
enfermedades
França, acuse que es vegi avui una sedomaotemend0 IStre
SS conni2nsaci6, per írttidni la ind4stre
vneytrototomloo.ntnp8mda porIllsaudo y
francesa no disposa dc carbó i 'cld
neenaremio todo 'tuse
tro orgeoltrno• Co p ascomprar-lo a metro carissims a Anglatralrel y oso lada aegomd ad, natos Mreatea
terra amb el que necessita l'adquisició
eney, tomando ton
de fortes quantitats de lliures esterlidr.11e 'SU teletts tendentes
nes que contribueix-en a l'ajupiment del
franc.
A
arjontes, litaantes,
Es cert, peró, que l'ocupació de !a
deporntsro y matteeptIcao
Ea remedos tficas y raytcto
Ruhr és un problema de tensos i un proaeLettref.tmtants.
OONGULLA AL SEU PC,
blema de resistencia financiera. Per a
II 41.14 furaco y lamia:,
SENYORA. SE Li
Bel:mina"
Laboratorio
saber si França ha fet o no un negad
0 00 0 41 ORNSSO 0081
te is e, Rocroy. P. t.,
financies- amb aquesta ocupació fóra neuNA POMA
cesari descifrar la incógnita de la resistencia alemanya, és a dir, sapiguer fine
a quin punt duraran els entorpiments per
qué França pugui explotar amb el miEwacialista, en Oiabeles
g
' xim rendiment tota la conca carbonera,
perquè per lo demés, el punt de vista
alabe Doeent de la Harvard Med ical School. EE. UU, Tracta eifrancés és sencilla comprensió; veu-se'l
clusivament diabetics. Valencia, 278, pral. Dimarts, dijous, disaquí
sables, de dos quarts de dotze a dos quarts de dues.
Si Alemanya no ens dóna l'import de
les reparacions que sena fa necessari
per a millorar el déficit amenaçador del
[I !mural Ralos X. Radiografia instantänia visceral; id.
fi ,
nostre pressupost, ens el cobrarem en
estereosaipica. Radioterapia. Bruch, 46, de 4 a 6
forma de cok. Si les nostres indústries
poden preveir-se d'hulla per mitjt d'Anglaterra i de Bélgica, per a cubrir el déficit que representa la nostra producció.
dels Hospital de París. Fell 1 veno poden proveir-se de cok sense la
neri. Sant Pe; 28, princi p al 2.*
Ruhr d'on som tributaris. Abans de la
guerra, el nostre consum de cok s'elcva•
ba a 6.90o.000 tones, mentrc que la nos
Ira producció no passava dels quatn mi1 . .. s: abrí, dones, teaii .;ta .vem .e..órrer a Westfalia per a cobrir el nostre
déficit de tres milions aproximats. Si
volem ésser previsora hem de tenir en
compte que per a l'explotació total de
les nostres industrias necessitem avui
gairebé el doble de tones de les que neDirigit "per
cesitavem ahans de la guerra, i com qu
Bélgica no produeix tota la quantitat
que necessita per al seu consum i Anglaterra produeix car per a nosaltres tan;
per l'alça de la Iliura esterlina com per
Cerrar Fortuny, 9 - Barcelona
al transport, culera que Alemanya ens
doni amb carbó el que no ens dalia amb
diner, i volem o'othenir-lo a un gnu peleles al qual la nostra Indústria metaallepica pugui procluir en bones condicions
i pugui cubrir les necessitats nacionals
amb creces per a procedir a l'exportació
i dominar mercats que dominaven abans •
els productors ,alemanys.
Veu's aquí plantejat clarament el problema. Peró per a arribar a aixó és necessari el màxim rendiment dc producció financiera uns arribar en el màxim
Tallers ConoessIonarls de "FI laturas Casablancas, 5. A."
organització que representi el cost míCONSTRUO010 D'APARELLS PATENTATS P;ZR A GRAN ESohm possible, i aixó es fa dificilissim
COTO
T1RATGE EN PILAS- W.1A
davant de l'oposició sistematica i organúmero 649
Telefon
d'En
Mina
S9BADELL
Carrer
nitzada dels alemanys. Aquesta oposicjó
81••n••••
és, avui per avui, mes forta que les ande Barcelona
a
la
IV
Fira
do
erg:seas
Expos'cl6
ligues muralles de la Xina. I Os per aixó
Del 17 al 27 de mane da :i9 2 3
que hem mis que aquest és un problema
Stands números 175 I 176
de tetes i de resistència financiera, perqué es presenta el segilent dilema: O
Explicacions, detalls i referèneies seran facilitats amb tota
Franca pot anal- afrontant la seva situaminuciositat als interessats.
ció financiera fins arrivar en el màxim
Prospectes explicatius a qui els solliciti.
rendimcnt arel) el minim cost a la explotació de la Ruhri la resistència aleFILADORS I DEMES DEL 11.1M: No deixin de visitar els
manya continua intensa i França té que
Stands números 175 i 1765, on es trobaran exposats i en
soportar les enormes despees que tot
funcionament els aparells que mes han progressat els proaja6 representa, augmentant ràpidament
cediments de filatura durant .1 segle present.
el déficit del sen pressupost, carregant
enormement el seu deute i anant a tina
inflació monetària cada volta mes pe-
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Avui, diumenge, matinal tarda i nit, Ultimes projeccions
del grandiós espectacle

La

tomba

india

Segona i última jornada.
Deinä, dilluns, estrena de l'extraordinäria-producció ale,
naanya de grandiosa presentació

EL

CAVALLER FANT A SMA

interpretada per la formosa i popular artista Lianne
Haid i la sensacional novena d'Oscar Wilde

EL CRIM DE 101W ARTHUR SAV1LLE
Magistral interprearit5 de Katherine tonteney i Anuro
Nos.

menge 4 de ma rç

de

LA PUBLICITAT

1923

•
Barrito/ea ha vingut aquests dies
.,51 hem e La seca grandesa no la
la malaria per no dir la todas barcelonins. Es un borne que
eeportantissimes troballes en un
eontific assequible solament per
iniciats. Malgrat la seva sal/irme:tea, aquest borne s'ha fet
a tot el nión; les revistes grähan es:ampat la seva figura, un
* neu d'anides, comentaris i
ILI eacrit sobre la seca doctrii h s:ma personalitat. La majori;
menen el seu nom i la imatge
del ..•n rostre, no s'han preocuaeIlee>ett ni les bmeroles del que
aauest gran borne, pero to:- nament m i afirmar que és
eav/a ser u . dir el prisan .7 es passe' pel món.'
, -meetoaa passä
• el primar moment; desi 1i aren
• mlat
fina a fer-li un botnea l'Ajumement i dr :iri:n nom S-. la
a Mala
,aest horma ha
pannresc i
en I- e a Mala, gima

asarra; lamentava que les formes que di-

buixava el guix diguessin ben poca cosa
al meu cervell. Peró tota l'atenció mey a roqueta damunt la mà d'aquell borne,
la seva manera descriure i bellugar el
brin. passets que donava, les vacil.lacions de paraula, la insinuant dolçor de la seva veta Aquell ullet fi d'animal rosegador; el nas desproporciona:, lleugerament enrogit a la punta;
els cabells, el vestit i laureola invisible.
Tetes aquestes Coses tenien per a mi
una valor molt gran; em direu que no
/l'he tret res i que són coses que no
en/ serviran do res; d'aixó ja en parlumia De moment, han satisfet la nieva curiositat. I em sembla que és una
curiositat noble.
Mi:51 us diré: mentre Einstein
cia les seves fórmales, jo vaig tenir
aquest pensament. Es cosa malt humana el conservar records del gratis humea; a Dresden vaig acure unes pantnfleaaque n'Imurian donat dos rals i oren
tingarles corn una reliquia percate abrigaren tic dia els pein d'Enmanuel
Kant. Jo canee una eetwera que guerda unos lincees i un solideu tma mica
suat de no sé onin Papa; a Munic lit
ì r .73
• . er q
ha im musca on s'hi tenen recatats certs
e'11,111t 12;rá. deea i rasald instruments raig feti analbé que serae
cantentaris 1501- viren res' les pe:meres execriencies d'alguno sacio del reglo XVIII i de coSL eme no els
ra una Lingua tacncati,ents del XIX.
Dones
bé; jo giran el prnfeeser Eins.
esborrava les secos inscripcions
• at d'altres
i la ;-:
damunt de la teta negra enti:1211 - ; n rIL'a
ihmsrada, el meu cor m'impulsava a drer.aenaa
.'
re -a /.
e, peonar la ra- il: -Faci el favor, no ho eeborri, ja
./..e:a te: 1 . 1 . 3 .r.ec. Aquest li clarean una alma pissarral
1 - jo hauria volgut que aquella piace. at
sacra, arel el blanquinós .autógraf eins.;0
(os- guardacb en alguna banda,
ni-. jier e/seelen i
- as:lanas, p r escollar fas caen a reco--d del dia que aquest gran
borne
en
una tarima presidida per les
Ilareaa de Full nis",nostres quatre barres simbóliques, va
es man.festacions de ' teme adrcsa ein ¡en:bien m'a explicar les aoves tearies äls estudiosos
I a s gran hiam.e, supuso ara i als homes de ciencia catalana
En: dicen que aixó és cacessimi sulenadria arel) ama gran rePotser si. Pecó l'excessiu
., ose prom: .e que cm cansón malles Nuipoltd (1.21 sal 4'
tis%cç.
L t ma.
la gräcia de la vida; i potser d'aquí
i rheennea:ge d'una ciu- a cents anys em donguin la raó a mi.
12 que palea tia pur valor
st.:e.sop Maria do Sagarra
serapre 'rala cesa clara i
ent de la simpatia i Ilam una Minar coucedeix a
e e porta un .pur calor repreel que aquesta segarla
si
té de priMniu i barbre i
aun, té la primera manifesdiumengc, al molí:
t de con:pm:napa
Diumenge al maii:
eue al aquesta siinpariaa de
Comissió
organitzadora del monument
ca :ena el pta ./ud.:a Ni:1mi (mi dual de Goethe qua . / va ras- ä En Pep Ventura. Tcatre Eldoracia.
mera italiana i cl fam6s go- Cobla La Principal del Camp.
Foment de in Sardana. Aribau (Dipudo Jadea no n'adonà de
meendencia del Crist. Peco .sigili tació Consell (le Cent). Cobla Barcino.
Foment Sardanista Andrenenn Cobla
sigui el que es vulgui, la coCathalonia. Plaça Santa Eulólia.
l Eel/ mera. Quan la gent es beCentre
Moral de Gràcia. Cobla çatatel mejudicis desinteressats i eslunya.
inI. je no se Ii pot demanar mes.
alma, data:ruge, a la tarda:
• ciutat ha co:natert,
Nou Esclat. Plaça de l'Angel. Cobla
amb el seu baste; paró el
,a i confesso que m'In vine fruto (Mataró).
Agrupació Sardanista. Plaça de les
és una indieréticia 11/i1
011es. Cobla In Prilicien' del Cama
: ••riositat en cenes persones
(Valls).
, msava que sea/tic:1 més viu
Orfeó Renaix ment, narren Galilea. 6o.
ziern dir-ne interés psicolóCobla Cathalonia.
Pomel/s de Joventut d'Hostafranchs.
aquests des algunos rerPlaza de l'Església. Cobla Catalunya.
- mas i els he 1-Tm-mutar si
Orfeó de Sana, a profit del montemmt
eSir les conferencies d'Ensa En Pep Ventura. Calda Barcino.
persones nehan contestat
AV/a, diumenar, al ursprr:
iure i memm dit de scguiCentre A. D. C. I., Rarehl ade San(aae voleu que hi vaai a ta Mónica, 23. Cobla La Principal del
" A eme no lentendria de re.il
Campo
re-poeta, d'un utintarimie
Atecen Obrer Catalä de Sant Martí,
en . sembla pm, be ni de placa del Mercat, 2. Cobla Barcine,.
./m recorda labr -a respasta
Agrupació Sardanista i Bar Pàtria.
tJe cavava el neu camp
Cobla Cathalonia.
eistes li preguntaren si haNOVES
n,' en un cirn proper, i el
Al Casal dels Lluisos. de Gräcia,
-.1o? Qué volea celebra una festa de danses, que anä a
. e ha clan?
claree deis petits ballaires de Sant Test,
alls
*no hi hacia dirigits pel conegut folk-lorista Amall
: e hi hacia l'erm, qeatre
Capmany, el qual féu una explicad '', de
j123 i
s.mt
les alises.
anmeia casa. Alguna
La festa resdltä excel.lent
, pesa :es que les salas
• • •

Les sardanes

meus andes utilitaris
co ae • :CEt gran heme
.a UrICS C,CS de les quals
:averiar' friat. La presencia
aeraulea els scrublama, i tot,
1ns:emerja.
jo cree que quan un has- a un grau altissen deshat a tenir el cap d'ull
eIciä per !minare una selida
mala, aquestes coses, aquest
.1 cap dcii i aguesta audäat han d'haver deixat una
721 en l'aire que es beliuga
eeva testa, en la seca ma-e els hacia i els ulls, en el
veu i en la precisió del
:aestes cmas catan per sola r eacia i les (caries daquest
.as coses sén d'ordre biolót'S coses sen les que a mí
que no interessessin als
i
'titans.
(//
er d'aquest m6n tunen tina
i una valor teatral i
ea t 5
:ni un ésser s'aixeca molt per
I i Madi deis abres, aquestes
menent relleu, fins la vai pintoresca te la seva grói t'a l la pena que hi posem atenció,
S i fos així, confessem-ho sine, la vida humana tara una cob.lt Pecó molt, ensopida.
he assistit a les confcrenries
ten segur, ben segur, que na en', un borra?l de les seves explicakit!) l mitja por i tot de fer el
ri dicul d'adormir-me. He carral
enaf erencies tense dir res a ninme'n dones vergonya, ven45 que es poguessin pensar de
,ra Im pedant i que allí tonga
ema nara. He vist m'Ates persones
canee si mes no de vista. Ho1/ a quí pmseen per eminent,, amb
6 1 la mirada fixa. Jo poc

kltlue Ziostein escrivia a la piel-

Hales aquí el programa qee executarä

Lu Principal del Camp en el festival
d'Eh/orado a profit del monument a den
Pen Ventura:
"Sant Mai ti del Catem", Fornells;
"Pel fill que no vindre", Senas; "La
processó de Sant Bartorneu", Catala;
"Davant la Vergc", Morera; "Tac d'oració", Pcp Ventura.
Emperem que no hi faltarà cap sardanista ni cap català mimar de les nostres coses.

e-

1\Innife--ztaeions del
nyor Ravenlós

se-

El gocernador civil, senyor Raventós,
en relee armesl migdia el; periodistes els
digué:
-He rebut tata comunicaci6 signada
pels veins dele, districtes IX i X denlanant que interessi prop de la Companyia d'Autemnnibus percate sigui un fet
ben aviat el tuna onament de la lisia C.
Se sn'h u dit que s'està tramitant al nonisten de Foment une instància demanant
que passi subterràniament el ferrocarril
de Sarriä per la clutat. En saber-ho he
donat ordres al cap d'Obres públiques
peroue ulgentment es resnIgni.
Per filtim, l'enginyer de Mines, senyor Fontrodona, em diu 'que tin cop
acabada la inspecció Tic ii vaig es/cm-regar per por de la minva sie foro elect rice , pot assegurar que per ara les Compinyies poden abastir perfertament com
fins ara el sered contractat
També ha dit que segnrixen en millar
estat el secretad palie del governador.
senyor Bellver, i el particular, senyor
Codina, víctimes de la topada d'una moto
arnb un tramvia ahir al migdia.
Al senyor 13eliver II ser& feta la radiagrafia d'aeut a poca die'.
Ambdós ferits han rebut iniblitat de

vi>ines.

Conferència d'En Nicolau d'Olwer a
l'A. d'E. de l'Universitat Nova
El divendres proppassat, En Llufs Nicolma d'Olwer donó una conferencia al
local de l'Associació d'Estudiants de la
Universitat Nova, desenrodlant el tema: "Nacionalismo internacionalista".
El president de la Comissió de Cultura de l'esmentada Assooiació, En Josep Iglesies digué uns mots de- salutació enaltint la personalitat del conferenciant, del qual va dir que no cala
presentació per ésser prou conegut per
les masses nacionalistes.
Tot seguir pren la paraula el senyor
Nicolau d'Olwer. Comença el conferenciant rccordant aquelhs catalans que fa
un segle es deixaven matar defensant
la sebmarna nacional que per a ells era
el règim de llibertat individual Assolida aquesta, nosaltres Iluilem per tal que
la nació sigui sobirana: aixó és el nacionalisme.
' En el desenrotllament de tot nacionalistrie-diu-hi han dos momento principals que cal estudiar: el de la Iluila
i el que segueix al triond.
En el moment de la Iluita el posar
eifietions prévies és senyal d'una manca de fe, si :lo ho és de covardia.
En parlar del moment que segueix
al triomf, ham s'adóna de seguida de
l'existencia de das coreanas que es par tornen, avui, el carnet polític de l'F.uropa ; un nacionalisine basat en l'egoisme
i un altre baeat en lealtruismte. La preponderimcia de l'egoisMe en l'ordre individual mena al despotismo o a l'anarquesme; cii ol naciónal al xovinisme o
l'imperialisme. Pasean exemplen demostra cara J'anemenat nacionalisme (rano l'alernany, inmerialistes i !mamoflan, és contraposat al' nostre nacionalisme, alliberadon i demócrata.
Combat els partidaris d'utar de la
llibertat futura corri instrument d'opresió de les nacions ventea La realitat,
diuen aquests, aje/ cris bo demostra;
el que no és oprimit és opresor i que
per servar ha 111 tp,tmn4lazed'usar-ne
sinó abusaii-no.. .poddern dirlos
que la realitat:taMbé cris paría de l'existencia de l'esclavitud i de l'antropofagia. També ens parla de 1pofagia. Alai és. dones abrí lia désser, diuen, i segons aquestes cómodes
doctrines no podria 1oprimit esperan
que un dia fos mes clar que un altre,
fatalment hauria de romandre eclau
eternament. Contra aquest sarcasme que
existeix i persisteeic a través dels segles, cal posar-hi un esforç. cal Minar
contra aquesta realitat, trencant la inercia i la comoditat del vell sistema de
justificar les coses per la seva existenda.
Cita la faula que explica Jafuda Bonsenyor, moralista catalä del segle XIII,
d'un esclau al qual es preguntó que faaria si ell fos rei; resalan respongué
que robada tot l'or del regne i fugiria
després.

Estableix un parallel entre aquest es-

clau i els nacionalistes que esperen la
llibertat per a exercir una opressió. A
aquests, diu, els traeix una mentalitat

d'esclau.

Pels que creiem que la nació és una
realitat humana, un fet de consciencia
que fa que lliurement un se senti mes
germà dels uns que dels -abres, pels
que creiem que no tar t com aorn nosnitres fills de la nació és ella filia de la
nostra consciencia i dels nostres actes,
no hi ha, per nosaltres, mes que un nacionalisme licit: el que respecta el dret
de totes les nacions com respectem el
dels individua
Parla després de les condicions d'una
associació de nacions que garantís els
drets dels pobles com cada Estat nacuma' garantitzar els dels seas ciutadans.
D'aquest raonament en treu la conscqüenda que: individu és a la nació,
com la nació és a la hemanitat
•
Els que lleguen el pregres de la cultuca humana perque no el veuran risahinan en Ilur curta vida, contuma el
scnyor Niculau d'Olwer, cci fan le(ocre d'aquells que un arLre els priva
de veure el bosc. Per salvar l'entreImc, cal un desig de progrés, de superació a l'obra passada, sempre superable, i unafretura d'apartar quelcom
que assenyan en la histOria el gas d'una
generació actiya i intelligent
Sempre que han entrat en lluita
i Faltruisme, la força i la raó,
afirma el conierenc.ane sempre ha veneut la darrera. Ca justicia, a desgrat
h, ¡orna i deis bornes que la tenien, ha'
deixat un rastre Ilumines en la história
deis nobles.
Mentre hi hagin Estats opresors,
m.entre no s'arrivi a la coexistencia de
nacions lliures formades d'individus Ihnres, mentre no predomini entre ela pobles Ana igualtat, de drcts i•atribucions,
no hi haurä equitibri ni pau en la bumanitat. •
L'imperialisme ens allunya de la pau;
cada nació imperialista assenyala en el
rellotge de lamhistória una hora diferent. Tots divergeixen. Merare Anglatorra assenyala la del regnat de-Victória, França assenyala la de Llui,s XIV,
Espanya la de Felip II... El que cal
fer, diu el conferenciant, és deixar marxar el rellotge .de la história i mirar
sovint quina hora marca.
Demostra després corn la força no
pot ¿osen una consideració primäria per
la post-11Mta, perquè la garantia d'existencia d'una nació petita no és certament la fama, sino la justicia i pensar el contrari seria per nosaltres no
solament injust, sinó que de més a més

seria desacertat
En acabar el scnyor Nicolau 'd'01wer és fortament aplaudit.
=mimar

PEL DRET CATALA
dels experts de totes les contrades cataUn deis millors encerts que va tenir
lanes per tal que, en lea anotacions al
En Prat de la Riba en captenir-se del
marge, dedadte ti quelcom mama, bi es
nostre regim juridic, fon el de constien escreix o te d'ésser modificar.
tuir el nucli embrionari qun donó bloc
Suara la Mancomunitat amatent a les
el naixement de l'Oficina d'Estudis Juexigeneies deis tempa, s'ho apiessat a ter
rídics, la qual, des de la seva constitaci, tan alts ser-cis ha rendit a Cata- ‚'Co aqueat tribal. 1)03 d'aqutt instant,
dones, arsoleix una mes alta valor conslunya.
tructiva, tina suprema finalitat nacional;
/mal) pregon in:eres hern anal astaper aix6, tots aquellsqui sbn prreats d'abentant-nos de les senos publicacions.
I ens hein explicat sempre liar accep- portar-hi llore coneixements i parers, tener' de ter-ho acali la convicció de caratació per part dels entesos en les maplir un deure exemplar de ciutadania, net
térics tractades, pel sentit prilatic i los :
de
prejudicis 1 passionetea, sobes-rot els
sil concis i clar que tothora les abeamos i rahassers. Si cadasell bandeja de
Ileixen. Els Costurnaris sobre "Boscos
si mateix nquestes noaca, a la nizstra prii Arbredes" i .Termcnals, Camino i
mera Coi-pereció de Onrern ii serA facAigües" talen un aire de papularitat
que enamora. N'hein oit bells elogis per tible de presentar al Poder eapanyol un
avant-projecte de hei que'tingul la virtnt
la cont camperola. Adhuc per jumes
((ins i tot forasters). Aixó ha fet que d'interpretar cuirele unAnimement els
veritahlae devine ~Mara
les publicacions de l'Oficina d'Estudis
Anab obres d'aquesta rnisa da me, ve
Jurülics tinguessin un prestigi ben guaretencse de debe, la notara dolça Untanyat toril a forma probatória davant dels
lunyn. A travas de l'aneedota pollti eit que
Tribunals.
la distreu i de la treeMlla social que la
No fa pas gaires dies que l'Oficina,
soinge, hom y eti recitar la sera Anima
seguint el seu viarany, d'acord atnb les
jurtdira, somolta dos de la imposició
necessitats que planteja el viure febros
brutal del Deeret de Nora Planta.
d'asad, ha publicat, en edició provisioVen's aqnf premié es digne d'elogi
nal, un "Projccte de regulació de Cenfeina d'EstmliKJurldics; perqui sap colsos, Rabassa Morta i Terratge", a la
laborar a aquest recobrament amb l'efinostra Piilnia, Aquesta regulació s'esrumia alliçonadora d'una toser vigorosa,
tén al cena emfiteutic i a les seves moenfocada en les correnties modernes i pasdalitats de cens arnb dornini i cena estada en el silenci de la modestia, sota la
pecial de Barcelona i de Tortosa; als
senyera d'aquelles paraldes fa poe procensos a una percepció i tense domine
nunciados a leovaina pel senyor Malta/ver
i a la rabassa marta i terratgc, tot pleViladot: "El castre Dret ea la nostra
gat distribuit amb cura metódica, en
vida; el que som ho devem al nostre
diversos titols, capítols i seccions.
Pel que es refereix a l'emfiteusi, prinTomàs Rion 1 Llop
cipalment a Barcelona i al seu tradi•••••-•:,
tie
cional territori de Vilorta i ainyat, la
conveniencia de posar fi a l'estat de
coses actual no pot esser major. Cal
posar-hi eficaç remei, cercant la manera de desfer la perjudicial i enutjosa
ROMEA. - L'ESTRENA
situació present i no altre objecte és
D"ELS GERMANS KARAel qué es proposa la regulació que coMAZOV"
mentern.
La setrnana vinent serà estrenat al
D'altra banda, entern segurs que ha
d'atraure fortament l'atenció dels lie- Tcatre Cataló Ron/ea, dintre l'abonagidors i dels afectats tot el que el pro- ment a sis funcions de teatre nacional
jecte manifesta quant a Rabassa mor• i estranger, el drama extret de la gran
ta. Pot dir-se que ha estat cscrit un novel.la de Dostoievski, "Els germans
Karamazov".
veritable tractat en aqucst contracte.
La força dramätica, la violencia del,
Fent-ne una petita recensió, direm que
l'Oficina parteix de la llibertat de con- carActers, l'ambient de misteri i la sugtractació, peró, defugint els possibles gest16 de l'argument ple de la frlaso
fia del gran novellista, fan que l'obra
abusos, determina amb detall pródig els
drets de les parts; fa una distinci6 en- sigui esperada pels inteltigents com Una
tre el que is la rabassa i el tracte d'ar- de les solemnitats teatrals de la teste
rendament; especifica les segles cabdals porada.
L'Empresa de Romea no ha estallen',
que garanteixen dt drets i deures de
propietari i rabasser, i salva assenyada- res en la presentació i ha editas un fasment els entrebancs que ofereix la mal- cicle amb les critiques sobre l'obra el,
aurada rcgulació que en volgué fer el els diferents paisos on ha estat estreCodi civil espanyol, aclarant les con- nada. "Els germans Karemanov" ha
foses qüestiona del desahuci i de les estat traduída a tots els idiomes europeas i la Pretnot de tot arrees Iba
indemnitzacions.
Aquest projecte h estat sotmes de se- considerada corn la mis mecate:tosa
guida a 111, revield dala coi-laborados; 1 adaptació d'una obra de Dostoievald.

ELS TEATRES

CULTURA NACIONAL

Montserrat, fogar de cultura
Tenim al ctavant nostre, 1Chern el fet d'ésser l'època nacional del
recorregut amb l'atenci6 que me- monestir. Els monjos vallisole•
rede, un gros vollum de mes de tans s'estimarien mes deixar
guatee centes planes que porta dins l'ignot aquell perfode que
per Utol "Analecta montserra- ells venien a suplantar i a cloure.
tensia". Es uh volum agradable No falta qui insinuï que aquesta
sentits, a la intelligencia i al pretericie fou feta a posta per
cor. Els ulls es reposen en la alguna historiadora que, podent
aprofitar documenta preciosos da
contemplació d'aquesta impres
sió neta i clara; de la distribu- l'arxiu, van inutilitzar-los. Una
ció elegant i sàvia de thols, sub- semblant llacuna dins la histe•
títols, espais i parägrafs; de la ria del monestir fa, dones, molt
combinació escaient dels diversos mes important tot intent de cus
tipus de 'letra, L'olfal no resta rullar-la. Per ata?) es mes de
inctiferent a l'agradable olor de Bode l'esforç del It. P. Arxiver
Ilibre nou que els tulla exhalen. de Montserrat que, utilitzant cae
La intelligencia es complau a se- tälegs ja existents, especialment
guir els estudis, textos i creni- els manuscrita del Pare Pesque!
que que rd vol= conté. El nos- (sortosament acollits dins
tre cor, el rostro cor d'homes Biblioteca de Catalunya), i aporcultes i de catalans, bat joiosa- tant els frute esplèndids de les
ment de veure un nou entre de seves investigacions dins els ar.ie
cultura badar-se i florir a Cata- xius del Vaticä, estableix la ere-,
eologia dels priors de 31ontser-k'
lunya,
Aquest es vsI quart volum dels rat de 1234 a 1409. Per això
"Analecta rnontserratensia", i pan també ,serä d'una gran eficàcia
- de dalles, generalment
sen contingut no desdiu dels anteriors: Comença amb una res- inèdites, que sota el Mol de "Miscellänia històrica", es publica 'en
sienya do la vida i l'abadiat fecunds del Rdm. P. Dehs. Des del tots els volums (lelo "Analecta".
Completen el contingut del 111-.
s a u origen humil, a la villa de
Sant Pol de Mar, fins a la sesea brei un comentad viatge a
Montserrat
de Jeroni de Dickmort al munestir de Montserrat,
seguit a grans trets el seu ea: s er, que hi pujä a les acaballes
ruf pral men, deturant-se, mes del segle XV, signat per A. Maria
espaiadament, en el a . temps en Albareda; un estudi d'En Jordi
que va dirigir la congregació be- Itubie sobre les butelles incunaa
nedictina de la nostra muntanya bles de Montserrat; i la crónica
santa. Teta la seva obra de res- del Santuari.
• ••
tauraeie de la Basflica, de la SanEl camt emprés per aquest
ta Co y a, de les Ermites, dels atonurnents, dels Hostalatges; la grup selecte de monjes montsermagna empresa de la fundació ratins, que treballa intelligentdel Monestir i Missions de Fili - ment en la tasca d'encendre i de
pilles realitzeda per ell personal- mantenir un càlid i brillant foment; Padjaind que prestà a les rrar de 'cultura, ens sembla digne
fundacions d'altres cases de l'a- dels ms e alta elogis i tara-e
nomenada Provincia espanyola, Inh del mes forra eneaeatjaespecialment les de Vallcarca, DI mete Recorrem la crònica
Pueyo. El Miracle, • Filipinos i de eithurn, i ens complau de cons
Austràlia; els selle treballs per talar la manera abundosa i en-.
restaurar i enriquir la Bibliote- cortada com augmenta la Biblioca, per formar un Mu - seu d'Anti- teca, on ha entrat una part (9.000
guitats MontserratiRes, per inau- volums) de l'eseellida Ilibreria
gurar el Muscas Rtblic que ins- del generes patrici Eduard Toda.
tallä el Pare Ubach nl sea re- Constatem tambe Penriquiment
Lora de Terra Santa; i altres mol- progresiu de la impremta que fates activitats piadoses o cultu- rà els monjos irnpressors dignes
rals del Pare Deäs, són expo- hereus de Rosenbach i Luschner.
sats amb simplicitat i amb re- Constatem l'absoluta catalanitat
de l'esperit que informa els "Anaverencia anònimes i
Consjitueix el cos central d'a- lecta". I proclamem que eón molt
quest vollum dele "Analecta" una mes que uns "analecta", que
histeria inédita de Montserrat. unes engrunes, eniguctes de la
Es un text Ilatf del segle .XVIII. taule del festf: són un veritable
Sembla que quan el gran erudit festí de menges saboroses.
Ferran Soldecil*
trances Mabillon demanà i aplegà materials dels diversos monesfirs de l'Orde per redactar
els seus "Anuals Ordinis S. Be- ExposicIó Internadonedieti", despees crhaver-li trames, els monjes de Monserrat, nal del Moble i Dealgunos notes històriques sobre
cornció d'Interiors
Illur monestir, van redactar up
comp e ndi de la seca histeria i
Concurs fotogräfie
van trametre-li per completar
El Comité executiu du l'Expoaquelles notes. Pel e e el manus-' siiec Internacional del Doble i
crit no fou utilitzat, ja que, quan Decoració d'Interiors que s'ha
va arribar a Sant-Germain-Des- celebrar durant els mesas de
Pres, Mabillon era ja mort. I es maig i juny als Palaus de l'Art
amiest manuserit, conservat a la Modern i Industrial, del Pie de
Biblioteca Nacional de Paris. el '5Iontjuich, convoca un concurs
que don Anselm 111. Albareda,
fotogràfic amb motiu de l'esmenpreeedit d'un estudi, dins tada Exposieie.
els "Anatlecta Monteerratensie".
El concurs e regiris per les
Gran nombre de dados descone- següents
gudes sobre la histeria del monee
rases
tir donen a aquest text una exeep
fotografies que es
drena] importäncia. No hi fa res presentin a aquest concurs hauque l'anònim autor, fins ara in- ran d'esser rigurosament inèdites
conegut, es mostri de vegades
2."--Les dites fotografies haupee preocupat de la veritat bis- ran de reproduir 1-nobles solts o
- terica i accepti toles les llegen- interiors complerts d'istil espades, ädhuc en llurs detalle mes nyol i d'üs civil que tingui marinversemblants. Gosariem a dir eada valor artístic,
que fina aquesta ingenuïtat, pot- •
3,"-Els concursante podran
ser fingida, ama a veltes enteres utilitzar per a ?bits treballs el
a la seca narradó; aixt , quan ens proceiliment que mes preferel,
corita que les gente de les viles xin quedant aixf mateix en 111.dele encontorns de l'iontserrat, bertat respecte a la seca forma
aterrides per un terratremol, van i taniany etis trehalls podran eserigir-bi sin temple a Venus, el ser presentats amb firma o sola•
qual temple, l'any 253, va enru- ment amb la indicació d'un lema.
nar-se, o quan ens refereix la m'e en aquest úItini cas l'acoravida de Era Joan Garf, treient-la panyaran d'un pide tancat conted'un y eti eedex de Montserrat nint ell nom de ('autor.
avui desaparegut. En canvi, te
4.K-EI termo d'admissid
nitres capitols, corn els referents nceix el primer de maig a mig
a l'esglesia celta, a l'esglesia no- haNent de remetee's els treballa
ca, a l'estat de la Comunitat i del o enviar-los a les oficines de
servei del Monestir a comene.a- (Exposició, carrer de Lleyda, 2,
mento del segle XVIII, a l'hora- abans del terma prefixat.
ri (detalladissim respecte al
5.`-El Comités designarä opon'
culte) i atlo monjos nInntserratins tunament el Jurat d'aquest tonillustres per la santedat o per la tee:es que es far ä públic a l'en.
ciencia, on una veritable valor sems que el fall.
històrica resplendeix.
er—vatorgaran eta següents
De gran interès es també el premie a ila concede de dotze o
mes
fotografies:
trebal ll que, sobre la Cronologia
Un primer premi de 1.000 pes•
dels darrers priors de Montserrat, publica el R. P. Arxiver del se/es.
Un se- pon premi de 500.
Monestir. S'esdeve que la histeUn tercer premi de' 250.
ria de Montfierrat ha estat, quant
• Deu premie d'indemnització de
St les epoques, tractada amb rito«
diversa intensitat. L'època taue 100 pessetes.
7. -Els treballs premiats fipodem anomenar Ilegendäria ha
atret sempro Patencie dele his- guraran en l'Exposició Internadona'
del Moble i DecoraniA
toriadors, no precisament per es-forzar-la del que hi hagi de fals d'Interiors, enearregant-se
i treure del fons de la tredició Comité executiú de ilur installaIda engrunes dci veritat que hi ch5.
pugul hacer. sine mes aviat per
8."-Ele treballa premiats a
recoldir i salvar la hendida amb llore eorresponents clisés qua_
tetes les secos corprenedores elarara pron9fe tot de l'Eximaield•
minúcies. L'epoea vallisoletana, havent de alinear-se aquest dar•
que comerme amb la l'ansió dele rer en roben el prnmi.
9e-Els autore s de les rollee.
nionjos castellans de la cornilnitat montserratinn du Vallado- rimas premiados veran ob11.
lid, imposats al mone stir per gato it Murar el, clixés t a reFerran el Clatelin, ha p otat lam- tirar Hura premie (Una del terma
de tres meses a partir de
be estudiada abunftoriament. En
eancl l'epoca elauetratl, l'Aporta In datn del fall de! Jurel:, entenent-se que renuneien a Mur*
nattonal del menfesttr, que enmaren des de Pan 1100 ad 1493 im i te el nn han fel sil dit portoha estat eistereäbleament obli- de de tompe. Abcf matees lavaran
lada. Quino ha Retal la causa de retirar Ilurs treballa ele au.
Taqueen oblit? Tal cegada amó: Lora ne gremial»,
MäXtrn
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Les conterricos del professor Einstein

Influenciere dels campe gravita
"Ores.
Solament en un sentit resta le
;(iomelria "a priori", previa a, le
laica: en el eentit que es el con.
am t de les "convencions" preeles que leu possible la GienC i p
com l'existencia previa de
detres fa posible la construccie
l'un poema. Es indubtable
dones,. la neeeesitat d'eleinent>
-mevie per& im d'efeente A'he
ekddieeis s i eiiarfi la ltes ?Ait' sfettpli,
-ofeideäi de leí conedencie
llata.
Va acabar la conferència ami,
na interessant esposició de le,
:mnseqüencies de la. Leerla de re
lativitat per a una eones-pelé coemolegica. Es imposeiible expone
emb claredat sens'e' rajuda de la
triatemätica o d'elements intut.
tius, visuals, la conclusió a que
arriba de la probabilitat d'un
univers finit i no obstant iLlimi
lat. Per aquesta rafe ens abstenim de posar unes guantes paraules inintel.ligibles per als nc
miciats.
Aquestes idees nomes ambashades eón tan sola l'apunt impressionista d'unas conferencies
retes de merneria al cap de tres

EL RAPTE D'AGUEDA
Per Tristán Bernard

company, peana de quina manera anula
En la seva ffsica això no es j
fenentens es verifiquen exacta.
earia aquell vespre. A la idea de quedar.
amb deltri.
retad de iß mateixa manera en pessible. Els ousses en movi
se amb sos pares havent sopat, no p›.
Era pel mes d'octubre- La doble de
ele dos coesoe; en altres termes: - rinnt votante es a dir, subjecte»
alaració Cavia estas canviada al fe- dia pas avenir-s'hi. Esteva imp acient per
Si 'E" representa un sistema de a la influencia de camps
eres, el tempe millor per l'escala de les anar a acure Agucda, a 'a le l acar b‘
tatúes, sofreixen una • asedan:,
coordinades, animal d'un movigrans paseante. La primavera les acreix ahora de la fuita. Resolgue, chane,
mera ettentitine i u ni f arme e end re-, e deforinati6". A-ixò ea (111341.Vil -(3('
menear la vetlla en un lloc agitat,
eesb
-tache a E., ele , femantens naturals lete4oria de relativitat -especial
music-hall. En retomar a la casa mar.
uiSU a'InItaurP'PIPu
iö ef
l p4i7ddi
r
ttailast
riatui.
lenri4tud
St suposern el . camp de-tetado,
seeueixen exactament les aletea.
na passt davant d'un magatzem de la .
El pare d Enric i 1 d'Agueda
Yes Deis, tate si els referim a ' circular, la releer(' de la eireumcien fet una pusiere, se.mblant, l'un en el cletes. Contempla llargament una supe.
t'un °out si els refertin a l'altre. ferencia al diänietre será. en
ha motocicleta que sovint havia admira!
iriiec de dminants i pedreria fina,
diferent de N, ja que per ofeete
hi ha, per tant, diferencia fiDuent diner damunt es dona el pler
tse en el d'adobs quimics. Horn s'adolea entre un "sistema" en rno- del moviment periferia, les mimercadejar-la, fent-se explicar dotan,
nava prou de les amurs dels dos joveviniera rectilini i uniform i un des aplicades en direccie (aquest
nes, peró tanroateix tren massa loses de sos diferents avantatges.
movireent senil dieteales (1 0 les
isteam en repòs.
En arribar a casa el cor se li entena
per pensar a casar-los. Airad Ilcugera reTal es el principi de relativi- aplicades en el sentit
siatincia de Ilurs ascendente podio pren- dri de acure fumejar la sopa a toda, j
del diärnetre. Els sistetnes de re
at especial o restringida.
dre, amb l'ajut d'una mica d'imagina- el pare, refiadament Ilzgint el diari a
ferencia Subjectes a la influen
Sortint-se del tenia, va expoció, l'aspecte d'un obstacle invencible i vora del foc. La mere albina con Sepp.
eia de camps gravitatoris esta, ar Einstcin aria) meravellosa
daleres, comparable a l'odi llegendari de pre i dl fou tot revolt nomas de pensar
fan, dones, fora de la geometrie
daredat el ¡al etees de reviste
les daca familics de Verona. Si una genel tropell que produiria en aquesta llar
de totes les valors adtneses euclidiana. Essent aixf que n'o Id
tan tranquila amb la seca desaparició. til dameta escolta secar badar boca arnb
ha
de
la
camp finit lliure dels °recite,
sobre la propagad()
En reveure Agneda, l'encierra li ex.
nos grasscs ulls claro la paraula abrande
la
gravitació, es deduirà
diem. Aquestes es fonamentadada d'un minyó de van anys, ja no cal plica amb molla gravetat que no ahavia
tecessitat de l'ús universal du
'en en falses suposicions sobre
res mas, ¡semita tte t2 dos descobreixi, cregut en dret de destruir la vida dala
!a mida de l'espai i del temps. geometries no euclidianos'.
per una aventura. Agreda, en el fens,
entre llana animes una perfecta harmaNo hi ha propietats de l'espa:
nia.
Cal, dones, que les suprimim.
Co havia acceptat el projectc, sial per.
En d'ene: solament tindrä ne- independents de les coses en l'esHaureu scntit contar a qualque senyor qua habla vist Ende molt exaltar. lla
cessitat d'ésser diversa la velopai; l'espai i el temps no faa
plaga, de cabell negre antat en punta del moment que ell so st feia fort, ella
ran dei /t'out la seva facecia: aquella
hi renunciava amb plaer.
"per al e objecte de medidores: des.
eitat d'un preces rairat des de
—llenes, Ii digué Enric—et vull fer un
noia revingudeta de ces, trobada un diodos sistemes de referencia en teta junts formen un esquerre
X. P.
nous principis.
menge, retrobada el dilluns, ta qual .obtepresent. Et donaré trescents imanes re a
moviment l'un respecte a l'altre,
quatri-dimensional, en el qual
nia una bella apariéncia a base de dur
comprar-te'n botica. Digues a la teva
La primera ilie6 si suposem que les distiendes i ordenen.' els processos i objectee
postissos els ullals, les dents, cl pit,
mare que has trct en una rifa.
els temps s'amiden en els doe
de la Melca. A les coordinades
Va començar la primera de les emb mides identiques. Einstein earteeizines fetos per un espai Cencurs
Derrites i la majar part de les sevcs forEnric no torna pas a son ende, pera
Dandis amb una fonamental ad- demostrà que no és elle La vames arrodonitles. Les noies de la seca els dos mil franca. Els col.loci a a
ideal, rigid, de -tres dimensions,
vertencia sobre l'ús de les pa
i casa tenen lee delta fermes a 12 geniva. Caixa d'Estalvis, den l'en retirava a e.
lor de la velocitat de transició del se substitneixen les de Gauss, escriptura
raules "relativitat": aquesta pai una cabellera fornida i no salen exa- tites quantitats per apostes a les car.
procés és ei que es identie en els adoptables a superficies i espata
raula es presa en sentit estric-' dos sistemes; el que varia d'un
gerar els embalums naturals. Peró no és renco, lloguers de motocicletes o tímida
reate deformats.
ex(amera "fisie", , es refereix
pas rara casa veure-les despendre's, poc orgies.
sistema' a rallre es la valor de
Naturalinent, la manee de dedel
relativitat
elusivareent a la
després de les noces, de tota mena de
(C. F. de C. trad.)
unya
senrotllaments melena:arce,- • in
tes unitats de distancia i
qualitats moralment postisses: gust litemoviment; no te, dones, res que
iemps i la longitud d'un basto.
artequats en aquest lloc, treuen
rari, amor a la familia, gencroaitats, etc.
vetare amb la doctrina filc;safica
la durada d'un preces, no sien valer a lee, idees apuntadas i fan
No ii calgueren pus a Agueda totes les
ATS NO/S I l'e011aa D5l VILA1MR
que s'anomena "relativierne".
magnituds absolutes cose supoimpossible el mes Ileuger intent
,
ïltANt:A-DEL PEN.EDES
grecies de qué lluvia guam ii la comLa relativitat del moviment
eava la física clässeea, sine que
de fornutiar-ne d'altres: tal coiplacencia d'Enric. La natura, pródiga
era ja una noche admesa en l, depenen de l'estat de moviment la lis, ida importaras de les conArchicofradia de la Guardia d'Honor,
Ja Comiseie Dolegana a sensat a vila
amb ele seus procreadors, Ii hacia donar establerta a l'Oratori de Sant Felip
Mecànica clàssica: alee vo t ia dir
del si. terna de coordinades des
taren:tisis donades per latnettein.
l'AreoeiseiteProteetorn do l'Ensenyanel material d'equip número ú, el de les
que solament té sentit parlant
de Gracia, Barcelona,
dele gneis s'anliden.
ca Catalana, desttjetel de .ontributr a la
trapes escallides.
meniment d'un cus en relame,
La tercena iliqo
Exercicis Espirituals Pe r a serlYorrt
impossible donar una idea
majar difseir. entre tiosaltres de la &aés:
anal un altre cos. Un cos es mou en tant curt espai . deecumme ele .le
La (cacera. conferencia ea
senyoretes.
gua ii.iiistóris p ossousides,o uasis SUI.e.thear*
la:una finor de cabells castanys,,
en relucid a Mi altre cue,queeedle,.., demestracid que amb teMtia sen &mere:aren el din 5 de mara a les dea
tez' una eaPoseeld' d 'at e, 1n+
riarameietratrIttaid Pmaterti 'aitIkrreta.liberin
•
4idtareln en remes.
enrot naments efes 'penal%
del mata per acarea-loa-el diumeree,
silleta i claredat va exposar Einsde'pieratte
a a aallanitalue
ver
arelt
atiatt
Psar
t
lfi
"s
t3r
'
i
una
fea%,
empussible destingir, cid Médeni
hattr'ee
lativisles.ha,gate e poaeibtes. Va re-.41 de 11 e .3. 1r i ieeriure Is je dita, EiXi nornia molt fina, i mu nas estil "1710", dit Ir, amb la cermaii8 ttartat.
tein.
ea, un ces en repee absolu t Cene
actes segiients:
expober Eutstem espeemeniene
Mas impossible-as encara d'exces la Meterla ele la Patria, que- fa de
d
la
kexelase.
•
,
.
univtinent,
recli
Ii
ni
i
ces en ni q
Mata a les den: Missa amb lectura i
ele de Vdeyl, Levi e:levita i
neee ssitet ;enmanto per mdevenir fills
preeear el arisenrotIlament
D'ama bella beca- tú legada éti:"
forme. l'ere la halda un camp tle iereatie que latean a ta transfor- dingtan, fent-ne une eintetica
canta copie? als. Abatas de contener la
t'atablan. 51,15.
.e;.lents 2 ta
vive
aspra,
U
aebequeria
drla.qnal
hom
Òptiel
de
-lee-leones
la fisica,
exporsleu% 1 etílica. Per exensarl ila d'orla mira amor ab, s-ous ecdtu... canitjaria calinar; une p Ils vius d'un es- "mieta'aa i dare là Sagrada &munió a les
marle de la farrnuia elassiea
ques i electrumagnatiques. cii el
persones que ho desitain. Despees de n
eres d'intentar
fieVe2 gtSteS i a L eava ttiolça
una erpoesició
a
renergia einetica d'un punt maguard burleta aposta perque huna Irrealqual tenia un sentí!. p, Jeia perlar terial de determinada asea i n poputer, (brean tan sol:a seris
la prédica que fati el pare Jori esser aquel' pel qual esdevingui un missa,
d'un rete:ir:leve rectriini i un,fo.
sep Claveras, de la Companyia de le
TUIS eta melad P ,SiMS d'arpista ella fins
molestia per :ringle, que del cenutia eide. i única
!a
?criarme
a
esguerd
tendre
i
agrait.
•
Petaa hi hastía un camp de la remeda dels roncee-19e: de glasea tenar dele concurrente „dile hatil'eatt de rta. ot tuya, lie•-• ' e dret
Enric, no Lentes gaires eacuses discre- sús.
física, el de les teodes indique:
tirotee pa rt en el prissont
sal tu l tTarda, a les quatre: El Sant Resale
eia qual re o cinc que lee eeguiidentificedee per
energia.
a
la
tes
per Citar a casa els pares d'Ague.eledromagnenques. en el quel
!ante dels dos conceptes. El ta- rien perfectamente poteer una ;Isnrsnt Pur peeirt mese- da. es trobava amb la seva amiga a casa lectura espiritual i pradica.
Lenta un sentit precie parlar rannä d'aquesta tne: impreasie detenta que n'endevinaritert quel- terel de la Comilai.1 Delrgada a l'Ha- dina caometa
Diumenge, dia ir. a les vuit del mati:
d'ell, una reata de mand'un movirnent rectilini i unifor- he inmedeix.
tre pen (rarrer de' la p cce, in) per tut ee nys, to:a satisfeta d'ésser la confident Missa de comunió general amb predi(ami a idea d'esforees i teas ele
me absolut. En efeete: la Iluin,
el rba 1 d'abril pr(ixiin.
altres que no bi entendrfera res.
d'aquesta aventura misteriosa. Ell hi ar- ca preparatória. Muceta- missa -se:e el
La (melena Vive
es a dir, les (mes electremaane
Den ea 4.. ncA t ar CI la inseri pe if, e: nora. ribava al Catire de la tarda i davant•déls darrer acte das Sants Exereicis i al ma.
No es va roure gatee» mea
ets <loe coanorns, odat i domicili, lame.
tiques que la constitueixen, eren
Una nota periodietiea de la se- de lee regirme mes altes' ele la
teix temps la mensual reglamentaria per
ulla encisats de la cosineta prenia Agurcapides com a modifieadons
ele e la qua l pmtanyrn iimb el nom del
goim eonferattcia as ja razia mes
a tots els confrares de la Guardia d'Ha
merlerna maternee lea i fleica
da en sos braços, besant-ha tendrarnent.
:
aar,.e••sor
an
ter
—
que
è
Isr•ha
onsenyat,
essent.
cena substancia — l'
o •
dificultosa. Es refereix a la lo ales el jovericell no apreciava pas se- flor. Acabada la mi3se es donare la
maternättea, sontetent a erneea i
mur
renonneralde
que
le
presentariö
omplia tots els espais i era abed
s
rin de relativitat generalitzada.
gurament tota la valor d'elle que obre- nedicció papal, que guatas-aren nomas u(
retai un anälisi fitassim del con. •
lutament tot es movia,
uns aqui tot ea fonamentava sola En aaaiesta cdat impacient henil es- persones que llaman fet els exercicis
repte de gravitació, fina ara Cal Uta pel pmfessor respeetio.
17Is exercieis erran patel i cs-i s'efectuad ones, "respecte" a "retar", amó
bre cl principi de relativitat res- "postulen" d tota fistra.. Sembla
tableix una mena de jerarquia entre les espirituals que ee tal dio s'acaben.
Nota.—Del 12 al 18 taran l'aran exm
moviment absolut.
tringida, es a dir, sobre el con- que els mes nous putas &e vierta ran el din 8 d'abril, ea la cclii disertar diferents guises de favors que les clames
deis les nies e u es guanyen la vida n'eAra be: la Ilurri es mou res- cepte de la relativitat de Lote els autoritzen una aproximare:, dele de l'Ajontainect, a lea (Mas en peal del
les dametes saremn a concedir-nos.
matt. imlebran!-se. a la bada. i en.el proballant. Al mata a les sis, per a mine>
pecte a retar ande una determiinoviments rectilinis i uniforEnric era Ilavors mis ambiciós que
conceptes de camp gra.vitatori
nada velocitat; per tant, si ami- mes. El principi de relativitat i canm magnética. Mes ettitem- pi lo . al, el repartiment de pernia ata apassmnat. Cercara Manys la felicitas que neu de seevei, treta/tediares i dependoelornnes ene 10.e alisaba distingit.
tes. A la tarda, a les quatre, per a ti
dem aquesta vetocitat des d'un
generalitzada afirma Inés amenal'èxit precoç.
hm Un intent de dir-ho en terEle inserir!, lianran de demnstrar que
cos en movirnent, en relució a
D'enea dels zetas deu anys hacia anat nyones, i al vespre, a les set, per a ce
ment "que en teta mena de m omes vulgars, trencant la scea mundeen ber !a (lengua estalatur. segnint
conquerint com per graons les diverses bailadores i dependentes.
Veten succeire, forçosament, viments" teas els sistemes de re- magnífica arquitectura, ttnetria
que si aquest cos va en la matei- ferencia sen equivalents des del tots ele caräcters d'una vinlacid See NorineS Orteneäfirpc• dietadou per joies de la vida: sa primera catea !larl'Inesitut d'F•rtudis Cotalans elxque te to,- ga, son primer Ligar, la primera amor.
direcci6 que el raig
punt de vista de l'expressió de
o d'enea grosseria.
erieuin en les dues primeres secrions, i
• • •
}a - velocitat de la llum observada
les Deis de la natura.
mi:liares a liastament la Hieteria. de CaLa conferencia de l'Aza.
des (aquest cos serà inferior a
• Tots els desenrotllaments
Un vespre tingué lloc una aren contaInnva ola de la tercera morid.
darnfa de Clencles
la velocitat de la Ilum amidada fonamenten en una con3tatació
In augurael6 . del pone de
ferancia a casa la vagina, eh parents
Per facilitar les tasques es distribiddes de l'èter, puix aquest cos previa: la de la identitat de la
de la qual. havent-ne taima esment no
La conferencia de la 'hiel
'
ranels
ennenrsants
en
tres
tercien'
de
i
inversament
de
la
limo,
'fuig"
maese iverta i la maese pesant
s'avingueren per més temps a af avorir
Academia de Cieneies va versar
Ahir mate tengue Mic la inane
tres
de
notes:
en
la primera secnois
i
centredirecció
les amors secretes d'Agueda i d'Enric.
Ei el cos va en
IIi ha una circumstància no
sobre les eonsequencies Mesedel pont de Valearea.
ocies- es
Seguidament, Enric va decidir raptar la guraci6
:ea a la de la Iluni la velocital. ates a fine avui, a la qual dalla fiquee- de la leerte de relativitat. di', de nula i en la primera deexaraPPI
assistiren, acemparavats denla.
comprendran els inserte per a
de
seva
Agueda:
se
l'enduria
d'aquesta amidada des del ces, se
a
BrusaLles
i
Einstein una importancia deresVa comerme Einstein advertint lectura tan sola
no poden (asir Me5 dalla eetant forçaria el consentintent de nicipals a calme!. Valettlde ecce,
rä superior a la de la mateixa
mira, i es, que per un determi- la seva quantat de no Nasal'. Se- de dotze snye);(que
dental senyor Mayneo, els regie
en la segGIIR merla de
Velocitat amidada des de reten
nat cos, la rnaleixa "constant"
guid'ament va emprendre la red - sois i sexdon de noies s'hi comprendran les dues families rel,Is. D'alt r a banda, dors senyors Tusell,
Sed
11.i.x2) ho poden) assegurar per pur
determina els efectes d'inercia i tica d'algunes afirmacions kan- els inscrita per a fer prora de lectura i l'escàndol qu r del fet pervindria, ser- neta, Tomäs, Dereeillaea, Dome
caria per a consagrar als ulls de la gent
raonament lògic "a priori".
els de gravitecie: aquesta conatia.nes. La Leerla kantiana. del
eseriptura, qualsevol que sigui llar
nech, Benitos i Marial, el seeree
Dones be: nosaltres a la terra tant és la "massa"... Tal da el coneixement s'elabora al dura de edat (prinett cus no si gui superior a ea- la importancia de /lur passió.
Per al cempliment d'aquest prolecte tari de l'A:pintar/2 nt scavor de
ens trobem evidentment en
principi d'equival è ncia o identila fieica de Newton: es lee edoeo- toree emes); en la tercera semi(' es consecció
calla abans procuran -se diners. Enric no nas i Font, el eep da la
aquesta posició; "cal dones" que
tat de la nenssa inerta-i la massa
fia corresponent a aguad a ffsie
preadran els nois I noies que no tinenin
Foment senyor Traes, cd cap sue
Inris
mas
que
son
passament
de
fid
la Ilum tingui respecte a la tegravitante ei mateix te dir que un ca. Per tant, d'ella Itero de par- una edat reiperior n (liase anye, el a (mate
peder de]s Serveis läcnics &felpo,
rsa una velocitat diversa que res- sistema este en movineent ac.ce- tir. Veurem, dones: Primer, les farsa la previa d'Ilistória de entalunea. Casa bona: trenta franca per setmana, Cabestany, els facultatius munie
aix6
ia
vint-i-cinc
peor-vine/as
de
son
pecte a l'èter. Pene. experimen- letat que dir que el moviment, es correecions que cal 'fer a. la LeoPlantrula i
Els promis re. efretiu es distribuiran
pare i cinc da sa une, amb qualque su- cipals senynrs Jara,
ealment no resulta així; eta en...critica sota la influencia d'un ria leactiana de l'experiencia, co- en in seg ü e nt forma:
Sellas i Pericia: de Cm-Mundee
plement
en
des
assenyalats.
periments repetits una i adra
catnp graviteLeri. Si veiem que
dos
mençant per les que li intposa
Primera ate--i d de wair 1 noies.--Un
Va fer-se asenyaladament el prensa- senyor Puigdemeneeln .113nain4
Vegada amb els aparells mes preel fil que sosté un cos s'estira tot la teoria (le relativitat reetritigi- premi de 20 eeseetes; dos sosons
cops del pont hi havia
post de la seva escapada:
cisos han demostrat tot el con- d'una, podare atribuir-ho a dues ' da i seguint per Ins que ce de- de
i tres ter c ors premis de 7 pesllitlaaa de carrii i d'equip2t,re.s, dos brds pelelie de la barriada.
Irme: és a dir, que la velocitet causes: be al pes del cos, es a riven de la relativitat generalit daten., de proreiments, estrenes si ómni'El senyor Mayeds talle lee cine
eles exactament la mateixa.
dir, a la influencia d'un camp de nada; edeen, conseqüències de la
bus, si fa no fa, 100 franca; guineo dice
tes que privaren el nao- del pel
Et.; aaa see.eril ii noi• i priEns trobem arnb una incorn gravi t ació, be al niovirnent tices- uremia relativitat per una con- 5etees
de cojera de la perrilla, a cinquanta pont i les autora:as hi pasearen
mer prerni do. ZI i . pessetes; dos segens de
patibilitat entre aquest fet expelernt del eistenia d'en penja el
mide tresraciegiea..
franca (amb tota atormretat seria enviat
15. I tres tercera de 10 pessetes.
en colee, quedant haare-trat ja
rimental i les conseqüències leid, que federe per inercia, el cos
feemene Nene coneirement
Tercera aeeeid da ,,ais soies.—Un pri.
a beensr en fer granee diesh aaa; chita,
pel pteb!!e el pont de Vellearca.
giques de la teoria de la m'opaentern. Einstein ha fet diversos
()Meta suposa a la sera base
comises ceros (les que dula cree -uns
raer pecad de 50 pcsoKes; des segons
gaci6 de la Ilum en l'eter. Segons
dernestracione "vieuals" d'amiest
' En Can-.56 cornrre un OJO
elements e a priori", es a (lid
ralea usados, al sol pensament que Are
23. I tres tercer>, de 1.5 nessetes.
aquesta, reter es un. sistema
principi inatemetic, una de les
univei'sal i necessario preves a
En el despatx rl,. ratealdia bs
farä orrena d'un recen]. de la lenta. ta U pogurta ovare un coll sorgit s'arbora.
fix, i la valor de la vequals va indicar amb räpida senl'experiencia. Aquests dementa- als concursanta no prendido.
Va ), 120; eis caleoteta dotre parells de estat signada a faeeer de senya
meitat de la Ilum ba,de dependre zillesa.
Eraneese Camba i Batile l'esa
e.s preeenten a reeperit Mime
mitzone de sede. lee; tina maleta angle)als premie podran coneedir-se o na
del moviment del sistema de reLa identitat de he maese inerte (runa manera "irnmediata". Ele judleadel jurar, las deciasions del quid se- sa, 80; un estoig de >intge de dama, 15a; eriptura d'adjtalleació del solar
Teréncia usat. L'experiencia ens
la massa graviten t mis penat•t que aquí ens interessen especial- ram len peLlahles.
ahillanient per Amada que comprarla a tletra C de la ilranvia Layetana,
diu tot el contrari. Gen] resoldre
afirme r que els efectos d'inercia ment sen l'espai i el temps. Espar
PrusseLles, MI' una dameta .11 abundepel preu de 33e.S53'33 pessetes.
Bis premie en .Metaalie ca docena e n .
aquesta palpable aontradieciú,
sien deguts a la influencia
nar furrieament la llar patea! 'lit/enmara
i tempo eón, segons Kant,
Fou entorilada pet norme see
llibretes
de
la
Cai
ga
d'Eatalvia
del
Pe.
aquest problema?
p o t eud p r-e n .. 0 el seu fatteirge.
tres cossos. Es per tant l'afirma - ments "a priori" de tota ,ossi •
nyor Franeese
nedas.
nois
Dales
per
fomentar
en
ele
i
Coneguda es la solució de Lodé d'una iLlimiteda relativitat de ble experiencia.
Deixant im marge de allo franca per
la
Tirtut estimulant.
Les líales dais nieranibd!
renta euposant que tots ets cos- leas els =vi:netas. En efeete,
La teoria de relativilat, que no
a imprevistos. licit's aquí mes suma
Els atri o i notes que hagin oldiugul
eos que es mellen respecte a riu- des d'nqueet moment, tots eta ijs, segons Einstein, ineempati•
Visitaren a releatee • tina CO"
oertaimmt aclaparad o ra de dos mil
missió de velne dels distrietee
ter eeperinienten una determi- fenednens deperien ja de la rece- ble amb la direed6 general dei premia eir eferstiu en el concurs anterior frenes. Enric mai no l'havia pa-celda.
nada contracció en la direcció proca situació dels cossos. Les pensament hantiä, ii imposa no no poriran presentsr-se en aquest sien en
En certes ocasiona harta anat curt de rime i den per pregar-li que fati
secei6
mes
sereneada.
del moviment. Aixf, bi llamea en Ileis naturals tetes, tantean len- obetant. algunes correccions.
cabals. Peró havia preferit verithe's els inaugurar aviat el servei d'en'
Sormaran el jaral d'aquest roncar>
"realitat" un movireent absolut,
tita expressió amb referencia a
La tunea especial de relativi- delegats de l'Associació Protectora de !libres, fer tota mena de cembinacions ternnibus de Sara Andreu. El see
però, no essent cont no 63 capeo adquirir paperetes rk la casa de pras- nyer Maynee els (mutaste cnie
tat n'hi fa una de fonamenta::
qualsevol sistema de coordenal'Easenyança Catalana, de l'Institut
da"
elmentable, s'inventen hipótesis
teca abans que adreçar- c e a la familia i peleen sertt inneneure d,es
des inunehil itn qualsevol dos: els en efecte, segons ella, la noca', d'Estudia. Catalana 1 de Nostra
accessnries que el facin "pub.
*lusos en moviment reefpree de simultaneïtat perd el sen ca- de Itureelona. nixf cola un repnatentant madre sa fama de /Ion alcor. Ara anä a quest maleix rnes.
cebar son muele Caries, associat del seu
sible".
:äcter da priori" per fer-se una
hauran de considerar-se amb
El mon-ument a Cealsrh
de l'ajuntmaent i.un de la Comissió De- pare, dtmanant-li els dos mil frenes per
ittentic dret,
eoci6 d'experiencia, ja que deEinstein opta, centreriament,
legada.
Presidint el senyor Ulule Da"
afer
molt
greu.
un
i
d'inercia
Aixf,
els
fenemena
pen
del
sistema
de
per abandonar la !apenes' d'un
referende
a rte e a a tots ela digalssima senyors
ran i Ventosa es reuní la Ce"
• ••
éter inexperimentable i declara els de gravilacid, l'exprossió dele des del qual l'experi è ncia es famedres que Inda esinent d'aquest con•
missió executiva del menut
depenen
idéntica,
de
la
quals
ea
ct.
lea
cinc
de
la
tarda
cada
de
casa
ens
A
"real" el que l'experiencia
cura als Ilusa deiaehles 1 ele inteeestsin
a Guirnerä, continuant tes (10
La leerla general de relativ: • /enema Id esmeran amb entusiasme, con- l'oncle ami) la suma manllevada. Li beracions de projecte d'urbanas
dona: aixf, l'èter, substancia posició i el umviment relatiu dele
cossos i aquesta Ilei fonamental
tat corregeix el kantisme d'una
semblaba tahnent com si haguas adquirir lacee i engalanament de la plee3
"inexperimentable", de física tribuint nirf a la realitraci6 d'una obra
manera raes .profunda. En efec- sana 1 de reennstruceló de la personal', una cesta importancia en el man, fas que ha de didar-se a insigne
grient inexietent: no t6 sentit fí- ha d'Ud' veleta per a tota els
passar ran d'un café, davant de l'Opera. drama l urg.
tomes, rigui la que sigui la seca te: la geometria teta, ciencia do tat de la Nade Catalana.
elo.
-reepai, "a priori", segons Kant,
Vilatfranca del Penerlas, 25 de febrer li >ángulo /retara de acure en una tauCal, dones, amplificar consi- posició.
la. No volia, pecó tocar nos dos rM1
pord aquest caräcter per fer-se
Ara be: la física clässica i
reereaziMee~eer-oledenueeeieseeel»
derablement el sentit elassie de
(noria de relativitat resteingida en la seva totalitat ciencia d'ex- de P1e9r23la. Comissati Delegada de l'Asientan- franca. Era diner sagrat. Per sera (lada
Ja relativitat, estenent-lo al
peces
blanqueo
de
damunt
algunes
L'ESCOLA I LA PREMSA gdo,
Cata- encara
'clamp de relectrodinämica. Tara- ce valien per a les seies doler- perienbia. La geometria que era eld Protectora dé 11;Easenyanea
moneda no sagrada.
secretad, J. Alayo h Claret.
CIONALS SON LA BASE MES
'pe° As en ella posando parlar ininaeione de la geometria cuca. independent de la física no seer
Vcié un val company d'estudis I el
NOTA. —Als g Oe/z/ i nulos que vnieuin
¡l'un moviment absolut, ja que ,díana de tres diniensions: aguce.. pot separar d'aquí endavant. La
FERMA DE LA LLIPERTA7
volgua convidar. A llora me pagar les
de Catalunya
no és possible decidir-hi si robe la es fonamenba en la idea dur geometria estä Sottacsa a les consultar la Histeria
amb
de
pagar
en
Ilec
Eti
han
de
fracs
per
consumacions,
n'hl
que
advertelx
FUTURA
de
l'expesistema de bastons rfgels, la complexes condicions
eervador ea troba amb teas els
dels ballets de
longitud dele-gneis no varia, si- ri è n ci a física i les determina- 12afel Monje, mossan Norbert Font l d'al- dites monedes, es treie un
seus aparente, en repene o en triomil frenes. Després, ea haver deixat son
._ encara
tren mes
cions espacials deponen. dq lee
gui la que sigui la seva posició
Yienent rectilini i jillitorme:

Es totalment impossible donar
una versió periudistica de les
*diferencies donades per Einstein a rinstitut d'Estudis Catafans. La següent nota no tindrà,
dones, rnes pretensió , que la de
donar-ne unes impressions que
suggereixin quelcom del que expitee. Voten ésser simplement el
trampea que ajudi a fer el "sali
meravelles"... Cal tenir present
que el mes fi i el més interessant
d'elles és "mes miar..
El professor Einstein done
tres conferencies. En la primen'
exposà la teoria de la relativital
restringida; en la segona la Leona de la relativitat generalitza
da, i en la tercera, els ulterior:desenrotIlarnents portats a cap
per altres grane física i per ell
mateix. De les dues primeres la
Impressió en serà molt feble; de
la tercera gairebé nul.la .
Acabarem la nota arnb un petit apunt de la, conferencia donada a l'Acad è mia de Ciències.
sobre respecte - filos-ene deis

Agueda tenia disset anys. Enríe, dinote

de lecturr

catalanes
d'Història de Cata'
l

Noves religioses
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ROCTORIIRETIOROLOGIC 01 LA
eIVERSITAT Da 14,mect1.crci
las
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3 de mar; de 1.0;13..

•••••"- Heree Yeaerrac10; 7, 13, la
al n , vell de la
iterrenere a zero
740-3; 7307.
glana ainetre sec, 153; 1:1'2; 137.
9'04
Tenuatn et re humit, 10a; ;
• Imantas taentaaimea da saturatitia, 5;3;
in; ea.
>recala del vent, NW.; NW.; NNW.
vetoeltat del vent en matees per se• gta, 8; 12; 11.
fatal del tea emaisi tapät; narol6a.
Osase de naveta, eirru-stratus, camales; cizrns - stratus, cúmulus; cirrus-stra'es, canutillo.
>estaturas extremas 1 ramera
/lis tas', 173..
pliultita, 1.3'1.
anilina *eran de terra, 120.
esetalaels termomecriea, 4 . 7. Tempero. tultja, 134.
trec:p.Licii) amasa, des ae les 7 Lores
1,01 d'et anterior a lea 7 horas del dia de
os;

LOCA L'

ET
Dimarts passat, les Escotes Domenech
feren la sessi6 musical corresponent al
mes de labrar, que fou la primera de
les de Quaresma. Anä a arree de la
notable concertista de piano senyoreta
Concepció Dame, qui s'oferi graciosament a collaborar en la tasca educativa que venen realitzant aquestes escales
de Gräcia.
Amh un art exquisit executä "El cucut", de Daquin; una Gavota, de Gluck;
un Preludi, de Bach; la Serenata, del
D. Joan, i la Manta Turca, de Mozart;
La caneó de Cacera i un 1-.-..cherzo de
Mendelssohn, i L'encantament del foc,
de 'Wagner.
Abans de cada tocata foren projectats
els retrats deis autora i algunas escenas
al.lusives, i el director de les Escolea
te un neu comentari per tal de preparar
l'esrarit deis alurnnes, els quals prensaren amb entusiastes aplaudiments la delicada tasca de la senyoreta Dame.

ES diu que entre els obren del Me- tropolit/ tornava a notar-se agitaci6, a
conseqüència de qüestions sorgides entre
un obrar 1 un capatae.
Els obrers salan posat al costat del l
1 company i han exigit de l'empres a el
comiat del oigatóç ; paró aova que aguas1; ta
s'ha negat a accedir a tal pratcasió, i
isembla que ala obrers han acordat dr
' ciarar la vaga de braços caiguts.
1

Reeneregat del veat en igual terapa,
ig8 euleasztres.

P 1JBL iC 1 TAT
FEEU3 CE 5UBSCRIPCIO

Barcelona: Ducs pcssctes casa
Cataunya, Eapanya 1 Por-7'5.3 pessetes tres menos;
.)5 e:s sis ideni; 30 un any.
!. 1.,d6 Postal: 25 pessides tres
53 els sis; 0 un any.
0.

e

Sha estat fundat a Barcelona un
Itentre d'Estudis Akmanys i d'Intereurvi". el sisal persegucix la realització
rratuiza dels fina següents: Donar Miar. ons sobre problemes, cenares i insLls de la vida científica alemanya
/ del país i oferir •t2trr la seca
(unid en les relaciona inteLlectuals deis
des paisos. Aconsellar els horno de ciencia, tecaies, artistas i estudiants que vailpúa vie...jac per Alernanya, i també a tote
Cisque desi4eimadquirir llibres alemanys.
Yente/llar Izsaali de l'alanany i Vinterunvi de Ilibres i revistes entre els dos
paisos.
La direcció d. e.1 Centre, la Junta del
rul está constitu:cla d elements
deis das paísos,,,va a cärrec del prosor doctor Sahmidtborn, que estará
e disraesicid del palia en el seu des/uta. tintada San: Miguel, 1, pral, sauna, ele dinairts i dijous,
tse a sis dc la tarda.

CL
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LA MARE

aran are.b un Interés
cada vogadn re d s e rel xent.
Cl fenemon no Lb
ros ‘c xtraord In
Baaoles a la Patita
can:.ribuoi6 deaicada
aoherit, la -r ast , Pot

far una propaganda
grandiosa per Loa el
men par- raltah dala
sous cata:cris, eis scus
proapecaes, les sayas
nutres, eis scus curarais. .

L'Academia Medico-Homeopä tica de
Barcelona celebrará sessió científica el
propvinent dimarts, a les deu de la nit.
Desenrotllarà el .doctor Olive el tema
"Quiste hidatidic del fetge, curat".

Per la soy a creadora

Rlmoneta Rovira
en discos marca

2fIeSle

amb el reglaos Canalla directiu:
J. Vinyeta i Urgell, president; Josep
Andreu Torés, vic,e-president; A. Mateo Poblet, secretari; Adolf Andreu.
vice-secretari, • i Manuel Potau, Pau
Bond, Joan Catarata Jales) Llaurado i
Antoni Clarass6, vocals.

en discos marca

SUS
Bulimia, 32

"GRAMÓFONO"

(tan aLerlit ea coriksa ne;

Per la seva oreadora

Ramoneta Rovira

PARAIGIZES
r C.3
Ferran, 14, casa C. LA
,egewaserwiwomenwe

M'Un 1.eralanes
CORTS CATALANES, 613
SICELE3, JOICS, TAPISSOS
LaniaLiAES dacoracló, proI

jactes per eminente susl,stes

del Cicle disposat resa
pacte • deis Presupostos
municipals per a l'any
1923-1924, que tindrà
lloc a la Cambra oficial
de la ' Propietat urbana.
Via Layetana, 43, i Mag
dalenes, 12, pral., dimarts, dia 6, a dos quarts
de set de la tarda, a carroo del competent arquitecto don Gabriel Borran
i Cardona, sobre "Resoltanates d'aspecte social
derivadas de l'estudi del
projecte de prasupost
per a Pany 1923-1924".
Es de gran interès
1' assistència, donada
l'extraordinària agresat•
vital dels nous presuposs
tos.

—T'he educat, fill meu, des de
la teva infancia en l'horror al
pecat i l'anior a la virtut. El pecat camina a la vora de l'home
des del Paradla. 't'amen les seves
vestiduras, pare no la seca horrible faç.
e
—Tot alai?) serà cert, pare, pere estimo amb follia i els folls
/ no tener' reflexió. Aqui Lira
Iza la vida... i jo vull viurel
(De El castig del cal o Sodoma I Germanas, que s'estrena
dama , dilluas, a l'aristocrätto

Caricia

Aquest curset forma part de la série
Ipe seta cl titol de "Cursets dlluma saidivadgació cultural" ha orgabts i
dit Ateneo, devent-se inscriure's
Inab anIceioritat per a l'assistència a

ARA OF:CIAL
DE MISTRES
17-23 mr¡ 1323

Mi IN

tibi

1

Primer Congrés Nacional de Cambres de
Comen Hispano-

Americanes

21-27 u:r‘ 1223

' El eroper divendres, dia 9, donará En
)0sep Duran i Canyameras una entre.hacia d'urientació preliminar amb mode l'excursió que deu verificar a
cl proper mes de maig l'Ateneu
•Eacielepedie Popular.
A questa conferencia anirä iLlustrada
ItsiJ Lan nombre de projeccions i es rea Mdi, Venecia, Florència, Roma,

hi.LuLau

10

lio:DITAL 77 å 79

Avui, a les once del mati, En Domenee Pallerola donará una conferencia patriótica al casal de l'Associació Catalanista de Peana de Mar, tractant
el tema "El problema de Catalunya; cono
triomfarcm".
Pot sortir-se de l'estació de França a
les del/ i estar de retorn a la una.

La Cambra de Comerç de Lleyda ha

La el witlior papar de fumar
Un grup, format per 13 alumnas de

l'Escola d'Enginyers Industrials, de Barcelona, dirigit pels professors Josep Gali
i Pau Nicolau, sortirà en viatge de präct e ques per l'estranger el propvinent dilluns.
Vi r itaran les principals industries de
producto guindes, metal.lúrgiques, 1 abricació d'autemóbi l s, indústries electriques i centrals hidro-clectriques d'Itälis, Austria, Txecoslovàquia 1 Alemanya.
Es elogiables l'esforç que realitza l'esmentat centre docent, a fi delpie els scus
chixcbles puguin fer viatges d'instrucció
que tan Ion de beneficiar la indústria
de la costra torra.

g esols, Poinptia i Pisa, que s¿in les date que arras viaitades en dit viatge
kiu.

ASSENYALAWIENTS PER A Dzeut
AUDIENCIA
•
Sala primera.—Nord.—Major
quantia: Ende Lluís Ferrer cual.
1, ltabilttat dels mestres
cims del partit de BarceloSa. ra- tre Carlota Clement.
Sala segona. — Valls.—Inter..
garä els habsrs tic febrer demä
dilluns i dimarts, «'once a una i dicte: Ajuntament d'Alió contra
de cine a set, a l'escola de pàr- Miguel Plana.
vuls del Ca" ,, r de Casanova, 36,

Fatogräfic

EBRIO VEDA

gda .TIniveraitat, 37, cantonada a
la Rambla de Catalunya

Sa niz rä P:11;11, 41712

Gran assortit en dibuixos
ample, 183 m.
el metro lineal, 15 ptas.
al dtpósit més
INIPORTANT D'ESPANYA

La Comissió de Propagand
nitzades Diades de la Llengua
a Premia de Mar, Cervera, Igualada i
Mataró, de les quals oportumunent donarem detalls.

M ORLE
SON ELS

ku.r,e,3

s ocrioA

F

elai, 60

Proper divendres, dia 9, a les den
vetlia, al local de l'Ateneu Emput-.
ei professor En Delfi Dalmau
sobre el tema
44ráconferencia
tina
gr ans barbarismo que escriuen
Mat"14 ignorants de l'Esperanto*.

'

Topincria, 33

BARCELONA L'S
13
Demà, dilluns, a les dotze del metí,
el senyor don P. Berdoy-Torrents donara als Instituts de Vil.la Joana una
conferencia pública sobre "El concepte
de filosofia en la cultura catalana actual".
El millor tren per assistir-hi es el que
surt de l'estació de la plaça de Catalunya a les 11'20. Es podra retornar a
Barcelona a un a eaee t de dues.

discos marca

LORAA10FONO"

dels Gajos,

,•
EL COUPLET D'EXIT

OCAS13 UNICA
Canvi d'ama

Por1abrisse, 34

La conferència d'en
Massot

,e,V.M.11,...
11:5=::2112:21:1172132:2122,

Anit paseada 4'ex-tinent
nacionalista En LluIs Masat
sot, va donar al local del Centre Darnocratic Nacionalista del
Clot, 'l'anunciada conferencia sobre "La separaci6 deis regidora
d'Acai6 Cala:lana de les tasque.
consistorials".
Presidi l'actp el senyor Panachis. La concurrencia que omplia
completament el local, va aplaudir repetidament al contaren,
ciant, tributant-li una gran OVIke
Cid al final.
En -l'adietó próxima donarem
una extensa ressenya del partament del snnyor AlasSot.

to 4228, agafava un home duna
anys dedal, que no se sna
qui es.

Per la sosa creadora

Ramoneta Rovira

II tenla mal ele "
11
cal aun
Deenaeeuelo a les tarinadlell 1 BOL Sant
r aa, su, tatuada mago.

r R 1I

VVIMMIMMIMMIMMIlereeeffle.

Amb carregaments de carbó
asturiä procedents de les minas
jets senyors (eructa i Ibran, des.
tinat a clientela i dipòsit daciues
arribarà molt aviat al-la
nostre port el vapor "Inocencio
yigaredo".

I'rou cabells blanca. —
comparable Algua Aster. Venda a
Tenorós i al detall. Banús i
Soler. Jaurne 1, 18.

tr
ese

ats

a LES
TAULES

VL1M4 1 12

CES
CERVICES

WAT

OcANS
CANCluE1S

assageu-la i l'adoptareu

flambla Flus 26, Inlip
Opuscle: "La crisis del reglona
llamo en Aragón". En quioacns I

•nnn•••.114.1-0..

En buen los intellizents

agregat dels Hospitals de Pa
I °rollos. Consulta-de
da,
Llobet
J. adeConsulta
4, primer
económica de 12 a E. Rbla. de
3

5.

108 Flors,

Saló de Te

cada dia te dansant de 5 a 2/4 de
8 ¡dinar a l'americana de 9 a it.
tera, 16, primer) estä oberta la matricula per a un curset de catalä, que es
donara a l'estatge comentat els dilluns
i divendres, de vuit a nou de la vetlla.
La matricula és gratuita i les horas
d'inacriaci65 de set a dos quarta tle nota

Allir se celebrä Lt fasta de Sant Madi, amb l'anineició de Coilunl.
hlalgrat el vent i el fred, el romiatge popular es veie molt cuacorreaut,
ahundant-hi les tipiques cono, sCottlpanyades amb tnúsiquea i tundes.
La fasta de l'ermita resultà molt
oferint un ball cop de vista apa.¡la fondalada.
Cap el tard tingue Idee la destilada
pel carear Major de Gracia, que anda
aquest tnotiu preseutava l'especte
hui, tradicional en aquesta diada, la (mal

ha acabat amb lluita llalla en diversos
centres i societata

Melero
Gola, Nao

IIESTAUFIANIT ROYA':

calde

La diada de SantMedi

iel

£90,11812

E3 Ell3 13 1Prilli

Maria" fan avui la sa ya festa inaug-nral amb una comunin a l'església de Saut
Pere dz les Parties i una fundó pana.>
tica a rAteneu Obren del distrite II.
Eis Pomells de Joventut de Gtäria
han organitzat 'per a diumenge, dia lt, i
par al dia 13, duo caniereacies litúrgimies a arree de massen Delfi Tuse
del doctor Antoni Batlle pvre.
celebre ,
Dites conferencies
Centre Moral Instructiu.
•

e

Corbater1.1 1 Liereres de puat par a
Senyora, eta or t Nen

Al carrer d'Aribau, cantonada

LA MARE

Els Pomells de jo.
ventut
TE.STA INAUGURAL
El P. de J. "Espigolaires del Camp de

a la plaça de la Universitat, l'au-

Llibreria Nacional Catalana. 20
cèntims.

A les oficinas d'aquesta entitat (BoAvui, diumenee, a les onze del matt,
al local de la Schola Cantorum de Sant
Just (Palma de Sant Just, núm. 3), tindra lloc la reunió mensual d'Eta Agües

carrer d'Aribau i plaça de la Universität
un auto atropuill a un /tome d'una 65
anyseeleixant lo mort a l'ante.
El cadáver no ha pogut ésser
cat

A tal g rau arriba
aquella simpatía, que

Per la seva creadora r
en

A les onza d'ahir Jati, a/ xamfrà del

GRAMOFONO"

un dels proiskrnes
mes arda que es presantcn cri Pm-garata
zacl6 do les Pires ds
l'axces do públio que
aoodoix a rimadxes.
Cl Induttrials que
no fan ade do preséntela a les Fires
parean Poi:asió d'utIlitzar un dols rae:ama más gaandlosos
de l'època moderna.

EEnY3S

Gran STOCK
en camiseria

en d'ecos marca

"El públio mira Cada cegada amb mOs
simpaties a les Fires
de l'ilustres, com al
eantis que en ellos es
Ilulta per quelcom que
Intercssa cirectarnaait
a la vida nacional: sa
oxPansi ó cornaroial.

A.

Liquldem totes les existencies a. preu de cost

Ronda 5t. Pero, 7
Plaça 51a. Anna, 9

LA MARE
Ramoneta Rovira

4/113..

baixos.

EL COUPLET D'EXIT

MLíCrial

A la secció primerh, i acusas
d'un delicte de furt, ha con paregut Antoni Planas Castella,
per al qual ha demanat el fisa
cal la pena corresponent, guaita
ficant el fet de furt frustrat.
A la secció a egona s'ha assea
gut al banquet Josep Mulet, amo
d'una impremta a la qual van
trobar-se fulles injuriosas per ß
les autoritat de Barcelona en
aquell temps. El fiscal sollicita
com a sanci6 dos penes de dos
n'esos i un dia d'arrest major
cadascuna.
Davant la secció (marta van
compareixer Trancase Caballa
Segarra i Josep Lada Rubia, ala
quals, disputant, i com el León
engegues un . Uet contra el pria
alar, ferMt a un tal Joaqinm
SitnAlez (lúe passava ' Casualmant
peraitueft indret. El fiscal ha
demanat la pena d'un any, vait
menos i vint-i-un (Pes de- presa
correccional.

I 'esa"

PER A 11505

Per a Comarg 1 'domes, Ta-

cul-meaa, etc., catudlau, tonyor o
senyonda, a PE:ADEMA COTS,
carrer Pires, 1C. Teléf, 5041 A.
La mes important d'Espanya.

AUDIENCIA PROVINCIAL

iLANOV A Ele, 6

acordat Lamba concorrer a la prepara
Fira de hlostres eua-1rnon qua les Corporaciona Econarniquas
de Barcelona, Badalona, recia, Girona,
oto., adquirInt un
Stand en e l qul
hzurä una marosena-l o/O coi-lectiva de
tot el camera I Indústrla d'aquella capital.

d.

Hurtado.

Gen anal Clorant.

Lleycla a la Era de Mostres

Bano

Ahir mati va comenear
aquesta Sala la vista del remira
entaulat pel Banc de Barcelona
contra la sentencia dictada pel
Jutjat del Nord a favor del comptecorrentista En Josep Marta
Mareta, sostenint aquest que els
comptes corrents sense interea.
haurien d'ésser considerats corla
dipbSita 1 per consegüent han
d'ésser crèdits de dominj.
Va sostenir el recurs,l'advocat
del Liarle don Josep Roig i Der.
gadä i va representar al senyor
Mareta el degä del Col.legi
vocats N'Amadeu Hurtado.
El públic va ésser molt noma
brös, predominant els advocats.
El senyor Reig i Hurgado va
informar a favor de la revocació
de la sentencia. A dos (marta de
Usa s'ha sospès la vista fina
als dilluns, a les deu del matt,
en la qual infrirmarä N'Amndsa

&tarros, netreaa gs, Broman:P.a.

r
sna.23WIraiW

ef;:,

Le gal' rridee
a p:Tus riVinims

con

recurs del

Barcelona

seniles el curen raredament acula

13,51111
Pcrpre, c.xiseme,rá a l'Ateneu Encielopeiic le:aviar el curset de sis conferencias
eta se.,re "Insti.ucions de l'Edad Mitexr.lizarà En Francesa Carreras

tue

Un

En volar pujar a un tramvia
de circunvalad& en marxa, Ea
Juan López, topa amb un pal del
trainvia, produint-se una codea
sil> al cau, de prunestio Beta

ilAstiUS ,e‘
r El proper dimarts, dia 6, a les vuit de/

tun

Crónica Judiciäria

dilIMIII1111311111131111111INEIMIlihtä

Kursaal.)

Ahir, a primera hora de la tarda, a
trua casa en coustruació del carrer de
Vivar, de la barriada del Guinardó, va
presentar-se un tal Antoni Caparrós
va preguntar per l'encarregat de l'obra,
el qual es diu Antoni Curiall Miranda.
Aquest va sortir, conversant amb ' l'altea Després d'unes discussions, el Caparrós ve. engegar uns quants trets al
Carian, produint-li ducs ferides: una al
braç i una abra al ventee, totes dues
gratas
Despees d'assistit al Dispensari de
Sana Martí', el ferit fou traslladat a
l'Hospital de la Santa Crea
Sembla que l'agresor no ha estat detitgut

ó. Regal
Ultim mes de liquidaci
de 5,000 parells de sabates de
Hui, senyora. A tota persona que
compri per valor de "..25 pessetea
se li donarà de franc un parell
de sabates de dotze pessetes.
Calçats Noyelty. Plaga 'Santa
Anna, 1

Segona Conferencia
pública

CAMISERIA

LA MARE

As antatges de
la Corporació
En matarla de puals tientes es
preocupen del diffol
problema do portar cl
recIrsm als olla del
pabilo.
Loa Fires han doras una soluoió lascspitada. El públio
va a les Fires l uy_
caaz eis noma de lea
cases que les Rito-

A la vila de Sarreal ha quedas constituida una Delegaci6 de Nostra Parla

El. COUPLET D'EXIT

PARAIGUES
CAF1DU3
Portaferrasa, 10

Cel.) ca'Jsmt.aata.

b

Mg-

QUBLICITAT

*-0

AVUI
es pasara a la venda la
anona edloló
del Nibre

viNT CANÇONS
(aparells 1 reflectors
minació). S'economitza un 59 per 100 de cost
de fluid elctric. Gran varletat de tipus. Con.
cessionaris exclusius per a la venda a Espanya
METRON, Plaça de Catalun7a, 17

"

HOLOPHANE "

da

TOMAS GARCP,S
Es ven al preu de 9 pesselee a totes les Ilibreriaa,

A e ti

aet

ti'

41
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ELEOR AMES

AGENCIA HAVAS
AGENCIA RADIO

D'ANGLATERAA

• LES REG1ONS CCU?ADES

DE FRANÇA

Les

de

Darmstadt i eis Mr. Ken worthy
Diseurs del rninistropes franceszs' ocupeKes 'tallers
dm a Moscou que
tre de la Guerra,
de Mannheim i Karlsruhe
ports
eisiliberals angle1
M. Maginot, defensant el setve: Continúa la confiscació en grans quantitats de carbó i tota mena de ma- sos voien reconi
xer els Soviets
de . divuit niesos
ferial ferroviari
-

Parts, 3.-Fm el discurs pronunciar
trepes franceses Estrashur,
durant la sessió del Sceat pel mieistre
de la Guerra, M. Magimst, reepecte r1..1 han traveasat aÇUe.:,t rumí el Rhin 55. 1
al
reclutare:1m
peros
de
Mazan
i
han
avançat
en &relli
relatiu
nprojecte de
i orgerriteacie de rceercite e4ministr't des a Kerisrehe, octmant uns tallers
declare que la politica que Eraufia vol , Darmstadt i els parts de Mannheim i
practicar és eimpLinent usa politiza de
Karlsruhe par Seil -tic facilitar el coatrot
segare:2 nacioaal i de perceptió de /ea duancr deis aliats.-Ilavas.
reparacions eue te li L:21,11.
Franea--diesel-sicsi ,ja• ardentirent 1. TR.7.N2 D íit ctmr1 A TGT ARREU 5: Da:TENO:let D'ALTRES
pau, paró vol evitar el esteran dc las he.
Dusselderi, 3.-Ahir sortiren de \Ved, teitats, que tants srinients ens canen cap a Freid:ea, tree yaguas de ca-bes
. seeen.
i altres dotze destinats a helia, Suissa i
Si Este:a vol tenir assegurada 1:1
iolanda.
,
seva existencia: te la re. cé ss :tal absoluta
Des d'Halienbudherg ei ortiren cap a
de pastar a la prectises &termina:le=
cuba
i
un
cap
a
de
França
tres
trens
cota:chives par eblenir el pagament de
Selgien.
So que- se ene data.
spreasernent
En una via decantada ex
No vokra cnigrendra-alegí el rnetisde la link. gres-eral, les autoritats van ele
tres-operecions aventuradas, sind Ice ere
tenis deu veeons inés de cartee, couduintracions da salvegtiarda. prudent i precisament per fer frnnt a aquestes ne- los a la :lit a \Vedas!.
-ens
er
ve
F
Les trapes frenceees van prendrc pos
CC.SSitZ:S el Coveru aran
sessió de rimpartant taller de reparade di-pesar de 32 disisions i cstabder
eions de Mannbeim..--Havas.
amb aqueas fi el servei milkar ac;iu de
..,
divuit macas.
cAnDO 1 LC-.. M..Maginot posa a scontinuació da ma- 1 Caltt7-T3CACtrerE
Ol.aiRDTORES
nifttst els csfereds realitzats per AleDuasielorf, 3-Ahir van ésser detiemanya amb el re de reconstituir el mateguss a restació de Mannehim i confisrial del ,quel adtigameat disposi i el3
cats,
7ta vagons de carbó de cok, 30 de
resultats que ha ohtingm. malgrat de la
vigiienciaede ees a goetaieeiens entera:entes calló, 13 locomotrius en servei, loes locomotrius en reparació in', important
de control, recordaus.-Aue..Aleinanya dis- posa avuiedo centemil halles, ka.militars dipeieitede cerbó • que contenia vssit mil
d'ofici. veritable exèrcit de quadro. ca.- quatre censes tones dhulla i quatre
de cok, i gran quanrisat de conglomz.pae deesser triplica!: repidemcnt, penaserats per a combustible de becnnacerius.
..terst ereaer en peu de „sererra en un espai
Han sollietat treball, casual admesos
' wat breo, -21 divisions.
ahir, uns set cents especialistes ferroviaque
l'entre- 1a ü: Maginot
ris i obrara de vies.-Havas.
narnent intensiu s'efectua a Alemanya
Duasektorf. 3.-Els francesas, en in•
.mhjaccant les grans enaniehres que frecautar-se del material i carleó persegucií qüentmcnt repetida la Reichswehr i que
semi els segura tu elejectes:
' el general Von Francois felicità recentPrimer. La incemaciä de canee. A
2 mcnt a les esmentades trepes per causal;, var kmb ierrnesa en el seu regIsmeile
mesura que s'eamedebsin a França i Béli
n
qué
s'inspiri
seme
gica
cls vagons de carleó incautas rel'esperit d'ofensiva
units a Wedeue cal precatpar-se de porpre rexercit alemany.
: Reco:da M. eraginol que aja Re-id-s- tar-hi nous vagara.
e-elle cel afegir-hi les ferces de la Schatz
Per aixa Siunauten els francesas de:
politzei, formada de s esd.00n ex-eoklats carbó que es tl-oba a les estacions.
de rantic exerrit alemany, verhahle orEs ulcera a l'hora actual reuslc
ja dcl qual disponen els francesas per
ganització militar.
procurar-te carteé. .
. essub el sirve; de i5 eriesor-eontirnO
dient-podrem disoosar de .t3o.000 ho.
Segeal. Per al träfie deis ferrocarrils
Mes. instri:Ps etülit'arment, límit que no necessiten els francesas el carbó que eta
podria en cap manera reduir-se, senas. 1 ferrovieris alemanys es sieguen a II:tirarfer correr un greu perill a la riamos
los, aixi cona els vagons, locomotrites, etHem reduie-digue després-els nos- cadera.
Un dels fins de l'operació d'ahir cea
tr e s efeclies i rehaixarem les desposea
rreilitars.en una tercera part. Quina nació aesegurar-se ele francasas la possesió
ha denat fins avui l'ex:mane d'eetals rel'rnnortant taller de rsperacinns efamanduccions ni ha apoteca s eiriblants nenves
tat-Radio.
de les seves intenclana naclfiques?
ELS saecTATGEn :: LES 1312Afee; que Bèlgica i billa han SinCO'AITPA ELS lb/UNTAgut i terrn el propésit de restahlie el =re
N-1E121'8
Seren i militar ac. itt dc. dicuit mesos. I
Dusseltiorf. 3.-La primera aplicació
recordi que el Gavetas. rus dels Soviets
tia aprevat també el servei de t8 mesas del decret del general Degoutte fent
responsables els Ajantammts dels actea
Ser a la inlanteria. i de dos 'anys per a
da seeesaee comesos en Mur territori, fou
les restants armes i sereces d'aviezed
feta alai: a l'Ajuntament de Kettwv„ on
. Entre sis unerirns aplaudiments dr
la linis telefénica de Dusseldorf a Essen
rAlta Cambra, termine ande aquestes paes aéria.
pules
Allí havien comes nombrosos actea' 'de
-Menees el Tractat de pata no sigui
tespectat: en tant que l'esmentat Trae- sabotalge, par la qual cosa loa casti. Aat sigui menyspreat veis nostres ene- gada la municipalitat amb una multa
; tics i no tinguem la certesa de no tro- d'un mili6 de maree.
Com que el buernestre es negle robar-nos exposats a una altea prova tan
i dolorosa com aquella que travessarern. clanament a pegar la multa, loa detingut
, França ha de conservar un exeroh <pie immeditament.
El miiió de mares, import de la dita
Constitueixi la més segura 1 la millar gamalta, será confiscat per les autoriaes
rantia de la pau.
(. França no ha evitas encara el pcaill d'ompacie a les Cases Consistorials.
Ha quedas restablerta i ' funciona neri fonamental de les nostres invasions i a
melment la linea de Coblenea que, corn
Enes d'aix6 subsisteix la nostra ruina
sap quede interrompuda a conseeCnharem de tenis sempre preseas aixie per
, tal que Franca visqui i pugui prossegair cia d'hacer estat descareillats pels vaguistes
una locomotriu i un fumó, i hala seva noble tasca de pan, de drilltver estst trencades també les
meció i de,justicia.-Havas..
11111ZNIFSrfACIONS DEL

Ti:E DE LA GUE.T,IRA
' t París, 3.-El ministre de la Guerra ha
manifestat que no seran retiaguts a files
•rnes enllb del primer d'abril, data del
seu Ilicenciament normal. els soldats de.
'la quinta de wat. el qicenciament deis
quals comeneare. aviat.-Radio.
' DRAN DETAT SI LA. DA5A3P5
°I SOBRE L'AL9A DEL SUZIIE
er +Paris, 4. - El gran debut, d'ab-ir a la Cambra sobre ralea del
Plucre, es desentrrotllä amb estusa concurrimcia. Suceessivainent els senyors Dumesnil, peri hlero-Giafferi denunciaren

tepeculacions, mentres que en els
aesadissos discutien sobTe la
:ftuhr i sobre la reforma electo-FAI.-Radio.'
•
. ÆS JIFfil3P1:,5 HAN ApRovAy
LLEI AUTORITZANT AL GO1VERN PER LA- COnnAelENT
DELS INIPOSTOS PUBLIGS

earls, 3.-El diari oficial promulga
'fa Bel que acaben d'aprovar les Camlres autoritzant al Govern per al tobrareent durant el mes actual dels im:postas Oblics. Per resinentada llei se
llarprimeix l'impost del 15 per te0 e.sta.ttelert per l'artirle -73 de la Ilei de 25
juny sIc nao sobre els vins classilracnts com de laxe-Radio.
J. HOU GABINET NORUEC
1F Cristiania, 3.-El senyor 011o
t galvorsen, cap del partit can-

dor f ex-primer ministre,
acceptat la missió *de förmar
Ul& g

--eu4. •
9.ys,Li-

Afegeix el perledle eri e Salive
atta povat en contacte amb l'orgetaitsacié
naisiouitits!a austriaca per tal de creí,
una orgnitsuelé militar d'estudimes nacionalistes, 1 acaba demanant que la
en vlear per ale nitre rerogiate pdletles
eurene.eats d'expaislé i immcdista en ene
deativItra pairtsca, alaul tameb aplicada
als egitadars naeionaestes alenutnys.r.11MOLMI e L'OCr5lt510 CE
LA R e te-IR
fIref.P.2,E13TAIIION8

"ZR:MY:te" ITALIA
Paila, 3. - Le Tempa de-sea emiten,
ele_laracions fetes pes 1/ussseliai a
licup3s:t de :P qtjssUd de la Ruta.. El president ¡talla din que França te pedirte
dret a roes:parle de. la canea per asee-Jurar 4« nparacions i peendre les garantiee necceeirles per a la seca seguretat. Anoto aquvats mmeacie-Pranqa perar,mielx norrais aqueists justos obieetib'
i no desaten el bloc de robles alcranues.
El moflete de la Ruhr--aftgr-pot
tenle n sclkar..nt si el Reich es dirip-ix
a leo poténeics ocupants o alb alt.b
ínalposirlions eueritea, precises, dctallr.des
i antb e:irás-ter onces:, que pageln Ice- er
aceeptades par França i Itligiess, Si Ale:nasyet donfs acneat pas prop deis anal-9,
i'arranjaptint podria . prochti-sr tírl'u9s1t1
el ese d'aceeptacie per par: del les-pniérir'
cica orapcnts 1 d*Itillia.-Ilavas.
EL CQHRTE NORDAIGERICA DE
DESPEJES D'OCUPACIO
Paria, 3.-El Comitè de ¿espeses d'ocupad:, de rezereit nerdamericee ha celebres la primera de lea seres reanimes
lecidides ansah motiu de les comunicaciene
:iteviaeles entre els Coserlas interessate.
n'engaite ha prIstedit a en canal d'imares-Flema, i d'explicacions sobre lea diverses qüestions ese susciten el Proble,ea
del reambars de les despeses de l'exéreit
oardauserie/.
1,7,11. la ,101UCM.-11.3.•

SETIVEI DjPE.CTE D'E82-k:r
PAPIS
Dusseldorf, 3 -Ahir foil inauguras el
roa servei directe establert entre Essen
i Paris.-Havas.
ES P47.PRE ISLA ciRcULLecer,
DE NITS :: LES VAGUES OViii• TiNUZi'd
Magencia, 3.-La circulació de nit, qua
havia estat prohibida, s'ha repres.
Continua la vaga d'empleats de Correus, Telégrafs i Telefons,
No s'In registras cap non saboeatge.
La situació en els ferrocarrils no ha
canviat.-Radio.
ELS lumen:ten DELS FERE:3cAnn y.s DE COLONIA
Duasendorf, 3.-S:gans les dades teso/Mes, els ingressos par ferrocarrils a Insoles Iteia franco-belga que té Colénia, aesoliren al mes de febrer la quantitat de
cana vint milions de maree, malgrat la reduce:di:. que hi a en el trafee ferroviari.
ID peiblie aleinany la admès en els terno
militara aixt esos tambd s'admeten els
paquete i bagus.-1Ievas.

EL conemzt. EAU VR 1 L'ORGANITZLCIO n'ATAR D'ESTODIANTS NA010fiALISTE8
Viena, :1-L'A/can/ d'u que el coronel
Sanes, un deis cap militara del eop d'Estat de von Kapp i tae és el braç dret del
general Ludendorf, resIdeix actualment n
Viena. Les ttatoritats no Ignoren que
Lauer, el 1091 pertany als dementa del
:.apítä Ehrarilt, reside ex a Austria des de
l'ordre de deteueid l'aneada contra ell
älewanya I que Viena baria estat designada gana la permanencia de Judendorf
aoW centre de tea organitzaciaaa

C10.

EL QUE I.TeLUZiA F1"strz?,..1. SI
ELS E. UU. O ANI2L-TEEZI.
perrrENGue...=m1 rz:..1.,.1 DI-..
XAre LA PREGA DE LA
París, 4.-Octipant-se de les coadicions
d'una iuterveneió auglosatnerierina, escriu
Echa de Par::: ets Estats tules 1
Anglaterra pretengueseln fer-nos deixar
la nostra vean a la Ruhr i modificar el
raes de la polltica eolnengeda 111 sie
gener, seria preets que assumiastn reaponsabituats concretes: 1.-4.iarenties del
pagarnent regalar de les quentitete debudes per l'Imperi. 2.-Garantia de la
seguretat fraseo-belga amenaçada pela
proj se ces. alemaues de revenía. Na tie'ns
conttarä sastisfactOriament a les ;lastres
peticiona invocant la 'diga de les NaeiOnS. lis de garanties ben definides
e ene imparta parlar, de garant'es que
comprometin direettunant eta Eetats que
les subscrignin. Mantee la diplomOcia
uordamericima i la diplernäeia anglesa
vacillln sobre aqueetes ducs Meestions capitula, Franca herb ela tenis en compte
els setas e...min.:Bs.-Radio.
LA “SETNIANA RELIGIOSA"
CCNTRA UNA PASTORAL ALERI A 2YA
París, 3.-La Se-imana Religioso publica severs comentario contra la pastoral de l'arquebisbe de Colänia, la qual
assimila rocupació de la Rhur pels francesas amb l'ocupaci6 dc Belpeca pels
alemany s.-Radio.

recomanacions els resultats obtinguts en l'esmentada Ceinferencia.-Havas.
•
LIGHT A L'EXILI EL GENEraL ROS PCILLTV-i-1
r2rts, 4.-Ila mort a l'exili el cens- ral
Pulits:a, d'Eetat majar eed gran
clac N'imbuí Nicolaievitch, Despees de
l'..efindraraent de l'ezéreit ras ringuf a
Parte i TiViä umdestaravut a Beislegnssur-liclue.-Itudio.
F07‘ T TEMPC2-14.'L A FRANçA
LES CD:r.Ll NIC.r.'..̀.IONS AlT.3 PAnss, I7JTErViCA4PUDE3
Marsella, 3.-Durant tot el dia han
estat irrerrempudes les com-Inicaelons
anto Paris, a conaeqüencia del temporal. A les tres de la tarda centinuava
la interrupció.-Havas.

a detze rnIllons 1 mIg de norias
en 1922. En aquesta suma ven
compresos ola socorsos 'Humus
les caletea d'ásguranea centra
l'atare fonda oiganitzades per
l'Estat i els auxilie dels municipis.-UavaS.
LA O. inTERT:AC:CDIA:t. tez EAVEGACK1 ARRIA
Comiscó
Drusseeles,
internacional de Navegació afija

e.-La

ha aixecat acta de la decisió
d'Anglaterra , India , Canadlt ,
Africa del Sud, Nava Zelanda,
Auestrbli i França, d'ajornar
l'aplicació do l'adiete cineue
del Conveni arri referent a tots
els Esta t s firmants del Coneeni
que no el ratificaren encara, entre ells Espanya.-Ilavas.

rn E!. PAPA ANIRA A LGUITGE.3
Ni tiS RESTADLIRA LA CIUTAT
TUDIANITS
LEONINA
Budapest, 3. - L'Associacié Católica
Roma. 3.-Titan estat nornedats
d'Es:hule:uta ha coustituit un tribunal
d'honor format de professors i estudiants vint-i-cinc nous senadors.
Es desment la noticia en la
per tal de resoldre totes les qüestions
qual s'anunciava que el llapa
que se suscitin entre estudiante, i posar
per aquest procediment termo sls duela aniria en pelegrinacid a Lourdes i que la ciutat leonina serà
oydwieS.I. eef Av».\eafitt-ruaa
20.
'alerta a benefici de la
rt.7 bOVIERA I r1021217.:ETNCAd ,Santar,elk9laVas.
:z
TRANIET AL DE NORUEGA
NOU
GOVERN
DE
L'OROEL
INDENINITZACIO PER LA INQUAY
OAUTAC.0 DE VAIXELLS DUMontevideo, 3.-En eneargnar-se• d
RANT LA GUERRA
Nora York, 3.-lil Govern nordameri- seny-or Serrato de les! . fealdCides '4A.
sident de la República, ha nomenat mieLha trame, e Coreen de Noruega els,
IC mil lidars endemnitrecié per la in- nistre de l'Interior al senyor Llorenç Vicens, al senyor Manini Ríos, ministre
ca:inició cíe vaizella Bornees durant la
d'Aten Estrangers, i ministre de la Guer
guer ra.-Rad io.
ra al coronel Riveros.-Radie.
EIS FIDCSTES !MALTRACTIN
LA QUESTIC DELS DEUTES
SACERDOT
L'ESCLEGiA
D'ECNCRIA
ES DEFENSA
Budapest, 3. - Els creditors angleRoma, 3.-En a.sienbentar-se que els
sos sisan negat a tractar seperadament
feizistes havien nesitra etat a un releer- Siea proposat la celebració d'una condot, ei bisbe dc Beegaiso La puelieat una
frrèscia general de creditors, ren-6 els
pastoral ex-eumunicant a tots aquells que
francesos han niestest gran oposicó.
IliartItil vis sacerdote i els maltructin.En vista d'alarte, la Comissió de denRadio,
tes ha examinat la situació,
denunc:ar
el Couveni de Paris.-Radio.
EL RECORD CIUNDIA.L D'ALTURA
700/10•1...e
Le Bourget, 3. - El tinent Ibmeti
baten e/ record mundial d'altura, elevantse en el seu aparen a 5,600 metras ansía
un pes de 300 quilos.-Radio.
Uid TRIZONA'L D'HOUGA

Le

EI

UN COMPLOT CONTRA RENES?
Praga, 3.-Malgrat que el Govern
desmantit l'atemptat contra Lenes, en els
cfrcols politice s'afirma que ha estat descobees un vast complot.-Itadle.
DE PORTUGAL :: NOTES p OLITIQUES
Lisboa, 3.-En vista del vot de conllanca de totes dues Cumbres; el ministre
de la Guerra ha deidit retirar la dimistila cree hacia presentat.-Haves.
Lisboa, 3.-S'afirma que serà signat
&fíat record entre el Gocen de Mcsatnbique i el de la unió sud-africana pel ministre ri ngl es a Lisboa, en represeutació
del general Swutz.-llayae.
ueboa, 3.-S'ha publicat un decret
eludas un credit de deu mil cinc eruta
matos de reis per a la liquidació de les
despeses fetes amis motiu de l'Exposició
celebrada a Rio Janeiro.-Havas,

EL CARVI DEL PERSONAL SAIMITAR! ESTABLERT PER L'eaDANITZACIO DEL CONSELL DE
LA S. DE NACIONS
Giuebra, 3.-El «mi de personal santtsri establert per Torgatutzacid det
COVERN ANCLES NO INConsell de la Societat de les Nneions s'ha
TETIVINDRA PER RES EN LA
votat a Londres, sota els auspicis del miÇOESTIO DE LA RUHR
nistre d'Higiene anees 1 amh el concurs da la Societat Medica 1 durare, tres
Londres, 3.-S'ha publicas una nota
mesos, deis quals set setmanes es er.nSa"
oficiosa desmentint que el Gevern arietes
tingui in:meció d'intervenir eis la qites- grama a Anglaterra I cinc a l'Austria.
Ultra ets funcionaria sanitaria angletió de la Ruhr.-Radio.
ami bi prendran part vint-i-set mea,
LA S. DE NACIONS 1 LA CON- d'Austrätia, Bélgica, Dinamarca, Estats
Finländia, Franca, Hongria, ItOFEF.ENCIA SCIBRE FORMALIIM, Noruega, Polenta, Romania, Rússia,
TATS DUANERES
Servo-Creeeia-12slovenia i Suissat.
Ginebra, 3. - El secretad geLea primeres seimanes a 'Anglaterra
neral de la Societat de Nacions. es malease:aun a conferenclee i a insadreçat
recentment
ha
als Es- peccionar eta establiments sanitaria de
teta 'nombres de la Societat aixt Londres.-Havas.
com ala Governs dAlemanya, Eslats Units, Mèxic i Ecuador una LA CONFERENCIA PEll A L'ASAinvitació perquè prenguin ixtrt a CAE:214T DEL CZNVENI INTEnla Conferencia sobre formalitats rizeicreat DE FERROCARRILS

duaneres i unces qiiestions anäe
logues, que es celebrara a Ginebra -el 15 d'octubre •vinent.
L'oblea° d'aquesta Conferilincia es de siniplificar i fe runiformes a Iota ele paletos les formalitats duaneres especialment en
ço que es refereix a l'expedició
de 'licencies, certificats, etc., que
segons opinió general, censtiluei
ami un greu inconvenient per al
comerd.
Rata expressament entes que
les qüestions relatives a la poa
litica seguida pels Estats
cipants en meterles (Manares •
de tractats de comerç, queddran
excloses del programa de la Con-s
ferencia.
Altrament, a resmentada Con,
feriencia pertany decidir en quina mesura pudra desee obecte
9.9 LI VZleige Sktyäkr9 9

Berna, 3.-La Conferencia per
a l'acabament del Conveni internacional sobre tràfic de ferrocarrils i per a l'examen de les
proposicions concernents al pro.
jecte de Conveni internacional

do träfio de viatgers i equipatges, es reunirä el dia primer de
maig pròxim i durara aproxiznadament un mes.
ectanla delegats de diversos
paises d'Europa participaren a
la dita Conferencia.-Havas.
ELS CENSE FEINA ROLANDE.
SOS
T • fínia, 3.-Segons estadistt, els, el : nombre d'obrers

en abur torea ha oscilla ea 1921 i 1922 entre
100,1150.
Isil total dels sucorsos lliurats
1140-4.0a iiiReirlit» »14 glaIat
hic,.

Varsövia, 3. - C onnuniq1ee di
Moscou que Mr. Kennewortle
mendere de la Carnbra dels
munas, el qual es troba a Meeen
atuli3d ipaerr iload titeusa e i (5 itiaat ru
dee:
qu e
cPc ileadrrIali
etabe ra I de la Cambra dais Co.
mutes, a la qual pertany, des ijt
el reconeixement diploraatic
tegrai
ts S
idr. diCeennec'nv.i:t
rtsh.y cuiseleu

una proximació anglo-rusa cee
indispensable per a l'eguil3,
‘p-a
osittic econdmic munded._e,.
UN CIEGUES DE LLGY3
GEORGE
Edinthu ng, 3.-L'ex-presideet
del Consell, Mr. Lloyd George,hs
pronumelat al Casing 'liberal es.
coces un discurs, en el qual
advocat per la constitueid
bloc 'liberal a la Gran Bretaara,
mitjançant la tosió dels

grups Iliberals actualment tes,
tesis.
Termina dient que no espiral
cep "jefatura", sind que segui,
rä a qualsevol cap que reueeid
les condicions de valor, inteligencia i patriotiairie que col
salvar al "Pifie"Ideta perills dele
reacció i de la revolució.-Rah
UN GRAN NOmsEtE D'OZPIERS

BEllSt FEINA . ASSALTEN LE3
CI FICiNES DE LA BENEFICM
CIA PUBLICA

Redruth (Anglaterra),
gran nombre d'obrers secas
na assaltaren les oficines

beneficencia pública, exigne 'se'ls dones un socors equis
al marcat pel ministeri del 'fe
ball.
Durant la discussió que el
ginä amb aquest mala,
obrers sense feina treneareaii - ,
els vidres de l'edifici, ad,
una actitud amenaçadora.
••n•nnn••.••••••n•nn••n••••n••••

furnarrii 222 Terrassa cits
Carilla a L e s Plaus
Un v3g- e. ciestroçat

cap al tard, van començar a
córrcr rumors que_ entre les estacions
de Les Planes i Sant Cugat hi havia
hagut un descarrilament.
Eas vana personar a l'estac;ei dels
Ferrocarrils de Catalunya, en no ens
van saber donar cap detall, per estar
completament incomunicats amb l'estació de Les Planes.
Després ens van confirmar el fet
persones que venien des d'aquell Ilec.
El tren descarrila: fou el que surt
a les cinc de la Plaea de Catalunya aiub
direcció a Terrassa.
L'esmentat tren. es componia de tres
vagons, un de semana i dos de tercera,
havent quedas el tercer comple:ament
lzunpotrat dins dcl segon, el qual ha
quedas destroerst.
La confussió que va regnar -des del
primer moment feu impossible el saber el nombre de ferits, havent-ne esta
assistis alguna a l'estació de Les Pla-

nes.
Segens referéncics, foren guarits
en el dispensar; del carrers de Sepúlveda, els següents:
Juan Rodó, de catorze anys, habitara
a Sant Cugat, arnb probable fractura
de l'extrem superior del fémur dret,
de pronóstic reservas.
Ratnc,n Perca, de quaranta tres anys,
habitan: a Tcrrassa, carrer de Rubí,
n11111. 87, amb erosions i escoriacions
diverses parts del cos. Reservat.
Aquests dos foren portats a la Cli.
alca del doctor Breton.
Júlia i Carme Muñoz, de vint I disset anys, respectivament, artistes,
da contusa a la regió tuular dreta, de
prondstic lleu.
Carme Ballester Martínez, de qua.
ranta dos anys, ferida incisa a l'abant
braç esquerre, Ilcu. Aquesta i les dues
anteriors van ésser portades al seu domicili, Guardia, 1, regen, segens.
Pere Fetnandez, de trenta enes, bas
bitant al correr de Villarroel, :a, primer, primera, fcrides en diverses parts
del ces. Reservat. Fon portal a visa
seca.
Joan Pireo, de vint-i-quatre anys,
gtuirda civil, ferida contusa a la regió
parietal dreta. Ilcu.
Isidre Casa- !essen, de vint-i-cinc anys,
habitant a Saat Cugat, carece de Sant
Estere, ra, ferides i contusions a la
cama dreta. Reservat,
"Laura Pida, r quaranta tres ame
bel:litem a Tuvrassa, carrer de Rabí, :;7,
ferides en dtferents parle del cos. Reservas. Aquesta fieu portada a Terrassa
ces automóbil per cumple de la Cena-

Vuit ferits

Arnb les germanes Mufioz hi asea
també unes altres duce artistes, Cl ea
de les quals s'ignora, tednt ten deis
la cama trencada, segons ami:focas
les primeres. Totes es diridiea al te
Inc Alegria, de Terrash, ea haviel
treballar per la nit
Molts ferits van babear a Graál I
en altres Boca, fent impossibk el stbet
el nombre exacte de ferits.
A l'estació de la Plaça de Cante
van posar una pissarra a les sis dele
tarda, anunciant que quedaven se.n
tots els tren per a Sant Cyte t, 10,
Sabadell i Terrassa.
Per tal de poder saber cm/cc-ta:
con/ hacia ocorregut el fas, siena 9"
trevistar-nas a las onze de la nit
el cap del moviment de la ContIvet:let
manifestar-nos que no ss2a
el qual
res, puix el cap del moviment
servei de d:a havia usareat taatost
tenir noticia de raccident i que w
sabien res, perquè el vendava l el,: bol
incomunicat teleiénicament arsh
Planes.
Va manifestar-nos lambe que 4.4
ment tenien solament noticia de tes te'
rits i en rernarear-li ncseetres
en sabiem nou, va estranyar-sin in53"
tint que per restació de Barcelona
larnent n'havien arribat tras.
Mes tard vam intentar COTV:23r rt
telLion amb Les Planes i des de
cases que trucarem no van ceettesue.
Finahnent vam poder parlar aalfe
sen:,or Catassús del Restaurant
te je, el qual `va manifestar-coi e'
formalment que solament hi havica
ferits i que pedicm desmentir catei'
ricantent que hi haguessin re3 fer'`
Va afegir, pare, que als restan
Les Planes has-len estat ausiliadei
lament algunes senyeres que vaa ‘!".
sinayar-se.
Tutes aques.cs e,.,..•
una negativa en valer dondi
ble versesls dels fets, fan seqi.-"Joçi
l'accidenta tingui major erafeec"°'
En efecte, a primera hora va
Ar pa dona amb les canses trearsG-'
i aleó ho va confirmar rit.s tard
de les ferides ainb la qual vara Iltar`",la qual ens (ligué que anava anib
amigues, una de les quals va
amb les carnes 'trencades i a l a PI,
que sens va donar deis feries
figura cap d'aquestes dues neics..
La circulació de tren! ha estat
rompuda teta la nit, i ajad
(lee poguessim anar a Les Plan°
adquirir mas dades, que en serall!';¡
Épica 4,1 mada diteniz

Encelde. 416- marq

LA

de 1023

PUIIVICItAT

!CONFER ENC1 ES
D'ESPANYA
Un

discurs del Rei

Don Álions novA

abdicár la corona
Corn s'havta anunciat, s'ha
inaugural avui, al mata la bibiioteca de l'Escota especial de
Pintura, Eseujtura i Gravat.
El rei ha arribat a l'Escota minuts després de les once, acompanyat del cap pa !ati marques de
ja Torrecilla, essent rebut al pertic pi ministre d'Instrucció pública sensor Salvabais, el soissecretari del mateix departament
p enyor Anguita, el director gene, l'al de Bailes Arte don Ferran
.Vacyler i el director de l'Escola,
l'escultor don Miguel latay i tots
'ola professors.
El rei ka recorregut les diversas aules de l'Estola, conversant
afablement amb professors i
alumnas.
A la classe cìe fotegrafia ha
presencial. el rei les diversos ope
racicns que pasea une planxa
ins a entrar en la pre-msa per
ser gravada en el paper.
La preve s'ha fet amb una
magnifica fotografía de don Al -

tons.

• Despres ha passat a la sala de
la Biblioteca de l'Escota.
• Anal) la venia del rei, el director de l'Escota ha donat aectura
d'un curt discurs, agraint al rei
Thaver aceedit espontàniament a
visitar la Casa de les BeIles Arts,
bressal dels grane artistes espanyols contemporanls, bressol
on es,,forja eLutur artista esParvo/.
i liaremerciat també la seca
presencia na Ministre' d'Instrucción pública 1 dels representante
de la Premsa.
—El fet—ha ajazae—Sakete
transaendenciaa s 'alsb4 lo Apero'
que sera altament benefició s per
a l'Escota.
Avui inaugurarla aquesta
que si no es molt rica
quant a la quantitat de volurns,
Lo és en canvi quant a la qualitat
i esperem demés que arribi a ser
una de les mes importants biblio
toques d'art del ladra
Ha elegat l'inzigne patriota
Joan Cebrian, al quita tara deu
l'art espanyol, i ha exposat a
continuació alguna dels principals desigs de l'Escota de Belles
Asts.

San aquests: el mejor aprofitament de l'ensenyanea estrangera amb el fi de renovar l'art
espanyol, i crear de nou entre
nosantres la institució del taller
del mestre, on l'alumne pugui
adquirir els grans coneixements
'ttlwnics necessaris per al mes
ample cres.enrotIlament.
Per aconseguir aquestes
tats, l'Escola de Belles Arts ne:cessita la protecció del Govern:
necessitem crèdits especials i
'edificis.
' Aviat—ha dit—es col-tocara a
!ailadrid la Casa de Vedezquez, h omenatge que Os franceses tributen a lairt espanyol. Perquè np
quedi en mal lloc la nació capa' enrola, fóra convenient que potaes collacar-ae lambe moll
aviat la primera pedra de redi'fiel que juntament arrib els nostres desigs ens permeti unir ll'Es
cola de ladres Arls i J'Escolla
d'Arquitectura.
El rey ha contestat all senyor
Blay amb un curt i eloaüent die cure.

Ila començat manifestant que
ii produia una profunda satisfacció haver visitat personalment i acornpanyat del Corean
Belles Arts.
l'Escota
Ha felicilat a continuació el
aenyor Cebram per la seca exemplar conduela a favor de res arta
espanyoles.
Honres corn Cebrian—ha dit—
que han treballat Imane anys de
Ja seca vida fora de la patria i
conserven aerapre l'afeetuas record de Ilur pala, no abunden.
Els que continuas en el vell
solar espanyol no pedem oblidarales.
Sapigat per tant el senyor Ces
brian, que pot comptar amb el
rneu reconeixement i el den meu
Govern. (Rumore d'aprovació.)
Refeaintase a continuació a les
peticams lotes pel sanyor lilay
en cl seu diacurs, ha dit que, donada la personalitat del miaistre d'Instrueció pública i essent,
cala es, l'actual Govern un (Joy era de renovada), era lisie que
tina de les aoves preocupacions
sigui tambe la de renovar l'art
espanyol, (Aplaudiments que duren Ilarga estona.)
En el silenci ha représ el rei
R] seu discurs.
—I ara, he de recoHir uns nirnors que circulen. (dran sensació.)
Jo no soc un desertor. Eatie
al meu 'lec 1 moro en l'empresa
si es necassari. (Grans rumore
d'eprovacid.)
La Me y a mejor satisfacció seria, per tant, senyors no tan seis
col-tocar les primeres pedres de
la Casa de Ventisque i de la neva
g sCDIA de Beljeg ArtL eiab les

últimas. (Gratas aplaudiments,
que priven durant una estoica
que el rei continui el ama discursa
En 'oessar ele aplaudIments
rei continua: a. •
—Crec ,; ,
Mato qdeda
suticientment. Caditeitat un periadas que empra el meu nom per
fer una determinada politice,
fent-me amb abra molt poc favor. (Aplaudiments.)
Un rei d'Espanya no pot fer
ala&
(Les altimes perales són rebudes amb grane ovacione i visques al rei i a Espanya.)
El rei ha estat obsequiat amb
un "lunch".

ee
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El ministre dlestrucció pliblica en rebre ale periodistes
abs
' referit al daseurs pronundat
aquest matt pel rei en la inaugurada de la Biblioteca de l'Eseola especial de Pintura, Escultura
i Gravat.
El senyor Salvatella ha repetit algunes de les frases del monarca, passant per alt aquelles
que han donat dloo a unánimes
comentaris.
El ministra d'Instruceib corlee -.
xia el que havia de dir el discurs.
Tot avui no es pareas mes que
del claseurs del rei pronundat a
l'Escota de Pintura.
Els sus escoltaren les parautes
del monarca, de moment no s'adonaren de la transcendencia de
les declaraciohs que ningú esperava, fine (lúe reaccionaren
aclamant al mi.
Els alumnes de l'última classe
que devia visitar don Alfons l'acolliren a l'entrada amb visques
i aplaudiments.
Es va detenir el rei un momena aS conversant ama, elarreia
nistra aailsar11eAäWilaR914/1.1rigl a un 're-claetbruitt-Herardo-"
diente!!!
—Mea* , sembla que he estat
inott'elarc en el que he (it. No es
. ,oeeitai?-'1 ' tu que tens costum
de recollir les coses, no tandraa
o
pas cap cartita.
Al sortir els convidats a Vade
un dels poes pare:distes presents
pregunte a/ ministre si savia que

el rei anava a parlar ea aquella
ocasió.
El ministre contesta: Sabia
que el rei anava a bartlar 1 sabia
tambe eo que diria.
Damostra aixe que el Govern
eslava assabentat del propesit
del rei d'aprofftar l'ocasió per
neaar la idea de le seva probable
abdicad&
DZHIVACIONS Pert.ITIQUES DEL
DISCURS
ssireat hora continuaren el, comentaris sobre el dile-eme del Rel, paró en el
sentit d'accentunr la rospin qne
tenir derivaelons politiquee, per considerar alguns ministres que ¡'acta del Rei
neo he estrietament coner:tudonal.
Es cert que En Salvatella ha derlarat
eueell ~ch i , ei propóeit del Reí, peró
titres ministres consideren (pie no brotara que el d'Instruceiö petbllea el cenemaese sinó que ere el Gurera, o almenys
el seu cap, el que hada de coneizer pr¿viament lea panales que 'olla pronundar don Airees.
Et creu que a'aeosten une dies en els
mires es turnara a leo inquietuds que motienten el rescat dele presuma i els documente deis militare Pul> amb u na !re
-posadintervlmosqun
sen precieament
La

qüestid, del Marroc

El comunicat de
Juma

d'anit

S'ha fet el comboi a lee poeicions de
Tugunz, Axdir, Azur, elelzut 1 Nadar
de Beni -Ulises, cense novctat.
Calma a la resta del territori.
Aviació.—L'esquadreta de servei recenegué curosament els voltants de TieiAzza, Benitez, Tini Alba i el zoco El
Talatza sie Sief, no observant res anormil, bombardejant els poblats propers
a aquestes posicions.
Zona oecidentaL—Diaen d'Ued-Lan
qse es féu aiguada a Lestbea ordina rearme/ t.
Rus =es de ncrm

D'UN SUh''..-:111
El dilluns es probable recaigui yolació
en la cansa incoada amb Motin del Carrthoi de 'riera, i snolt aviet es yermen lei
referents al coronel Rus i al cornandzad

Lama.
UNA DEC"SSIO CfalalENTADA
Itu estat molt comen t at el let de q,..e
el general Aguilera, pres:dent del Consell
Suprem de Guerra, que pensava absen.
tar-se tres eles de Madrid, hagi desiatit
a darrela hura del seu propesit.

N.C1'reliii3 U

relEuLt.a

reatitzet sesee novetat camina a Alhuce.nree, conduint queciares i aigua.
— En el vapor "Fallarla núm. 5" vingueren el comatniant d'Alimeetnae, corla:id Monasterio, diversos oficiats

dais.
— El more Abd-el-Kader ba rebut un
afectues telegrama de ralt eomistari auayer Sil-irla, dient-li ore rlsesi t ja visamea toncixe'l pereeoahnent.
— Avui es renttle:lt Cenad' de (tuerta
centra el sukbat ele terror-urea Gesesd
Mimbre, que mete el eepoeal Pere Nalguee, rete II mate ce.combear la peació de Tistutin, un estava de guareisie.

Se supon que sei condemnare a mart
La sentencia, estimant eircumstencies
atenuante com la detsser menor d'edat,
ha estat de reclussid perpetua.
— Els indigente han presentat a la
posició d'Azib el Midar un soldat deseranomenat Fetor del batea/ea:S

r¡
as/
Ha quedat apariat el cable d'Alarit
da a Melilla,

nornte de Rornanones, 50, 1 (tares
tants l'Alba. Els reformistes aspiren a presentar 26; En Gasset,
13 i l'Alcalà Zamora, 11.
LA FIRA DE NIOSTR E s

DE tarea

ezLore>

rilnistre del Treball ha presidit aquest mata la reunió de la
— Se sap que nombren-o nemades es Junta executiva organitzadora
de la Fira de Mostres de Barcerefugien a la rema francesa.
lona, per acordar el programa
— Les actrius de la companyia Maria
definitiu d'aquel' acta, que es
Guerrero, al cementiri de Mont-Arruit,
realitzarä, com es sabut, a mil.dipositaren flore a les tombes de les ele.
"ans del present mes.
times.
Despres visitaren el campament del
El dclegat del Comitè, En l'albatalló de Toledo, on els capo ¡oficials
tavull, Ilegf unes notes an-lb les
lee obsequiaren amb un lunch.
impressions rebudes a diverses
— Avui es reuneixen les estilete eco- regirme espanyoles, poguent
nöntiques per acordar les peticione que
apreciar l'entusiasme que regna
es taran a l'ah comissari (pum visiti *efe.
per a concórrer a la Fira i l'in tina, incies la de l'establiment d'tm Ajun
teres que /si ha per visitar-la.
temerle
, En Chapaprieta determinarlo
qui, en nom del Govern, tinelre
EL PROCE3 D'EN mikVArt7a
la representació oficial, despees
Es diu que el principal eerrec que t'are
el Conaell Sept-cm de Gnerra i Marina da parlar amb En Garcia Prieto.
al general Navarro és el d'haver disposat una re-tirada senee indicar a les set- LA CGRFERZatialA CiaL
CaTe.5 forres on /tedien de concentrar-sr.
AT: a Z
Salirnos que el baró de Casa Devele
El fiscal ha reines una querellos, militar que, poseire una gran renlla al jutjat de guàrdia, contra el
da, serví ene anys a Africa, sacrifica/liP.
Calasanz, a y a motiu de les
bo tot al Estat, poseeix provee greus
aclaparadores de que en el fet de refe- manifestacions que va fer en la
rencia na féu mes que complir oreree conferencia que explica dies pass
sets al cons-cut de Denles Caterebudes.
qufstiques.
El P. Calmeanz ha estat presEL Quz DIUEN ELS raINISTara-3
tant declaració durant duce
El cap del Gavera ha deepati prop d'ella es guarda gran
set amb ef rei, pera no ha posat reserva.
a la firma cap decret.
A aquestes diligencies, a les
A la Presidencia ha manifeslat ale periodistes que l'havia vi- guata s'ha donat caracter d'ursitat el diputat socialista seneer geneia, hi han assistit el presa
dent i el fiscal de l'Audiència.
Prieto, i una comissió do acereEl P. Calasanz ha arrihat al
taris de Sala del Tribunal Su- jutjat
en un luxós eutornebtl,
prem.
Ha anunciat quo el rei estira acompanyat d'un senyor.
14X8k.iletrale dlarleaciee peaatalaULTIMATUM D'En AlELos:
attfetar" a PrIllgtotó q ue 4e!eP9rae 5-uta
hedoma, a honor del savi alemany
Quienis ÁLVAREZ
Einstein.
filtima hora han conferendat el cap
— El ministre do la Governade/ Cayera 1 En elelqpiades. Alvarez,
cid ha manifestat al migdia que
atnimint-se a equest que ha reiterat al
governacor
l'harta visitat el nou
atargees d'Allane-mas la Sri', Ment5 que
de Vizcaya, senyor Ulierna, el
ha de posar-se terme a la situarles que
qual sortirà acataste tarda cap a
ereat a4 Gavera despree de tants inBilbao.
cidente, arab la publ l eeció del Deerot de
Ha afegit que el director gene.. di -Out-16 de lea Corte o arel, la dbetieral d'oree públio Ii havia tele- s5).
grafiat dse de Bilbao, dient que
no hi havia novetat i que proEi. V1ATFE °t'elan:lar
babigment dema, o doma passata
Alguna periodistes ben tractat.
sortirà d'aquella capital, despees
de conferenciar arnb tutee le3 :wat, de celebrar intervius ateb el pro
Einstein, el qua' ehe manitestat-tuser
autoritats 1 d'adoptar les mesiie
altament reeenet, dient que no rolla fer
res oportunos.
Portara una merneria, que ele- dederacione,
El professor ha viesitat a l'alcalde,
vara al Govern, CeTtl a e/amiba
agraint - li el m:seatge de enlutad() que li
de la sa y a ectnació.
matee
l'Ajuntatneue
— L'ambaixador de Franca ha
Aquesta tarda en la Feeultat de Cienvisitat avui el ministre d'Eetat.
— En Salvatelia ha rebut uis eles ha donat la primera dolos seres consobre la teoria de la relativitat,
periodistes que fan infornMelé ferencies
al ministeri d'Instrucció pública que ha estat molt aplaudida.
Al Palace Hotel s'ha donat un
i els ha invitat a pasear al dae.pata del Director general de lia- banquet eri honor d'Einstein,
presidint l'ambailador d'Alemarles Arts, don Ferran Weylee
qui es deu la donada) de malte nya i els doctore Carneara i
'libres per a la Biblioteca, moit3 Bauer.
En finalitzar s'han
d'ells valuosfssims i costosos.
Ea dit que havia rebut mones afectuosos mota entre el cortar
Bauer
i l'homenatjat, manife3felicitacions per la seva resalucid de restituir a l'arquitecte en- tant el rector de la Universitat
cárregat de les obres de restaa- que s'havia nomenat catedrätic
nació dele monuments de Grana, honorar' d'aquel) centre a Paila
tor de la leuda de la relativitat.
da, senyor Cendoea.
L'arquitecto 'litera senyor
Vihelmy, li ha ti-arnés el projecte DE LA TRACF.DIA DEL .TEATatE
de restauració del primer pis del
ESLAVA
Palau de Garles V i Ii ha anuaEn Vidal 1 Planas ea troba a la Prola
tramesa
dcl
ciat per telègraf
sel ?dale' ineernunieut per ordre
projeete del Palau ärab.
No este ultimad eneara quan ha de tuHa afegit, per últim, que tinaja se l'enterrament d'Anton del Olruct.
vial en un periadie la idea, que
Es diu que la familia de la detima ha'
ell acull, de pensionar a l'estran- vía realitaat gestione atab l'objecte de
ger les filies de Pillustra cera- traelladar el cadáver al domieili perte
mista senyor Zuluaga, pera ad- celar, pere segons metate, una elevada
verteix que era necessari que la personalitat, parea d'Anton del Olmet
petició es faci oficialment per ala lea opoeat, en evitació de majure emocione per als pareces de la 'víctima."
les interessades.
Taintioc está ultimat quan ha de res— El ministre do Foment
dit ala periodistes que l'havia litzaese la diligencia d'auttipsia, encara
visitat la comissió gestora de la que se supoea que sere aquesta tarda.
Ela baleons de referid en que esta
construcció del ferrocarril dirac te de Madrid a Valencia per de- hastal.lada /a Seei. -tat d'Autors Ist La
manar-li que atengui la peició draps negree, ea senyal de del.
El jotge ha citat per al dilluns a nocade la companyia Borghan
El ministre ha contestilt brusco testimonis.
Diumenge
deelerare En Velal I Platine
que s'havia Ja ter la revissi6
davant del jutge.
Pneus i deslices cubrir totes les
Aqeuet metí el jutjat no ha fet cap
formalitats do la subliasta.
Ningd ha eauparegut a declaTambé ha visita a En Gasset tribal
la comissió d'huller3 que sienten rar.
Aquesta tarda el jugar ha pero declaalarmar-nenas al veure quo no
rad() a la preed a El] Sedal 1 Planas,
tahavia tractat al Consell el seu saolt
detingudamant.
problema. El ministre ha dit que
El metge foreste ha fet l'entónela de
sin aquest assumpte hi havien
l'Antsm del Oltnet en el dInósit judicial,
gune.s dificultats, per6 que ou el emitint el seu informe.
primer Caneen es resoldrien.
Per al detiene reten ceses 2:3 testimoParlant de la l'agosta, s'ext.an
nie, entre ella Elena, amiga d'En Vldul,
gis; en consideraciona dient aue
En Miguel Ptuiqual I alguna actora de
al presentaras° els nous germens
r Eslava.
quedaran dominat
L'euterrament tIc l'Autou del Olteet es
— El COMIO de Romanone3 far e el diumen ge, a les quatre de la tarse'n atta aquest clemati al calma da, ilea del dipdalt judicial el centeatiri
d'on no tornara fins al diumende Nori.ra Duna d e l'Almudena.
3 13 a la nit.
•
al
dia
29
començaran
El
—
LA CASETA
ininisteri de la Guerra les apta.
El Diari Oficial publica:
g iviOrta a ingres al Ces d'InterDe Finances.—R. O. diapoeeut s'ajasvenció militar entre ele oficials
Al a lee tarifes que es publiquen les pad'albas Cussos i Arrees.
tenis prr al pagament del humea de trena
porte aplicables al vehicles • entimerate en
REle etaTleetetT CE .L'EriCAl'article 5 de la lee reguladora de dit
tall-LAMENT
impost.
De Governacia. — Facalaf6 ultl perroCom no ha acabat l'eneasalat
oficial, es tleseetnei g al nombre ach u:haltera dependent d'aquest /anule*izarle ele oandlaats utiniaterlals. ten
De Poment.—R. O. disponed-se s'urFe kta arwandie las xaras en
uns 230, que ea descumponen en deni a les divisione tIcniquee i atinn+rti3ele neg•Sents grupa: marques trativ,1 de e ferrocerrils robeervencia de
•
d'Alttuoquawg z 1,111 9.ui4quar; pi ¡c.> f,c$4.$ que taalltiattata

PREMSA ÁSSOCIADA

:CORRESPONSALS:
&lato/dale la daesItleoció 1 declarad() da
soldara de !actual allistament.
— Dillune sed repartida Palmeta*
VILANOVA I GELTRU
del Ilecat Vidne
Ee parti cip e ran 159 soelicitants a rae.
Fect.b2.11 :: ExConfennoies
de 22 pensetes cada un.
poaició de canaria :: Teatro
— S'erre procedint a la replantaci4
Munielpals :: Anales de la Mú- tl'arbree de la Plaga del Moneetir 1 a la
sica
poda de! ?emane «trinen pablic.
— Fina el dia 15 del correot seran
En Ventura Gestee done el prusat
admese9,en
aquesta Junta local del Cena
m enee una conferencia al Centre Catales
inclustone t exclusione de noma que
concurrencia,
en
le davant uns nombrosa
hagin de ter-sela anal, niel) permita pedem, e:Alti lea
— D itneores no va celebrar l'Ajuntaearaeterlstiques esseneials de rältima eamont seseill de primera convocatória.
catalenn, estndiä el coneepte de nade.
En el dit dia fou ordenat per l'Alcalnalitat, elogiä la acetre llengua, la nosdia el pigment de la terça part dele
era bandera 1 lea nestree asases; Regí.
endarritiments
que es deuen als empleata
'a yermes del pelele, tan deaingit confei als mestres.
renciat, una poesia pa trie tiere, q ue fui
— Aquesta setmana, arornpanyat
aplaudida amb entusiasme.
d'algar/te atraes, eettgutl e g uf l'advo^at
— In flreol Catslic lis ortanitzat
comerelant hondo:11 eenyor Segura Sol(dele Je conferencies per a te 'mesen:
sena, de filiad() demócrata todentedent,
Quereeme, confiado; totes elles a nrudom
el final es prepone disputar In represen'runa recrmeguda entalanitab.
Mero en e a <idee d'kn Itzfei ('ersinne, /asió Corts Xamuest distriete a l'actual clientet estupor Albert.
sobre el terna "Llnitem a plena leen".
- Dillune va reunir-se la »Junta lo— L'Associaci6 d'Alumno; Obrera de
en! an Sanitnt per tractar I reeoldre
l'Escota Industrial inangurä el poseat
diumenge el eamp de que es ritupietäria diferente assumptes de la seva competencia.
emb 1111 partit de futbol Mesa entré el
— Dijone, 1 ilota els anepleie.dele
seu Ihm i el Catalónia Eeporting Club, de
"Amtes
de la Sardana" va celebrarte al
Sant Sadurnt de Nota. La forte ventada
Saló
Gonla una trran bailada de !ardeene en tata la tarda p riri da jipesior'rles. Iaterprnal reseollit programo la ccsie Puir Sara fecultate .Aceb5 el perfil
Ida local "Unión Guirolense".
amb el reeultat ele tres e un a favor del
PM; poe eea tere del eral rärree
CatalGula.
— En el resten de la Geltre ha ce- el oras adminietrador d'aquesta Duana,
N'e:ni-le
Ruiz
Cenada.
lebrat la novena cape/sirle de sentirla la
— Ha pestet entere-zeda la Soeletat
"Societat Protectora de la Cela del Cana
de cavadnrs "El Foment e per donar 30
d'aqueeta vila, que ha ennfirmat
l'ahelee contra lea héctica perjudicial&
seva ene/remada en la seleccionada pro— El G. ('. ha de r larat vedet de diga
dueel6 del ja fam6s eanaei vilanovt.
ele terrenys quee ele emane ra,4ell6
— Amb la repreeentaeió de robra
poseeelsen
en eis paratgat de Canyet
d'En Puig i Feinster la "Dama enamoSant Renet.
rada", ha eeingut un nou triemf en In
— Dimarts va reunir-9e, so/a la pee.
nostra vila la companyla d. '
eidenria de releelde, la entere de Peoachín Mere Nicoles.
tercie a la Infencia i Exiliad/e de la /denpropvinent dinmenee en el tent- dice ta t.
—
tre del Centre Catare es posaran en es— La ebbl ejadora Ramona Revira cena les e hres "Gent d'ara" "L'Agia- recull tiple/dime/ida al ':Mundial" amb'
eta. d'Informes comereials".
les nena-ores eettalanes "Terra Raixa"
— En l'Altima eenió municipal (Jet ""La Maree.
tractä, entre altres 'Jets de mrnys kea •-•"
ARENYS DE MAR
portända, de la manera de regularitnar
Una vetllada. — Futbol
ele proas deal llaguen, 1 fer les diliA profit del camp d'esports, les obres
gjaciee pertinente per aconscguir que ea
reprenguln les interrompuOes abro; del del qual estan molt adelantarles, va tenir
Hoc el diumenge passat, a la sala
port 1 que s'activin les del pantän de
teatre del Centre Regionalista, una bo— 'L'Agrupad() 'Amtes de la erre:l- nica vetllada organitzada pel quadro
ea" ha oreanitzat un corcel d'educarle dramätic del dit Centre.
Es representaren "A la vora de la
musical, amb atireems piann, e e heenea del nrefeseor Ezequiel Mastín, disi- mar", de Pitarra, i "Gent d'ara", del
da en tres sessione, la primera de les rnalaguanyat escriptor Coca i Vallmaquals va tenir lloe el dijous en el saló jor, essent melt ben executades per -Ice
alcionades senyoretes Maria 13atIle, Lidel Fement del Treball.
Aquesta ennferenda sobre 'Otee-e, ele.- dia Ferrer i Dolors Graupera, i els
edenes", tant en la primera part, en ed/A jcves APés, Miró, Sollo, Valle Nicolau
me parla dele mdaies anteriers a Mozart, 1 Curi, sota l'experta direcció del secona en la seeona, en la sisal es trnete nyor Caries Xena.
d'annest i de Peethoven, fou intersesant,
A la segona part i acompanyades al
agradable 1 edocedora.
piano pel mestre Xavier Maie van
A Milis, Fa Martin, en le9 ildnetraelone isser cantades diverses composiciens
mudes!, ami) qu è complet5 les seres en- musical a cerrec de la senyoreta Dolors
sen.vancea es mostee cera sen pinni aae de Cruanyas i dels joves Francesc Nonell
la borla cociere
i Salvador Bosch.
— S'anuncia per a molt aviat, l'oberVALLS
Mea de la Sucursal de la Caixa d'E.sRoces :: Rateen d'un ex-preso- talvis a aquesea vila, ja que les obres
ner :: El Centre dma Dependents estan acabades.
— S'està organitzant im partit de futDijoue al watt, a l'altar de la Mare
bol entre el nostre equip i un compase
de Den de la Candela ce celebraren le!
de joves de la nostra colónia estiuencs,
UOCCS de radverat i secretari del Hace
de Valle En Tomás Selva i CriticO amb
TORROELLA DE MORTGRI
la gentil/soleta senyoreta Na Maria Folch
CatalanItzan-nos -:- Teatro
i laiguerola.
Benet la unie el doctor Carde, canonEl desvedlament catalanesc a Torroee
ge de la Sen brarelonina i aenti- Ila es manifesta cada dia mes, en tota
des paraules als nnvie moseen !tejed-ate els ordres. De prospectes, pot dir-se que
beneficiat de Sant Martí de :Halda.
no en surt cap que no sigui en cata— Imanto en el tren de la nit arriba..
li. A les cases, gairebe no es vea alarempanyat &es sena pares 1 alguns tre calendari qua el nostre Maulle.
entice, el jore :aneja Celvet, Sil del eamLa catalanització dele retoe es el que
poner de la pe-depila Sant Antoni,
avattea miss lentament. Els que actualque hada estat -„resener dele meras d'en- ment hi ha eón els següents:
çä de la desteta d'Annual.
Menjars i vins del país de J. Roig
Marea a restada a rebre'l uns rente(Pep del Magnteem),
nars de pece-unes; deteste& FacompanyaRecabe Encerrees per a Barcelona,
ren a reegleeia del Caletee on la eje-recio
Josep Vilä. Saló barberia de Francesc
cante, una salve en acci6 de ge-hiles pel
rages. El Barat. Mobles i cake! de Frau
retein del leve Clnlvet.
cese Costa i Ferran. Taller de earruat— Diumen g e pneeat tineue Hoc la re- gas i carroceriee de Nardo ¡‚laja.
unid general del Centre Autonomieta de
llevadora ca•tirgiana Na Justa Grite
Dependents-del Cennere I de la InetIstrle
alelí de latina i jorres de joan Gard'aquesta cintat. 1AI mcutória que ton cia. Sindie.at Aerieola. Ateneu Montgri i
Regida, prova reetat de fiare-trement en els del camp de Futbol.
que ea trola reementat Centre.
Denarem cotnpte dels que es vagin res
cine-tant en cable.
El primer ditenenge de Cuaresma de:
OLOT
bate al teatre Jou la companyia de saredhestó a l'honre- euela i opereta de N'Ende Picher.
Donatiu
Darrerament ?ha represeniat l'obra
:unge a En loan Samper
valenciana "Cada ovella, ea parella, esDesala cl ineS da febrer han estar sent mol! aplaudida.
sacriticats, co aquesta localitat, 53;
Els malees que enguany han entrat
porcs; len anis; St ovelles; 67 cacn qulta eón 37.
brits, i 74 bedellee, arel) tul pes de quiHa estat otee aumentada /a ifluminge
los 74,987, cobrant el Municipi per con- ció pública deis nostres cartees.
sume i aebitris, la guanteen de 15,05393
CIRCIVA
pcssetes.
— L'edvocat En Juan Capdcvila, fatia desvetllat gran l'iteres la cede
volescut amb tul vigésaint de Nadal, a rencia que avui, diseatee, a les den
pres a son cartee les despees de reerlila nit donara a l'Ateneu de Girona rik
i restauració d'una sala de mas- lustre professor i publiciata n, Nicela
pita) Municipel.
d'Oever, sahne l'interessant tenla "Et
— S'han declarat en diga els operaria trobatlor Serien i de terrena", havent-se
de la fábrica de pastee d'En jo.scp
registrat aquests dies noves inscripcions
Puigdement.
de socia. Les altere conferencies meran
— La Junta de l'Olut F. C. ens pre a arar d'En Tonas Garcés, En Crisga que Ida constar
tófor de Denienee, En Rovira i Virgi
Ve vadeds nca
unat 'd'este ii, En Giralt Casadestis, En Frederic
oportunament a l'hemenatge
rerament' a Eu Jena Campee encara Catnp, En Ruiz Porta i Mires distadn
que no constes en les ressenyes dels
des persenalitats.
riódics barceloains.
— L'Energia Electrice de Cataluuya
Ras
slia
atad
Esteve
de
— A Sant
ha arrendat a En Boraventera de Vi.
fue a la masia Serra, essent d'aletuta
mals un salt d'aigua de soo cavaiaa s
importencin l e perdues &ofertes.
tuat a Maese. La dita empresa está e.b•
poiada a rebaixar el preu del fluel.
GrI NT FraLIU CZ CUIXOLS
assegura que, malgrat aquest arree
lel moviment de peleada del mea de ment, la Cooperativa de Fluid E
Leber ha sotat alee: Defuteeleue, 11; trie de Catalunya no trigarä a reglas
el seu projecte de subtninistrar avantat
nateetnents, 10; lbasaiinante, 5.
psa ii part an, on - en dovont
losament el {luid a aquesta ches
embeemeteue, rutas eel- tant ja atnb un gran nombre d'abonas
maleta ma
entrangeme.
— La Federecie Patronal de G
ini g yfrie
Aval Uudae llue a ley Ceses Gnu- liS rebut
telegrama del senos
DE
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rat, 1 encoratjant a la mateixa 1
al paste de Barcelona a seguir
propi imputa la tasca de la
i per
ciencia atina, Cense esperar
alma a la tarda, al Saw de ajuts de tu y a, i fent y entes la neeraaultattea per t 5 taimas- ceiseitat 'ele ga creada d'un port
a la ciutat nitrada,
cai d'Aviada de latjumereent, el . aeronautic
•
ii esportruen N'Antont Ar- cridada, M45 que cap altea, per
{sanear
.
Eideneque tot poble avanaeague dona una coniereada
eleutograim", (lavan1 d un eat ha arrilaat a Mires d'ara.
•
n
En
acabar
da ama prillant conpálaic !t'Alai:te i numbrusiasim,
¡vial rabi comederos, torea., da- ! %rancia d'Amengua fou molt
, aplauda i febeitat pel palie, en»es.
tiert l'acte el preeelent de la tre el qual bi havia el senyor
eeeesió, senyor Domenech, el Carrasco, ferin i entusiasta pro40, eresentä ea cuilleicaeamt pulsor de l'aeronäutie.a, el quel
ceca ala que l'Aemaague es cursi a regidor havia format part
sersn:t d'aguda que emaea pel de la Coinissió d'Aviació,
A la presidencia, damas la Copreeias sacrificie la aia, mocea v:stima de l'avenç do l'avia- missió d'Aviació • de l'Ajuntament,
ee S- el.' remarcar da competen- Iii estaven representa-des les prin
c ia as. conferenciant que ee una ecipals socielets "sportives.
es lee primeros figures el:IperitPUTSCI.
a, lo da nostra terra i priaciE1 "temblona" bat al
peaneet dintre de l'aviada.
"Ferencraroal" per 2 a O
El conferendant començà teta
una bsugera història Je l'aviada
Amb aquest, es el tercer equip
in general, recordant els assaigs
hongares que ens visita enlets per Leonard de Vinei i els guany; la fama que el "F. T. C."
prime e experiments realitzats assolf anys carera, el seu bripele zermans Wrigbe Farmaun, Ilant historial que s'ha mantensanies Dumont i deinea predice gut quasi sety pro una amb tot
sers de l'aviada.
el que tenia retada amb l'esport
Seeeldament entrà de ple en a llenarla, fan del! un equip del
replicada de !a futografia aeria qual no es pot parlar a la lleuderriat /a guerra.
gera.
En al Lransours den seu documes quan, com en l'ocasió
Menta*, parlament es projectaren nreaent, el "Ferencvarraii"
neelarosisaims olixès. Belies balut pel nostre "Barcelona", la
astes de les chilate devastados' qual cesa. dit eigui de pas, no
per :a guerra. Eutograties de di- conatitueix lampee cap cosa de.
versee ,adrets, ,panurames, viste s nigrant per ale Ming-saeteo% °tirad
de Londres, Paria i Roma. pei- xent l'empenta eue porten ele
ne:, :(....gráfics, fent reelitar lustres equimers.
l'encane avantatge que reportalam p e perjudici de poder arrora : s el catastro de les nacions donir raes eractait.,m1 el nostro
re: ...L.;11, de la fotografa ebria,
comentari a propasa de l'enea
cese
qual projecta Feaaeu.
visitante despree del • seu segun
com s'obté trex.acta fo- mate.h. diguere que no n, ns eatese-aa diauuentea ì nurebrtises teueyen ele -sum- febleseeesullels
aens de terreny, lEetesatid• d'enguany, pvau alu.ant
a . 15 d'aixteatir-stlaiParell 1 cometa
atol) una "tripalet te" d.tleed i precisió a que ha
(1;11.!.fa coses bei le i posl er-se lamerader per- vantela en
canvi la part defen-i seise feeloc,rafiar un arl:Ves,
.siva de l'apile-a sí es ti: . ' rumiad
lo letra.
match
rep
eda fideleeeit
cont a mitres pulsos
joa—ee ui dt infe. !a feleerafia m'ele pel seu habitual
po.lriet:•. dir que
taat,
re
n uiercizel,
els resultats rmr;
, desequilibra totri'n erit
Se
,
que darla.
nu mesen
El portee'. caue
ezi atinados conste j
d s e.e.tais sobre la imeeantació • perfecte, retaajä balee
dele atiple servei comercial que poden quaaficar-ee de "banca"; pera en altres ncasiroie
¡ere
l'encert ro fon tan gran, donara
Reniareft eas enormes progrese proveo d'inseguretat
tics de • Vranea mercas a :a naveLa parella de defenees. potser
pació aeria, i ensenyà un pla ge- p e r la dura tasca iui liagueren
neral deis porte aeronäGlics de
de suportar, 1 sebretot al segon
vine República.
E. projectaren diverses foto- temps, donaren mostees evidentes
de
fadiga; denles, el ecu cop rerafies de medalla traparells de
berneardeig, de comerç i de tu- sulta feble i són tardans en earismo; dele aparells fotogräfics i clarir les situacions.
Els majos no feren tina exhi.
d'immensos hangars.
biela sobresortint, pera lampeo
El conferenciara acabä Ja se- pot qualificar-se do dolenta. En
ra deaeiada p s roració, remer- alguns moments ens sembla que
ciant a la Comisaió d'Aviada la no s'entenien pas del tot arrib eta
thstinció amb que d'havia huno- ecus davants, i dad t que algunos
passades perdessin la precisió
característica habitual en aquests
equipa, que generalment, a mante fritäol
ca do notabilitats individual%
•••nn•••evaretrwroa..-mn-n
ens donen isempre uní, aleó de
Dies 3 i 4 de Mare
conjunt.
Ilern dit ja que a la davantera
FffErlf:VaITSI Torna Llob
eobressurt, tant per la combinada eorn per l'oportunitat en el
Vuit vegadee c.ampló d'Hanrernat, el trio central, tots ele
•: Creador de eEeoola
quals jugadora ens agradaren.
liongareca de Futbol
Initividualmenl es remaria enDie,' 10 i 11 de atare
cara mes En Tata el qual, Si no
molt afortunat en els tira que
Pr.al Uniói
irún cecea, traslluf quo no endebades es considerat com un deis
Finalista CO el Carnelonat
malora xulactors del seu país. La
d'Eapanya 1922
seva fama ba traspassat les
CON 1- R
fronteres.
Els extrema beta dos molt ph.
F. e. B...Rcri.ONA
pide, i essent un constant tragf
per als majos que els han de mar
Cumpla de Catalunya 1 d'Escae; pera el seu joc perd multa
penya 1922
efichcia a causa de les seves cenCAMP c
CCETS
trades, en /es guata, fea pel vent
A les 3 20 de la leida
o manca d'encert, en el part:t
rEatiir no estigueren afurtunats.

Cederdneja de N'Autos'
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to

p ersignent--dijo--y esperó

Si:, haJer un movimien!o.

El zumor se oyó con más claridad;
Sra causado por la marcha precipitada
de un hombre, y venta del piso bajo.
Van Iecament, tranquilo y resuelto,
Rece el puñal, y oculta/Piase en /a aber.
una ventana, miró con recelo
bacia fuera.
Ena sombra rápida pasa por debajo
d e la ventana y desapareció hacia la sea
'Ida de las ruinas.
— Uno de los que me han enamorado,
rrO.I (miró el sabio reconociendo a Mer-t
Curi o con el traje que llevaba en el labor atorio y que aún no ,se habla qui4
lado.
El rumor de los pasos se alejó rapas
da rnente y se extinguió al momento.
—No me busca a mí, dijo Van l'ele
ment.
De pronto acudió a su mente una es-4
Pe ranza que iluminó 8u bronceadq roa
tro,
— Si habrán salido del taller, dijo cene
a legría, dejando a Aldah en la casa misa
te riosa. Tal vez me persigan por 1(11
calles creyendo que huyo. Si salo es i
l' Itr?r a el anciano al lado de Alelad...
'Pm salvarla?
...Ä Aalagala ene gata vaga epperanej
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Moto Club de Cataluuya que demoren tr
tea he facilitan, per tal OU‘'
estigui en !ve limaillurahleir rocoto-iota.
mena/nades.
Pel qua fa referncia ala initausa
comunieaci6 amb Tarragona ultra els
trena eaperialit 1 els g rirei• madrona que
diaposará el Moto
Catedway•
reparara la carretera' d'ennag amh Tarragona amb l'objecte que la conctierucia
de venirles pugui fer-se en les minore
condleious.
Cal esperar de l'entusiasme dele orgelanzadora 1 del zel de .I'eleunnt oficial
Cric el prfaiar gran premi de 1'8i/incide
constituirä una teste sesenyaktia, pels In
nombrablea arleptts streb qtt¿ compra lee
Port del motor.

Ferrer", de Palma, amb adoba sedada&
Llagut espanyol "Utter, de ValeWaa
asen, cirrcga general
Vapor espanyol "Triana", de Patagee, amb carrega general i un pausagen Amarrar, moll del Rebaja. Consigs
thetari, Ibarra i Companyia.
Vapor espanyol de Palma, amb arrega general i 71 passatgers.

En el seu conjunt, l'equip dee Contreras en qualitat de presimostrà una certa lentitud; voten dent de la Federació i mai com tu
precisar tara en les seves pase representant del F. C. Barcelona, co m . aLludeix aquel! Club
sudes, que la rapidesa i la visurtlitat del joc se'n reasent. No °ba- en el seu escrit .-També ha de fer
tata i Mita es Un equip força constar que N'Antoni Salva
apreciable 1 el tpfal ena ha,ciem- conipla i ha comptat senipre anda
ala confiarme do tole els que come
plagut Torea ele poder veureee,
Espernem que en el parta d'e; ítinen el Comite Direetiu Regioqaesta tarda, mes conciacdore nal."
del terreny i del contrincant que
EdPAN a0L-Rt; ROPA
tenen davant seu, Ola liongeresos
Segarla ele vingut anunciant, aquesta
hauran de proporcionar-nos mocicLismE
tenla, a lee 315, en el carup de l'Esments de sincera enlodó.
VELA/DUO:U DI.: BADALONA
El "Barcelona" jugä be en ge- panyul es jurara el partir de eamplouat
Per a :manea tarda, a un quart de guaentre ele primer. equipa Eepatayol-Euneral i contrarreetant amb de- zopa.
tee J'infatigable Esport Ciclista Badal°.
oisió els dominas accidentals deis
Crel e m que scrä un deis mes 'enyeta n1 ha organitzet una interessant retinte',
seus contraria. La partida fou d'agiten Csmnionet,
ja que ele dos Clubs sota fordre semicut:
mes favorable per als nostres, posaran tots lirioesforçoe
1 -Corea a 5 voltea.
en surtir-11e
sobretot a la segona part, que 1:mamador; naturalment, si la realiter
2,—ElimInació cada 10 voltea.
&mostraren una mis gran cobee
1—Gran match a l'australialla entre
no coaflema ele mames que a ProOsit
sió mitjos i davanters.
els corredora l'rat, Bias, Arimon, Card'aqueet partit han vingut circular/t...
En aquests darrers feo una
bonen, Ilásim • 50 voltea. Per primera
bella exhibició N'Aleäntara; no
ISIOTOIttatalE segada a Badalona.
4.—eursa amb entrenadora delates
ho diem pea pel seu gol, certa- EL III GRAN PRE,eII DE VOITIIment znagnIfic, pera per la deREPTES I LA CURSA DE LA cobre 20 quthémetres.
5.--Gran cursa individual d'una hora
mostrada de joc que feu quasi
ItABASSADA
tata ja tarda.
per punto amb nprlut cada 10 minuto.
La Priva Rhin ha cumençat ja ela
No entra en el nostre costana
trt . balla per la celebraciO del celenProra de regularitat
prodigar els elogia, puix mollas seas
dardi ,idLe provea de motor que te anuacia
L'Esport Ciclista Catalá, organitza una
vcgades sonen a falset; ahir el
prora ciclista de regularitat per a equipa
Barcelona ens presentà un xicol.
Per al ITI Gran Premi ile voituret. de tres dcliates, la primera d'aquesta
Jo y o encara i que no dubtem en
qualificar ca"espoir". En Denla- tes LA gestione realitaades permeten es- lndole que s'orglanitza sobre un circuir
perar que la gran manifestaci0 interna- de CO quilametres.
flachs, a mis de l'entusiasme da cional
de yelocitat tiudrá Hoc sobre uu
Sea molts ele premie oferts per comdebutant, feu gala d'en joe torea r i rcuit préxim
• Barcelona amb ruoltee pensar ele concursante i sola el set' anunnotable; provel arias constancia
facilitara d'arcH. Les eintats basca d'a- ci ha despertar veritable entusiasme enels davanters i es prodigà inter- etteat rirenit eón Sabadell 1 Te.-rassa. En tre els nostre cielistes, ele quals s'apresceptant le; arrancados dele ed- les emites darrerumeut verificadas pela ten a prendre part, el que
la suposar que
versaría.
sertyors Molina (Joaquim i Franeerul
Serian en nombre considerable ele inscrita.
A la segona pare la despee- Annartnut
dcle;:ate
Penya Rhin La celebrada altimement a linee d'net cipierda que encara hi ha amb els
al dit eferte, ale Araldee i consellers dele clista s'inscri guereu 110 participante.
demés companys seus dequip es A j tintamente de toles dure ciutets han Per a detalla a la secretaria de l'Esremarca quelcont; pera En Ilen- prerut millone imnreseions res- Pon Ciclista Catea; mi informaran,
(m'eche, en aguda primer tlia, peete a l'entusiasme ernh cenl, din+ Ajanha causal una magnifica impres- tainems nevelfirien la erlehraeid de la cursM. Naturuintent, no vol dir que en n . ri un circuir .que raeoes per les ressarui ja un jugador perfecte. pe- pernees riutate, havent-hi tamte, per Secció Marftirna
ra si continua aixf, Ii augure). Pert d'altree viles oferiments de circuir.
• belle'ehilaciaue Eisis . : latid, l'en- Praya Ithin ve estmlientles toles i
Miati a

Eta defenses feren de tot; be
dolent; ele qualsevol manera lo)
pu t dir-se que per a ella la tarda
los arare brillan t.
l.a primera part transeurregai
seese marear-se gota; el joc as
neartiegue amb poc entusiasme,
sell s doble a causa del fort vent
que molealava. Veierien dos peri l losos zata de t'interior dreta i
un alt te du feaquierra. Per la s.:va par( una pilota que agafa
precipitadament l'Aicantara, ame
perdre-li l'ucasió d'un gol maga/tic.
En canvi, fou notablernent superior el joe desmentiat a la segona part; no precisament pela
gule, pera perquè les situaciobs
an ésser mis freqüents.
Els dos foren a conseqiiénaia
d'unes centrades d'En Piera; la
primera, rematada amb un rara
oportunitat per N'Alcantara; a
la segona, la bala antt vordejant
el pal, fina que en Gräcia i el
mateix porter la introduiren.
Altres otasions fallaren al
Barcelona; entre altres, una segura escapada de N'Aleta/tara, el
qual va entrar tan cenyit que la
bala ensopegä amb el pall
El públic, en general, es done
per molt satisfet del curs del
match. L'albaratge era a carrec d'En Comorera, i els equips:
F. T. C.: Weis, Jakacks, Hutagel II, Wilheim, Czada, Fuhrmany, llegar, Tuna Pataxy,
Schieiber i Wiener.
Barcelona: Pascual, Planas,
Surroca, Torralba, I3entanachs,
Samitier, Piera, 'Martínez V,
Gràcia, Aleäntara i Sagi-Barba.
Esperem amb interès que ene
reserva la tarda d'asea.
Una nota d3 la Federaole
La F. C. C. F., amb referencia
a les manifestacions fetes pel
C. D. Europa, fa constar que el
senyor aalvä, president d'aquesta Federació, estigui a dinar al
Tibidabo amb l'àrbitre senycr
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atravesó la sala y siguió un camino
opuesto al que había tomado al huir
del taller. Llega por fin a da sala que
comunicaba con el aposento de Rey• nold por la abertura misteriosa cuya
secreto había descubierto, y al tantear
con sus mallos la pared para encontrar
N resorte en medio de las tinieblas, se
esparció una brillante claridad en la
sala por una puerta abierta que daba
a un corredor inmediato alumbrado por
el techo.
Sin cuidarse de averiguar de donde
venta aquella claridad ni de ver si lo
Indicaba un nuevo peligro, Van Helmord
lana 6un grito de alegría y de triunfo,
porque acababa de encontrar el sitio
donde estaba el resorte.
Con el puñal desnudo en la mano
recha, inclinandose para concentrar
sus fuerzas y pronto a lanzarse hacia
adelante, oyó ei Indice de la mano iza
quierda en el resorte, y al mismo tierna
po se hizo más viva la claridad que
iluminaba el corredor.
Muy pronto se unió a este fulgor sf i
n'estro otro quo salta de la calle df
los Dos Escudos.
4 ea
Van Helmont entró en el talla dd
Ilevnold, y dd paró
prolt& ejem

Amarrar, moll de lea Drassanes. Cexisir
natari, Companyia Transmediterrania.

Vapor anglas "Cortes", de Newcastle, amb carlee Amarrat, moll de POrkent
Nord. Consignatari, Mac Andrew.
despatxatis
Vapor espanyol 'Reina 'Victoria Eugenio", amb crrcga general, cap a Buenos Aires i escales.
Pailebot espanyol "Ramón Freixas",
amb eärrega general, cap a Citeadella.
Vapor espanyol "Antonia", amb arrasa pneral, cap a Candi.. escales.
Vapor espanyol "A. Cola", amb cera'
rega general, cap a Valencia.
Vapor espanyol "Cunera", amb cärrega general, cap a Cartagena i escales.
Valx0/19 sonda

Vapor espanyol "Jorge Juan", de
transit, cap a Cádiz.
Vapor espanyol "Mercedes", aria) el
seu equip, cap a la mar.
Vapor alemany "Traen", amb anega general i tränsit cap a Valencia.
Vapor espanyol 'Balear", amb cerrega general, cap a Malló.
Vapor espanyol "Frutero", de trea-

sit, cap aCette.

Anuncis
COMPANYIA dATALANA DE
TRAritiViES
Soctotat Anònima •
El Consell d'Administraciä d'ae
questa Companyia convoca ele
senyors accionistes a la Junta
General ordinäria prescrita per
Partida 20 dels Estatuts, per al
dia 10 de mere erren!, a les out
ze del mate al local social, Roma:
da de Sant Pau, 43.
Ordre del dia: Aprovació del.
Balarle i comptes dt Eexercici del
i92 4es, apea
d,
' lone s'admea
Els diposife accione
ten a la Caixa social, totes ele
dies feiners, de nou a dotze del
mate hasta el die 8 de l'actual,
segons prescriu Eartiele lt fiera
Estatua vigents.
Barcelona te de mere de 1923:—Pel Censal d'Adminislraciós
EL PRESIDENT, y. nLA Fecunda.

que ocho sigui coneguda la se. Movirnent marítim
va ileasió
VaIxelts entrats
Respecte • inscriprions. malerat I no
Pailamt espanyol 'Puerto de Alcúhsrer-tre declarar iihert perforle n te rede Palma, amb mema general.
b rs-le a . ee traen les tnés fala gueres im. dia",
Llagut espanyol "Anita liartinez", de
pres.:ene doma ultra IR marra s'enredoro de l'any nassnt es traen mires de pro- Castelló amb garrotes,
Vapor espanyol 'Cabe Santa Pula",
bat es 112Merlpvy me d'una al. I,' /I francesa ene ja correrue en el primer Gran de Bilbao i escales, amb draga general
sis
passatgers. Amarrat, mea del RePrenn i la d'una mama austríaca que
etetabbe annest any dispo s acia a prendre baja. Consignatari, Ibarra i Companyia.
PalLoot espanyol 'Elisa La Roda
Peru a torea les grites provee europees I
f
que ha tirmin resentroeht un gran èxit en
ree-..mciaaeracucciarmamenriguatt-Emanrcavemarmamaapo
tina el I ria sobre gel a Buéria.
In qa n n t a l a en,a de /a Ftabaseada 12
O
ea decidirla &rinitis-amerar la seca cele- ii , !:4:1rerr.„, il n 1
P1a0 g ol Tüatro, 2 1 4 1'
reig..
herid el dia 24 de niny i la dem e n da de a '‘e 1 1
. 1
jil
detalla P enya tirin rep tant de Cata- • (1 11.,.
To1Cons, 5125 1 4736 A I
IllnYa 1 l'Esp anya orna d'alte,
r paisos, : e
ä
ii Z 'a Itte
fe 1-riere ene la ama importancia i '.xit a
11:
pot superar, encara, al de la Curca de Il
,. t . :...ey rreseat.
Tumbé, tan prompte es llaman indi -is
A y o!, d i urn2 n ; e,
certs dolo data en qué peim-1 estar aterraNIATINEE
jada la carretera, Penya Itnin empecedr l'orgnanazeill del cmilemetre Ilanqar.
a les 4 de la turda
meso eme detenerte un gese inters en ele a
i ne, a les tú
nostree centres del motee e.eportinz i inGrandlófi Exil
dustrial,
dels
meravellosos quadros
NI, 111 TKUn'td..! ARMA:N(11M
Prolg` Ne

(2)

ri i

carm u tr u
(La Otilmenaa)

de ~(0)

Comieei6 organitzadora d'aqutata
gran curse no es den* punt de lenes perqué es vegi revestida del mazna de detalla, que Sonia la eensaci6 d'un esdealmea t.
El subcorsitk de Tarragona, ami) En
Linfa Benet al enp, ben secundar pela
senyors Marsal, ele germana Bonita,
Bonct, Gramunt, Dalmau, nomen, Artal
i Ito s ell bao reprb, amb llar habitual
ti vitat els treballa de col.laboració amb
el Moto Club, fent de manera que la
prova d'enguany reo tingai d'enrejar a
lee anterior!.
AvAt marrará a Madrid una Comlaaj ó, per invitar a don Anona a In resta.
Ensems e, gestionaran del ministre de
Foment 1 director generat d'Obree pdbliquee els :silbas necessario per tal que
el circuir, quedant en ene-el :ente condicione, permeti d'obtenir el max i m te ndiment.
la "Jefatura" d'Obres pablImies
Tarragona 1 la Direcc i ó d'Obres pnh'iques
lee

t E i OPA

A

que integren el fastuas
espertacle

CR-CR I
ZIGZAG

hr
ra)
no

lj

De.mä, dItluns, extraordl narl csdevenlment artietle
PAESENTAC:0 A BARCELONA
de los
DAUSES Dr. LA tiLA DE JAMA
per la fainoai ti alladoi a javau) ,qt
TAKKA-TAtfli.4
I el seu admirable "rartenaire"
YOGA-TARO

de Id M "" "itat ben manifestat ni illO2numar,:masountsze;aszsitaunlissuusznizaiasueaRiltilller
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ruinas del convento de los Agustinos. 1

Pero la diania marehaba con mas rate
pldoz que él, y el laboratorio, tallerrs
y galerías se hablan transformado casi
instantáneamente en un bornó eneen.
dido.
Van lIelmont conoció que los repta
dos .progresos del incendie se debían a;
los Ilquidos inflamables que se hablan
esparcido, y vid con terror que el taller
de Reymad estaba ardiendo cuando upe+
nas habla llegado a la puerta.
El sabio retrocedió, pero nn muro de
llamas se alzaba detrás do 61 y lo pera
seguía con su marcha progresiva.
El peligro era espantoso, ameundot
it
Van lIelmopt, eneerrado en un circular
de fuego, iba a verse eilvuolto por aquea
Dla marea do llamas; pero de un saltd
ee lanzó sobre la mesa de cristal, que
permanecía intacta, desafiando la chas
cien del fuego, que pronto la rodeó por
todos lados, pemejante, en medio de
aquellas olas ardientes que ¡e choca.•
ban sobre sus ángulos, corrían bajo sus
pies o saltaban sobro su superficie al
tira peAnsco puesto en medio dril Gula,.
Po, y barrido por la furiosa tempestad.
aaua», gi . 31111129 eragtrïjblj, g

Lli

e

e

• .

EL INCENDIO

' Mientras los tres hijos de La Chese
nayo combinaban en ea salón azul del
palacio del embajador de España Uy;
medios Me ¡'levar a cabo felizmente sus
Infames planea de rapto, asesinato y
robo, un resplandor rojizo indicaba que;
acababa de estallar un violento incen41
dio en el centro de Parla.
En la cava de la rallo de las Estufas,
Viejas que, presa súbitamente de lasi
llamas &silo los cimientos hasta el tul
l ado, ame n a z aba con el incendio a iloe‘

edificios inmediatos.

La casa incendiada estaba sin ducht,
Cederla, porque no se ola grito alguno.,
En el momento en que Mercurio pro.
',tocaba el Incendio prodigando al ele.,
mento destructor los alimentos inda;
p ropios para aumentar su voracidad,:
Van Helmont se hallaba aún en las rui.1
EaS dO1 Qcorleu» da lo AguAlkok jäti
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quatre. El salnet en un acte, °Hl
ginal de Rafel de Miguel, i Josep
Perez López, El dla del Juicio
i Responsables! Nit, a les deu,
Responsablesl
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Teatre Cómic

5

DIumenge 4 de mara do tan

NI

1113111.1111•131331.11111111103111101311111
companyta dramatlea ras- NI
• tetina FOJAS-CAPARO.
_ Avul, :
• diumenge,
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EL CAPITÁN LA CHESNAYE
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móvil, vencido por el dolor y la desesperación, y como un cuerpo privado dial
a.ma.
—laicas° eldedo de Dios, exclamó con
voz sombría, tan visible por momentos
ceg ará de dirigir sus esfuez •zost No...
po, es imposible! ¡Pero Aldah! No debla
, abandonarla, ha sido un cobarde en
huir.
Y Van Helmont se daba con el puño
l en la frente y so desgarraba el pecho
con ;as uñas.
Sin saber el olido a que dirigir Sus
pasos, volvió a andar, y bajando por
una escalera desmoronada, llegó a un
pequeño patio cuadrado.
El aire puro al bañar su frente sea. rana .,, t1 espíritu, y un pálido rayo de
luna iluminó el sitio en que se encone
traba.
• Van Helmont se paró y se volvió ha,
cia e/ oriente.
Estaba dormida, dijo, y Imán lo esa
tá. 10111 ese sueño la entrega sin fuer.
za y sin medios de defensa.
PenmanaciA inmóvil entonces con la
mirada brillante, los brazos tendidos
hacia adelante, y paroejó concentrar en
• en cerebro por medio do una extrema• 49. Leasieu ludas sui fuerzas morales
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Apoyó su mano en el resorte, y Van
Bailaora, dió un paso hacia adelante,
pero retrocedió casi asfixiado, vaciló y
.cayó hacia atrás en los c.seadones.
Una nube de humo le había azotado
el rostro y al querer franquear la aliara
turay obedeciendo el hunio a la acción
da la corriente de aire establecida de
pronto, se extendió con extremada vioa
lencia por la galería superior.
. .En el mismo instante las llamas que
hablan estado hasta entonces ahogadas
bajo una negra humareda; brotaron
por todas partes avivadas por el aire
quia penetraba en da sala y se retoreica
ron en espirales amenazadores, erizan.
dese por todas las aberturas, filtran,
dose al traves de las hendiduras, arras,
blindase sobre la piedra, taladrando el
teelm, haciendo °rugir la madera, la cal
y el yeso con un rumor sordo, con un
ronquido siniestro mezclado de sonoa
ros estallidos.
Van Helmont, aturdido, cegado y res.,
pirando apenas, se levantó con presa
teza y apoyándose en la pared para no
volver a raer, subió la escalera persa,
guido por 103 rápidos progresos del dos
tructor alamar/te, y corrió hacia el ta-,
Iler de Reynold para seguir otra vez el
Garnino qug. Labia, g.grzidg h iìi12P.E. 344
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Amicia de la infäncha.
! u Re ama r Gama emula
a

Palace Cine

u
U

is in
•
•

N

•

GRAN BALO DE MODA

•
Arletocratiquee beitioni artatiquer vi
Programe. extraordinario
. i•
sr
•
Aval, diumenge, sessions
a gi
ga pna mati, de tres quarts trenzo
de qua- ri
SI /re a sis I de sis a vult, tarda, 1 a a
11: los den de la nit, graos riada. E/ al
Z film de formes ar g ument El* pe- ri
ente d'ahir, la divertida peLlIcula id
M Leo nenes del chor, el curtes film 12
U Sobro els patine. Jornada a de/
m
U grandleis fibn su p erproducciA
de la si
1113 marca elemanya Al . P. A., L'homo gi
II sonsa nom, titulada El trtorn1 de
n t'amor. A la-Aes ield de 13 ilit eSPre- iii
pa
id va del 9 I ültim episodl de L'ha- •
mo tunas nom Avlat, esiecna • de RI
va Cuiquilln, per iackie Coom, romp pany de Gliarlot. I Sota daos ban- 31
m dores per la celebre Prismila Dan, r3
•
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r3unciuguauduluNELBulammin
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M'uf. A l tirnenZe.
matthat
d* t a 1. L'euopaia d'una dona, /3
1 14 emacars; El 5001 lord Faunt- •
roy, segAmit 1 ultima, per Mata
Plelrferd; Baby emombradora, Acla tualitats Caer:Ion/, Tarda: Profeta
la a la sem tema. Nit estrenes:
d'una dona,,111 1 últim: Ena• popaia
morada del esa notar. Dorna, dtEl Mins: La seta rüllor novel.la, Un
mdionari, Triquitrartim camti pobre
pi6.

Majestio Hotel Anglater
Avul, (aumente, ttla 4 de
Du r
1923, a les clon de la tarda. ra
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Tercer Concert de ()oreara%
en el Seid de The
Direccid artIstics, •

•
•

CASA WERNER

•
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Recita/ per la cantatrill
Francisca Mari«
u Primer preml del Conservatorl
del
u Liceu, acom P an Yada al
Piano pei 1
• Met..re
.
in
N
N

U

Joaqulm Vidal Nunell
del, Retal Conservaiorl 1 directOr del
i
El Teatre LtrIc Präctic.
U
Per a Invitar/0ns, aquest matt, iiiI
15 d'Onza a u a la CASA W
ERNER
El Rambla dena,
Catalunya, 72 (canto. pg
u
15 nada a V a l 6ncItH•
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MUSIC-H A LLS

EDEN CONCERT
Amito,

12. Director artIstic, Francesa
rezoff. Telefon, 3332 - A. — Tarda, ep.
ab
quart de quatre; ntt, a ics deu. Presenta.
cid de les mes bellIssImeS artistes 1
llora números de varietats. Cala die,
Dancing a Petorant "Fo y er". t d 't I
de la matinarla Gran Tabarfn Amerki.
higa/ro Tyndall.
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CONCERTS : :

••n•Z.M.

Palau Musica
g

Catalana

199141mo

Segbris Sufí Mateu, de
Joan Sobastlä Bach
per L'ORFEG . CAT•ALA
Dues úniques audieW; en una
sola sessló cada una, les tardes
dels diumenges, 11 i 18 de març.,
Localitats: Unió Musical Espanyola, 1 i 3, Portal de ¡'Angel,
de tres a set de la tarda.

Tentre Tivoli
Orquestra Simfónica do Barcelona. Mestra Larnoto de Grignon.
Serie
14. Primer concert,
avui, diumenge, ti. les onze
mati. 1 part, Weber: Der Freischutz, obertura. Ravel: Rapsòdia espanyola. Preludi a la nit.
Malaguenya. Habanera. Fira ,
SaInt-Saens: Danaa macabra,
poema simfänic. Vieh i solista: senyor Munner. Wagner:
fl'icd-!d y ll .
part. Beethoven:
Cinquona simfonia en do menon, op: 67. Allegro con brio.
Andante con moto. Allegro-Allegro-Presto. Abonament i venda
de localitats: Unió Musical Es.
panyola, Portal de l'Angel, 1 i 3.

SALA MOZART
Avui, .diumenge, 4, a les once
la tarda, segona sessió de l'Audició integral dels Trios de Beetho yen, a càrrec del Talo do Barcelona.—Localitatas a taquilla.

ELDORADO
Avui, duimeng,e, 4, a les once
del mati, grandiós festival a prof it del monument a En Pep Vantima.

La sardanista, pal.lícula de ros.iums populars. Sardanas de c,ncf.:a per la cobla La Principal dcl
Camp, de Valls.
LA GOTITA
amb el seu PoDurt ori de cupido
catalans
EMILI VENDRELL (tenor)
amb Uta selecto recital de cançons. Detalls per programes,
101.11111101.~•~11MIN____.

EL CAPITAN LA CHESNAYE _ 558
_
minar el aposento con una mirada ráa
pida e investigadora.
Ningan desorden reinaba en el;
taba desierto, y se veía sin movimiento
y tendido en el suelo el cadáver de
Shabbat, la pantera herida por el glóbulo mortífero.
Van Hclmont saltó por encima del
buerpu del animal y se lanzó al correa
dbr cuya puerta estaba abierta.
' Llegó e na l lgunos segundos al laboa
ratorio de química y al aposento donde
La Chesnaye tenía las fieras, y vid que
todo estaba desierto, pero ed pavirnem,
to se hallaba lleno de resortes de vas
Eias y botellas, ias paredes, los techos,
las puertas y las ventanas presentaban
anchos regueros de un liquido
te, y la atmósfera estaba impregnada, do
emanaciones acres, ferruginosas y acia
das aue apenas deaban respirar all seta
bio.
Pero no vela ni sentía nada. Buscaba;
Aldah, o a falta de la joven, quería
hallar algún indicio que le ayudase a
oncont rar la.
Volvió, pues, a la galería en cuya
Extremo estaba la puerta del laboraloa
rio de Mercurio, y bajó precipitar/amen-1
ele escalera que conduela a la calla
do las gguIas »ejes,

RESTAURANT—SSUMA

ZrousTSSAIRR„-dtauaiz etisprlAni.

Pela, (»tres 1 Mariscos, Quintana, 7.
•

ESPORTS -.•

Frontii Principal Palace
Avui, diumenge, tarda, a un
quart de cinc. Tres extraordina
ris partits de pilota. Primer, a
cistella, triando i Manir' contra
Santi i Castaiiaga. Segon, a pa
la. Chistu i, Quintana -41-contra
@adicta i däuregui. Tercer, a cis.
talla, Vicente i Ichazo contra
aarrenechea i Garagarza. Nit,
no hi ha partit.—Derna, dilluns,
no hi haurà partits.—Dimarts,
tarda i nit, extraordinaria par.,
tits.

FUTBOL
CAMPIONAT DE CATALUNYA
Avui, diumenge, 4 de març, a
les 315 tarda,
ESPANYOL-EUROPA
(Camp Espanyol)
Ter entradas i localitats al cac
de joc.
•
—

DIVERSOS —

Venus Snort - Palace Ball
Rda. S. Antoni, 62, i 64, i Tigre, 27
Ayui, diumenge, tarda i nit,
gran ball amenitzat per la senos
rival Banda Sport; la qual exe.t
ettarua els segiients ballables:
Vals Saló "Machinelcment",
Flarxa cupiet "La filia d'En Nandu", Tro-Step "Amores I amorfos". Mestre J. Pareja, dirigits
pel simpàtic i popular ' mestra
Domènec Ponsa.

S q.,A EMPORDANESA
Carrer del Pi, número 11
Telèfon 3499 A.
TITELLES I PALLASSOS
Ayui, diumenge, a les cinc de la
tarda
I. L'humorada "El sord", pela
1 itelles.-11. Els aplaudas paHassos Pupy and Zepy.—III. La
comèdia de gran broma L'hostal d'En Frió".
Murga dels Benfets i Ball del
Tururut
Nota.—A tots els nena i nenes
cenan obsequiats en entrar ara
un número corresponent al sorteig opio es farä d'un bonic ob.
jacte d'esport.

ARYWIIMI/Jn
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y materiales el supremo poder de su voa
Juntad.
--lespiertal—dijo con voz alta .3, con
tono bruscamente imperativa; despierta... te lo mando! Cualquiera que sea
la influencia que te domine, reconoce
la nula! 10be.dece 1Despiertal
Y volviandose sucesivamente hacia
los otros tres puntos cardinales, repitió la misma pantamima acompañada
de las mismas palabras.
.
Terminada esta especie de conjurar
apareció más tranquilo.
Van IIelmont miró en torno suyo. Al
principio no reconoció la parte dol edi-4
ficto en que se encontraba, pero profl.
to recordó el plano completo de las rala
nas y atravesó el pequeño patio sin vacilar, Habla descubierto en sus excura
alones nocturnas el secreto de las erimunicaeiones de las ruinas, y especialmente un resorte que servía para abrir
una parte de la pared y dejar practica-,
ble una entrada angosta que daba al taa
¡ter de Reynold.
Subió puna por una escalera y lleg6
II una de las !alas del primer piso.
En aquel momento se paró prestar/4
do oído; habla llegado hasta ei un ruil
do sordo(
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Cacheis dal Doctor Solvré
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enero.. totur_s, !a erolnria yessiens ha , el /cuarteto
.
y perfecto remableeimiento da lodo el aparato g,
e , nito . nrear.rio, enriadas, el pariente per ni solo, oda

e

serrada e
blenellul 0.602
ts. s . • rsel C.0705

1

Eievaders

p3giir
;. • :!1- al

:otear ocia caja para coevencerso do v.lo.

s y.ia,Poctugal y América..

Es.

d'obJecies de ferro, etc., etc.
Den:e:des avLsi S'avinenta als sois agremies que el Repartiment de
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Ti$is-Toa
CuraciO radical de la tos
1 otee pel lleneament, curaMent de 13 lisi e bronquitis.
asma, debditat pel sistuna
arnicent. Visita ecooduilea:
de 3 a 4 1 de 7 a S. Festes, de tO a 11. Pelo!, 7, prtmer. Consulta especial, do
105 quaz:S d'Un 3,a des wingtill
de Mies Festet, , dp 12 a -17

idLedfrati3 d figim
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Ve 2 a 7
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el Pare)

Cases a París, Írladrid i B bao.

Mantener, 28. princIpal

i Hores es giren abrlei
; al reveo, s'arre len vestito d'homo per a nol,
El dllous. dia 1 de mare e es 2
5, 11 n , e7re O cameles provtDIputacld, 319, primer,
amarre Bruch ,
sionals
cl'OblIgaclons
rEapuslcid, qual numeració
113 tsia:
dentarsda al
ColiepI d'Agents. El seu re- gos de raen nop. Donaran
nl carrer de Clarls, 24, retó, Travesera de Gracia, 71,
principa, es recompensara. SafretJos.
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O
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Les audicions Lin vofono del LICEU DALMAU ofereixen el millor auxiliar de präe
tica a totes les persones que estan estudiant, han estudiat o voten aprendre positi.
vament francés o alemany. La rail és ben evident: hom oblida facilment una
frase oida tres o y untre vegades. I per parlar i escriure hom necessita frases. 1 nomé.;
el sistema Lingvof ono permet °irles moltes vegades, sense perdre un instant i sense
fatigar ni fatigar-se.
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Una sola audició evidencia la meravellosa eficàcia d'aquest non prodigi de la didäctica científica moderna, que fa avui fàcil i agradable d'aprendre els idiomes francés
alemany, angies i italià

.
PER A LA VISTA, L'ORTOGRAFIA
PER A L'ODA, LA PRONUNCIA=
PER A LA REPETICIO, LA PROFUNDITZACIO
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PANYOS

karatil
2fii lego gel tan,itg13
Ferré.- Pilan :

J. MIR VIVES, S.A.
Eonda de San/ Pera, 15

tnillor de les mantegues per a
cuina extreta de la nou de coco

La

teA LUBINA, asada en cuina 1 pastisseria, substitueix amb avantatze
les raanleguas de vaca i el liard. Es milite i me:; täcilment digerible que
roli d'oliva. Erainents tnetges i higienistes recomanen la maniego de
Co:3 ;;ur coat Ja railior de les grasses coinestibles. La LARDINA, és
una mantega excelleiit per a fi egits i per a pastisseria

ULICS ,i, A31/tCANIS;

RIERA
I RUIZ, S. C.
PaAars, 210- OARCELOA

g=de"-...:=2 2=ra:can
'
DE VENDA
Arrumad, 28. II. Coronel
badea, 129.11. Campos.

1.1nria, 50. J. Pulo.
Lluvia, 62. Casa Sonabas.
1.10na, 85. J. Soler.
Muna, 110. V. Parre.
Llibertad, 2. Vda. Pujol,
Mallorca, 299. II. Barró.
•
hlallorca, 312. R. Campos.
Mallan Agulló, 34. hl. 5903 1140 .
Mutan Agulló, 40. 2. Alzaincra.
Manan Agulló, 53. I'. Casan:In:3.
MaJor, 24. F. Rambla.
Moinnumy, 20. J. 1111,91.4.
hiuntaner, 303. 3. Imbe.
Muntaner, 393. 3. rontbhlote.
Passelg Borra, 24. P. Ganen.
Passeig de Grana, 47. Oil 1 Cicl-

Bosateil, 45. 1' casadernunt.
Dolors, 22. A. Padrós.
1100cb,'22. A. Padnais.
Bruch, 40. Tuset y Castella.
itruch, 00. A. 340009.
lionansla, 29. A. Carbonen.
Cali, 22. J. Santiverl,
Ca tany, 29. 2. AlZa/110n.
Catalunyn, 21. 3. Clement.
Claras, 49. A. P. Riba.
Curta Catalanes, 403, J. Terade-

9

11.95.

Corto Catalanes, 4'.1.
' as.

3. 'Forrarle-

s

Creie CatnI rces. 40. 11. Arnell.
504. 2, Terrado-

o:in.,
Pascuas

. ire GrItria, 19. C. VIlatIrcsa.

Corla Catalanes,

Passeig Orcla, Inl, A. Unlleia.
Pasolg de Grana, /21. E. Mart.
do San,. 3 4iin, 23. J. ;Mas-

Corta Catalanes, con. S. Berenguer.
2 8 . J. 9/1.16.
Dr.
...t. 4. 91. Ranion.
Dr. 7. J. Reverter.
ESendellera, 4O. C. Ilrugal.
(Brema, 30, J. Corren,
G.rona, 14. 01. J1Jo9n.
Glnetre, l'4. hl. Andreu.
Hoatafrancs, 20. J. A. Alcr3,

sanes.

.

1

1

Passelg del Trloinf, 82. hl. Tardaren.
Pi. /O. hl Verclagiieci
1 1. Bonnnova, 1. 2. Fontbote,
Pl. Pifió, 2. I. Ankl.
PI. rquIratone., 8, E. G101.

C
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ßebuNCIS, ROTULO, FAÇANES 1
OBRES

G.

Liquidem totes
les existències
amb gratis re.
baixes de preus
per fi de temporada

/-: TREBALLS

Trituradots TIMAS

Els mes económica de Mea SU.
rada I rend/ment.
Per a blat de moro, barre,
nyella, pebre, terna 1 Iota clase rle

ea.

mlnerals.
Fanlitats en el pagament.
ANGELS, 12, TALLER.

i‘L om AD Curació ràpida i segura de la blenorragia er6
nica. Lis recents, en dues o tres cures,

janÇaEL aparell especial. Anbau, 5, d'U a 1 i de 3 a 5. Dio

festius, de 10 a 12. Económica: Unió, 20, de 7 a 9.
igUarizzeurgaminurivarstianownwwwwinunnuetanif
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SOCIETE GENERALE
de Banque pour l'Etranger et les Colonies

111

Gran assortit en totes
les qualitals de Pan.
yosi .Folres

Sucursal de Barcelona
Plaça.
.121.

ESTEM OBLIGATS A DONAR
UNA PART DELS NOSTRES
ESFORÇOS I A CONSAGRAR
LA NOSTRA ACTIVITAT A
LA REDEMPCIO DE LA PATRIA ESCLAVA. MENTRE CATALUNYA NO TINGUI RECONEGUTS ELS SEUS DRETS
• DE POBLE, TOT CATALA TE
EL DEURE D'ESSER NACIONALISTA.

de Catalunya, 20

A

tt
Tota mena d'oparacions da Banca

1 da Borsa
CAIXES DE LLOGUER
aunalitalläilittalliltataill1311111361stmanammourrow

Mitin
LA REINA OE I-ES AIGLJES OE TAUL.4

la de

la VALL DE SANT DANIEL Girona
MANANTIAL MIRALLES
Ea Iln/ssima 1 rafbuil
Bicarbonatada, calelcos•
cono /a de Apotialsril
aódica-manganosa, nur/e..,
Duran% Pestin resalude'
tal litinica-arsenleal
bebrnl.le PIB+
1Icl

CURA LES AFECCIONO
DEL FETGE, RONYONS,
ES7'0MAC, INTESTINO,
etc., ele.

El

seu dIposItarl: JOSEP PAGANS, carrer Ponent, núm. 28

físziaiimizeiteema.
Eirse-14172Ti'gr».‘"
Princesa, 23. S. A. hlonegal.
Portalerrisan, 38. II. Grau.
libia. Cata/unya, 39. hl. Taran.
lada. Catalunya, 112. V. Vilatersana.

Rbia. catalunya, 124. F. Datints,
labla. Sino Josep, 13. n. Marsal.
Riego, 9. J. Telcittior.
Ronda Sant Antonl, 04. LFerrcr.
Rda. Sant Pe,, 50. D. 0100.
530 1 1100, 84. J. Serarols,
Almenan, 15. J. Camps.
Salmerón, 34. Simó S. C.
Salinerón 133. A. Pulque;,
Salmerein, 188. 3. Grau.
Sato Andreu, 208. B. Ronem.
Sani Pan, 1. 3. Sala,
Sano, 14 9 . P. Forn.
Sana, 180, D. lionaront.
Tnita;, 38. S. 011er.
Taulat, 78. 3. Dominicl.
Trafalgsr, 88. 3. Santarreu,
Tnivessera, 107: 2. Matas ,
Valencia, VeJ. A. Jorre.
Valencia 321. VOL VCIV35.
Videe, 8. 3. Paloma.

L'Ortopdia Moderna

NI de Be CARCASON&

_

8MM.Z.MItotiagpre?...~310=18
Taller I despatx: ESCUDELLE2S BLANC3, 8.--Telafon 3328-A.

n•nn••...

Bral3;ers reguladors ptr a la retenció de i'Lrnia
FAIXES i FAIXA - COTILLA ABDOMINAL
MODEL MODERN •
1 Coliiies Griopédiqiics per a guarir o corregir ¡es desviacions de resquens
n

Kile9 da 50 anyzi de

p ractica

ad!" la

maeneetaeweneemermeereee-eemeewanetuer.2 eeme-z..--amognee.e.alatswir

rriillor garantia

PEPtv:irl DE FLiptrtuTtirMS - PARA RELDZIES
'
A2-33eac-jeari
Eg
E:44: r
.tyto t
:4
L..
1,3

M'ad-Ras. 110. J. Casad. mune.
Wail-Bas, 234. P. Jereinlas.

1.1

E

•PeS'.-2-.195rell.Z.:;;ZA1M3
•••n•n•nnn•nnn•n•nnn
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