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EDITORIAL
airiav ern dies cnrera amb uns amics nostres que estan tren la creació d'un- nou centre naoionalista. I poguérem
nos que tenien una excel.lent orientació. Ells vejen lligada
tareent la fundació del centre i la d'una escola catalana ane/ un d'aquests anejes ens confessava que havia entrat a formar
de la comissió organitzadora de l'al.ludida entitat perquè
ini&es especial en l'establiment d'una escota on poguesasistir es seta; petits fills que catan a punt d'atènyer l'edat
Es aquest un alt exemple a seguir per tots els patriotas. Nc
a la costra, terca tots els centres nacionalistes que caldria.
3r.cr. ra anem més escassos d'escoies que de centres. El nomsi 'sets catalana que són instru1ts i educats aval en escoles
:gua catalana no arriba a un 5 per cent. Per z.,,:x6 cal lligar
estreta l'esforç per crear centres amb l'esforç per

j

tinSi Cat:j. un dels centres catalanistes que avui existeixen
ta si s ea escola, hauriem donat un pas importantíssim en la
• a s . eial de la catalanització. del nostre poble. No cr e i em
-e le actuals circumstàncies, puguin les corporacions públide Catalunya—la Mancomunitat i els Ajuntaments—consper complet el sistema d'escoles del nostre ensenyament
ea. Tampoc _ creiem eue aquesta obra magna pugui ésser
e iota per l'esforç privat. Cal corabinar les dues accions.
posar a contribució els deis esforços. Que fundin escoles catete?, corporacions públiques. Que en fundin tumbé las s entiprivades. Una coordinació dels dos esforços podria donar,
un teme relativamente breu, esplèndids resultats.
aquest principi s'arreli
Un ceetre vol una escota. Convé que
las
l'esper a dels patriotes catalans. NO havem de concebre
ts patriótiques de barrí ciutadà o de població rural cona a
ts r er passar l'estora o com a simples rodes i rodetes de
a
maquina de les eleccions . Els havern de considerar com
es estratègiques d'acció i de proselitisme. Un centre que
una bona escota catalana es converteix en una veritable
'esa del nostre ideal.
de
Es una greu e,quivocació el creure que el fruit patriótic
Ben al
&eles triga cinquanta o vuitanta o cent anys a venir.
ri. La catalanització per l'escola és procediment més ràpid
procedisegur que tots els altres procediments, des del
politie al militar. Els nois que passen per l'escola catalana,
.-tir d'aquesta porten ja a l'anima el sentiment de la nostra
i l'amor a la nostra llibertat. Només calen, per a obtenir
1 resultat, els den anys que van des de la infancia al comende la primera joventut. Al cap de deu o quinze anys d'haestablert un conjunt prou vast d'escotes catalanes, ventransformada Catalunya, veurlem transformats ein cataquedarien esborrades del nostre poble les tares i taques
conserva encara dels. temps de la submissió.
erneuern un alçament. Un alçament d'escoles. En cap mot nacional ha quedat tan endarrera con"' en el nostre la
els
de l'ensenyament en la llengua própia. No hi ha en
dies cap arma tan eficaç com la ele l'escola. Els centres

ó, ni sales per
tics no han d'ésser simples llocs de recreaci
un
a cartes, ni sárdides oficines electorals. Repetim-ho:
del centra,
vol una escola. 1 quan l'escola s'alça al costata queda dignificat i ennoblit.
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Full de dietari

frallenf FA EXCAVACIONS!
' an 1 m té grip s'assabenta que
t as. .a.l.rables persones que lambe
aga...la malatía. Ouan un hom
Su. pr: mil conductes increibles
n ue hi han moltes d'altres
• també es casen.
r dones, que mentre els
enarrne bluff al voltant
e tons de Luqsor, la gent
a tot arru hi ha ar'a's a llevar els secrets
• E e.gles.
Pompeia acaben de tren., una casa que cura
cts murs s'han trobat
ls el mestre de cacus col.laVradors el
! r acabar redifici.
implacables no ces' . terra. El "Journal des
•13 darrers resultats
:Ostia; a horca daca
• 1.n temple de Vulcä
tra farcits de mercores Epagatus i Epanacían tingut temps
exiatacies abans de

l

— coral Gouraud es 'cona las recerques ar1. igual que els geneuució veMa).
. La "Revue des ea:,
-criu amb complaença
. t'r
Nimega. Els "Em i taHincaise" ens 'fan ea• AS detalls sobre les de
l're'
Aal, al costal de «ou.lien:nt les armes del
t' :
acnissrs contenint micons de pintura i alccmils. (Troballa que testiperennitat de la coquetería.)
lerah, apareix el temple dista.
el magan del pagès topa amb
' granit rosa, de (maneta
1/4ret d'alçada...
O e la terra és tan gran i tan
Si nó, aviat els arqueólegs (meta atur forçós.
dir, peró, que la indústria
tats s'ha perfeccionat talment,
tin dria res d'estrany que algun
des cobris un obelisc de carteó
l'e ral a la vall del NiL
••C

LA FUNDACIO BERNAT METGE

La Política

centre vol una escola
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BARCELONA, di gnarte, 6 de març de 1923

CLAROR I LES OMBRES
Estie encantat. Al Portal de l'Angel i
al carrer de l'ontanella catan acabant
d'instal.lar uno fanals de gas a nressi6.
Alisan dit quo es tracta d'una experin•
da que fa cratuitament la Compauyia
Catalana. Es igual. La causa primera <hl
meu encantament no ve de la cosa en si,
sin6 de la velocitat exernplar arnb qué ha
estat maleada. 11.1 general, quan veiem
que alguna empresa esbotza el paviment,
cal que cuitem a entristir-nos. Po-qué
segur que passaran setmanes 1 setmanes
soase que el vall es ciega', els munts
torra omplint la via pablea, eis caba,os
dansant pels aires, la pide eseampant-se
arreo.
La Companyia del gas, qui sap si por
augmentar el bon efecto de la sena exprziacia, aquest cop no ha ratat cançon-ra. Ha fet el seu fet co un tercie
relativament curt.
Despaés d'inscriure aquesta etrcumstAncia, objecte originari dcl meu escrit,
no m'estar6 de declarar que no s6c indifrunt a cap temptativa de millora de la
il luminaci6 pnblica. Vivim tan tenehroeamont! ha tantos ombres a la Mut&fruta (vull dir l'Eixampla) i tantes foscors en la Barcelona sella!
El gas a presi6, Ni n1 gas és bo i In pro
si6 és bona, sogurament resultara
Ea altres bandes (Parlo, Plaça de la
C'oncardia, per exemple) l'experi6ncia ha
donat tota la claror desitjable.
Com es defen'sa el gas! Semblava que
l'electricitat anava a arrencar-lo en un
tres 1 no res. I no. El gas, creador rom
qui din de la vida nocturna, encara Boba la manera de reaccionar, de tornarSi la lluita del gas i l'electricitat es
descabdellés asta la mirad ., d'un ärbitre impassible 1 insubornable, föra
bell eapectaele. Per6, volea dir que nix6
69 possible a Barcelona? Voleu dir que
el merlt de la Iban hl pot Coser reconeg ut cense un prevl Beban a l'ombra?
Tata do bu!

Carlos Soldevila
RVOI.71

L'ESCOTA I LA PREMSA NA• CIONALS SON LA BASE MES
FERMA DE LA LLIBERTAT
FUTURA

ES TORNA A ASSEGURAR
QUE PATIREM ALCALDE
DE REIAL ORDRE
D'ella que l'actual Govern d'Espanya
va intensificar el Iliberalissint procedíment de nomenar alcaldes de Reial ordre, va circulase la nora que Barcelona
fruiria, a la curta o a la liara°, dets
beneficis de teme un Primer conseller
Segur a l'alta providencia del rei.
.En aquests darrers iemps, les vagues
lars del comencatnint s'han anat conenlata i semilla que el perdí ha estat
tan imminent, que els regionalistes, els
quals senen, ovni i tot, els principalment afeciats pel canvi, es varen creure en la nccessitat de donar un toc daInició i de mostrar-se alhora vigilants,
publicant un editorial a "La Veu", en
el qual s'assenyalava él Possible designi
del Govern i hi responia, ja abano de
fer-se ptíblic, amb un anunci de ferma
protesta.
Qué hi ha de ceri en tot aix,i! Pode»;
assegurar que el Govern esta disposat a
aprofitar qualsevol avinentesa per oferir-nos alcalde del rei. Tem, naturalmera, que aquí scr.en encara majors els
conflictes que la suplantació de la voImitar popular li ha suscitar en atinas
capitals, i per aixs.i va sense precipitacions, peró sense abandonar el propósit.
Poden: assegurar, també, que Iti ha
a Barcelona qui s'U treballa intensa„watt. Ja no són solanieut patums de
(malle reglan o ex-republicans canversos, nacionalistes altir i avui pievais de
la U. M. N. Es parla, principalment,
d'un ex-a-epa:Mica radical, confós, aval,
en l'aiguabarreig que porta definitivament als renales mcntarquics, dins els
quals, el personatgc al.ludit, ja hi
de poc temps rasca, una avaneada
Sembla que sas dels tapies amb
que s'empararia aquest nomenament, si
es fes, seria qae el Govern ha mirat
amb eta mateixos nils soldícits que el
ros electoral, els interessos de la futura
Exposició, que fon, així mateix, un dels
títols que es presentaren als electors en
proposar-los la candidatura del marqués
Qtt.. 'espera el Governf Sesubla que
els repetits anuncis de dimissió de l'alcalde actual han contribuir a retardar
una deeisió. Destituir-lo acabaria de fer
•
la cosa complexa.
Si el fet es consumes, els nuclis consistorials haurien de prendre, necessäriament, actituds d'alergia. Potser alpun
seguiria la protesta a desgrat, Pecó, així
i tot, lunaria de seguir-la. No dubtem
que uns o altres sabrien trobar la manera de fer la vida políticament istpossible a aquell que Milanés a ocupar un
lloc Tse semblava reservat per seaspre a
la m'untar popular.
Tot amb tot, cl Govern donaria un
mal pas que podria originar-li la caiguda
de f
CONFERENCIA AL FOMENT
AUTONOMISTA CATALA
CMttinuant la tanda de con feratcics,
el vinent dissabte, dia ro del corrent, a
les den del vespre, el regidor nacionalista N'Estanislau Duran i Reynals en
donar.” una a l'estalge social del Fotutela Autonomista Catalä., Passeig de
Sant loan, 113, sola el tema "L'obra
de cultura de l'Ajuntament: Institucions
complementàries i d'alta cultura".
ATENEU NACIONALISTA
DEL DISTRICTE VIII
La Comissió d'organització de l'Ateneu nacionalista del districte VIII convoca, per al dia S del corroa, els socis
inscrits a la reunió que uns/rd (loe als
baixos de la Royal Granja )'ohmio,
Salmeron, los, a les den del vespre, a
l'abjecte de donar compte dels treballs
realitzats i proccdir a la discussió i
en-anidó d'Estatuts i elecció del Consell directiu.
PRO MONUMENT RAFEL
CASANOVA
Aquest vespre, a les deu, es reunird
a l'estalge de la Unió Catalanista, la
Comissió pro monument Rafel Ca.sanoa
ACCIO CATALANA A SARRIA
Demä, dimecres, a les deu del vespre,
els socis d'Acció Catalana a Sarria celebraran reunió al pis principal de la
rasa nalmero so del Passeig de la Reina
Elisenda de Monteado.
EL CENTRE CATALA DE
L'IlAVANA
El Cansen directiu del Centre Calalcl
de l'Ilavatia, com a conseqiialcia de relecció verificada en la darrera junta general, ha quedar constituir de /a següent
manera:
President, Josep Pineda Fargas; vice-president primer, lean Arana; 1:.ee•
president srgon, Anima Claramunt; Irr
sorra., Pere Vila; vice-tresorer, lame
Rovira; secretari, Pere Pons; rice-secretari, Joaquins Montaner; vocals: Cueles Arnavat, Pece Morales, humo Gispert, Josep Tarragona, Pere Martí, Arriar Girona, Enric Pasas, Barloasen Alió
Josep Canes, Francesc Tey, Barloases
Berenguer, Ramos Papiol, Esteve Galtes,
Baltasar Pagès, Alivian Grau i Ianme
Mestre; suplents: Joaquim Farnós, Per'
ran Joritet, Andreu Aballesta, Isidrc
Carner i Ragend Vila.
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LUCRECI EN CATALA
Coratjosa empresa
Tinc sota els ulls els plecs,
humus encara, clisl primer volum,
per sortir dins aquesta setmana,
de la Fundada Bernat Metge.
'empresa de dur el català Iota
a laeratura • clässica havia estat fins avui envisatjada com un
sonini irrpalitzable: calia una
forta base económica, Iluny de
sol; riego& editoriaa, per dur-la a
terme. Al» donava als nostres
classicistei un sentit de cómoda
irresponsabilitat. Tant de bo, si,
remogut ¡'obstar-d e aconómi, per
nia generosa, no trobessim que
hi hacia, de mes a mes, cap impediment mes Intim.
La biblioteca dels clàssics greca
i liatins, tal com l'ha planejada
.1 seu, -director, senyor Joan 'Estotrice, aquest esperit dinamic
que ens ha vingut — fat paradoxal -r-4e la lila de la Calma,
comprin es1 text establert de nou
i unasitraducció literal, cenyida.
No érimpossible, tot convenint
que es dificil, de trobar nombre
des traductora capacitats. De gent,
p era, capacitada per establir el
text de "tots" els autors clässics,
es que en tenim? Algú pot establir el d'algun; entre tots no
Mera establir-los tots. Ho crecí
bu dic. Em sembla, dones, que
adaptant - nos a la realitat present hauria valgut més que eis
dootes en literatura grega i Batista triessin el millor deis textos ja establerts per tal que els
traductors fessin damunt ell llur
tasca, i que fos donat a la presentada d ial 'libre, más que l'aspecte de la "Collection Guillaume Buda", els dels llatins do la
"Biblioteca 43arnier".
Grossa :es da tasca de la Fundació Bernal, leetge; . jo no se si
el conseld, horaciä, de comparar
el pes de la càrrega amb la força de les espines, ha precedit
l'arriscada. decisió. Tanmateix,
vent lidia ja les veles i cal
que ens esforcem a dur a pan,
després de la 1/larga travessia,
aquesta nau, de la qual tots en
som un sic mariners. La nostea
amor pròpia hi està compromesa, per tal com tot el rnón dels

classicistes sap que en la senyera de l'arbre mestre, ultra de
l'Oliba i Nube, rumbegen n les
nostres qualre barres.
Lucrad 1 Eplcur
La fundente Bernal. metge
inaugura les seves putilicacions
amb el poema "De la' Natura", de
Lucrad. Bona ha4stat da tría.
Cap dels poetes romano, ni el
refinat lioraei, que tant es fa
envejar, ni el piadós i sentimental Virgili, que tant es fa estimar,
no nfha produït; en Conèixer-lo,
la fortissima Unpressió de lagosat Lucreci; cap no he rellegit tampoc amb tan gran res-

.

pecte. Respecte, admirada, entusiasme: això du el que sentim—
actas una cesa, ades l'altra — .en
sisar recorrent l'ebra ducreciana.
Lucrad ás un gran poeta, el
poeta de más ale de l'antiga Roma
(qua havent-la llegida una vegada pocha oblidar la seva descripció de la peste d'Alertes o de la
ferea i els . efectes de la passió
amorosa?), ensems que un filbsea más ben dit, que nn apòstol
de la filosofía. AM l'entusiasme
(l'un neòfit accepta les doctrines
d'Epieur, l'assenyat pensador atelbs, IV de Neocles, nivellai per
Menendre al fill d'aquell altre
Neocles, a Temistocles, en el memorable dístie:
Salut, latea bessona dels dos Neoelen: tu
[alliberares
d'esclavitud la piltria, tu d'Ignorancia.
La mejor ignorancia per Laucrecí, com pel seu mestre, es la
superstició: la temor (le les deiBits, cola si haguessin de governar el mara Combatre aquesta temor, i amb ella la religió, quo
Lucre& presenta, retraient el sacrifici d'Ifigenia, com una font
de crims, es el motiu de la saya
obra. Per fer-ho, (lana una ex-

plicació ffsica dels fenärnens
del luan, heretada dels Yenes a
través dels atomistes Leucip i
Dembcrit, i redueix la moral
Lambe a una Mena d'atornisnm,
amb el seu principi "'rucia del
moment".
Quan Iiegim Luereci tenim la
sensacia que estä prop nostre un
contemporani, un home inquiet
pele 'mateiaos problema que
nosaltres, sol.licitat per soluciona semblante de les que admetem imanases. Com mes
que Lucreci no ens apareix qualsevol dels autora medievals;
Darwin, Lubbock i Spencer ser 55.
bla do vegades que parlin pels

seus Ilavis; la teoria minrobiana,
la sedimeatació 1 tersa. la
11111ertsia t de la
conservada

d2

massa, tantea i tardes teories
modernes, podrien prendre per
lema versos de Lucreci. La seva
descripció de les edats primitives
sembla d'un prehistoriador “ult
to date"; el seu concepto de la
gènesi del llenguatgo es mea,
mes vol del nostre que el que Renan—el famas Renan, de gin ara
commemorem el centenari— exposa en el seu llibre tan renomenat. Fins les noves idees psicol ò giques, ineloent-hi l'ectoplasma i la metapsíquica, poden ena
Ilaar-se amb el poema "De la
Natura". 1 al costat d'això, el
pessimisme deis nostres dies, el
desengany d'una edat cansada,
que només en la ciencia veu
alliberament possible, que n'es da
iucreeiäl Aquestes poderoses
tuicions manifesten el gran geni
del poeta. Saludem-lo devotsment com un progenitor de dos
mil anys enrera.
Tot i això, poca de fortuna
ha tingut Lucreci en les nostres
lletres. Era desconegut dels nostres clàssics, qui, altrameni,
aristotèlics i escolästics que
eren, no haurien sabut gustarle. Mes imperdonable es l'oblit en
que l'han tingut els nostres moderns. Una traducció dels cmivanta primers versos publicada
a "La Revista", es tota la migradíssima contribució que fins avui
oferia Catalunya a la memòria de
Lu.creci.
Bella edioló
Sortosament, cap dels dubtes
que en començar • insinuava jo,
no poden aplicar-se a aquest
primer volum, al text de Lecreci
establert pel senyor Joaquim
Balcells. Si estés segur qua els
altres volums han d'assolir el
mateix nivell de suficiéacia clas &ea, cert que no hauria formolat cap mena de reserva. Era
prou garantia el nom del catodralle de Literatura 'latina de la
Universitat per teta aquells que
ci coneixem i sabem la sa ya manera cauta, aplomada, de trebaHar: cal dir que la seva obra ha
confirmat les nostres esperances
i que es un bon augun p.er tota
la biblioteca.
Triple és en aquest volum la
tasca del senyor Balcells; establir el text, traduir-lo, escriure
una introducen
El senyor Balcells no pateta
d'allb que ell anomena el xarramaje de la hipercrítica, atea
vol dir _que es partidari--i amb
tota raó —de les solucions conservadores de la tradició manuscrita. Aixf no podia allunyar-se
del cerní marcat pels teitos

Bailey i Ernout, amb els quals
essencialment concorde el seu,
donant-li, per?), una mejor depurada, gairebé tipogràfica, en
decidir-se a cremar tota la
llenya reconeguda sera. El Lucre& del senyor Balcells es el
mes net de tots els Lucrecis.
La traducció da d'una exactited
literalissima, com, dc regla, han

d'ésser-ho toles les de la Besnat Felge: això la fa de vegades

un xic fosca—cosa inevitable.
La duresa de certs passatges, en
si que batirla pogut ésser
evitada. San, però, defectos patas en comparar-los anib
sima qualitat de tratada que eA
•nterpretar el sentit, tan personal, del lèxic de Lucreci. Alteament, aquesta mena de versions
trinen una valor especial, ço
la de servir de diccionari constara a aquell qui concia funjonament el Batí i que ami) nur

ajuda pot anar seguint, vencent
poi: a poe dificultats, el text original. Elles, pera, no impedeixen,
sinó que faciliten, les versions
literäsies, que d'un poema cal
que siguin en vers, com per
exernple la de P"Eneida",
aln. Ribera
En la introducen el senyor
Balcells estudia IR vida de Lup reci, el peona, el text i les &lidieis, demostrant In seva entrejable erudició i Ist seva crítica
,,egura. Potser la biografia tetuda pogut desee mes breo, si al

eanyor Baleas no llagues volgut recollir tot el quo hom ha
dit i contradit de la fosquisitna
sida del poeta roash. Molts
agrairan, però, la manera cm
ho ha fet, posat que, per primera vegada, aclimates qüestions
sön distes a la riostra critica.
Tot estrenyent amb efusió
nià de l'estimat amic, II doman
que ens doni aviat el segon volum miel seu Luereei,
de l'anunci, quo Id assenyalarä
les coneomitäncies amb els filósofa greca no epicuria
1.. Nloolnu d'Otwor

ATENEU DE GIRONA
Dissabte va inaugurar-se l'Ateneu de
Girona. Molt poca solemnitat. Ni discursos inflats ni públic remares. Eren
1.11/ 0b guantes dotzenes de silenciosos encuriosits, homes d'ateneu, els que s'aplegaven per oir En Nicolau d'Olwer.
Els voltaven les parets nobles i nuca
de la sala, tan gironina, greu. L conferencia va ésser també una tosa aixl:
folgada i austera. Perú d'una extraorclinäria claros crítica, espurnejada dels
llampecs de l'instint. En Nicolau va interpretar Serveri de Girona amb
sagacitat espontània, abans d'engrunarlo sota els seas dita experta d'home de
ciencia. Revivia I'epoca, s'alçava una
biografia, començava una crítica. L'estudi d'En Nicolau d'Olwer té alguna
cosa de tot ajar&
Rus plavia veure tan bellament iniciat, a Girona, un Ateneu, relligador
d'esperits fervorosos. Era una festa senzilla, plena de significació, Un redós intelligent s'obria de bat a bats Els solitaria sortien de Ilur solitud per escoltar
paraula clara i sävia.
Darrera els finestrals closos, pausara
el riu, eternament maridar. Eta campanars gironins duien un greu ressó d'eternitat. Entre raigua i el bronzo, els
bornes apagaven Ilur sed infinita de cultura.
A molts els semblarà que un Ateneu
es una creació frívola, vana, armari de
llibres polsosos, .pretext per matar el
temps. Perú a Girona, on el temps apar
sebe' a la mort, i les esglésies, els porxos i el riu esdevenen símbols indestructibles, l'Ateneu, dissabte, orejat per
les paraules d'En Nicolau d'Olwer, esdevenia un veritable caliu de cultura,
perdurable i roent.
Sh Ip-boy
alsimmaseammulginem.~..1

Converses filo-

lògiques
Solament fent una rerlsi6 completa del
nostre voeabulari, comparant-lo amb els
de les altres Ilengüea d'element savi
podem descubrir certs castellasismos que, a primera vista, tenen tal.
l'aire d'dsser mots manllevats al Ilatt
elassie. Tal es, per exemple, aclaració,
que ja fa temps dennnclärem, el (mal
mot, tenint tot l'aire de respondre a un
aeclaratio Ball is4ssent per tant neceatat per tothom soase cap repugmäncia,.
no Co sin?, catalanitzat en la forma, el
mot espanyol arlararbin, derivat del verla
ecpanyol aclarar (el verb català corresponent Os arlarir).
Un altre pseudo-llatinisme Ca alimentiei, amb qué tradul'm Padjectiu espanyol
alimenticio. A limentici an s . ha semblat
respnudre a un liatt alimcatitius i Coser,
per tant, bo en el mateix grau que mirentici (de adventitins) a propici (de propiRus), guau , en realitat, no Os altea cosa
que la eataInnitzacid tIc radiretiu
panyel alimenticio, creat pels espanyol,
amb l'ajut del sufix savi iris i no pns tret
d'on atimentigus, que /10 existeix, Ab"
no Co d'estranyar rabsinela d'un mot ea>
responent en les nitros 'lengüe@ d'element sur' greco-Batí: rita l iä td aovespropizio pera no alimentizio, ia
tranes te adventice 1 propIre perA no
otimentice, ratirt4:3 tf adrentitious i propifio '', me' no alimentitions. Solarnent
oneltree, els catalana, que modernament
en lloc pre ndre els mots elässios direetament dA Ilatt, els prenem de l'espanyol,
t , nini, al mateix tempa (1/IP adrentici I
propioi, eurrcsonnents a adventicio i propicia, un alimentiri eorresponeut a alimenticio. Ni, cal dir que, posseint el eatalä, ultra radjeetin rae' anoten:tul,
l'adjectiu de torra/cid pnpular 0/i/tirad/y
cap falla no Ti fa l'abset:u alimentiej
que tartera be ale rehollar, con un asan!lea inneeesanti a l'espnayoL
1›. Pode
Imr.-zersa9frter-.1":

La situació a Europa
L'actitud en2,rçdca de França
comença d'inquietar a dlemanya,
pula cada nop &Se más els sense
feina que s'ofereixen a las autori tat s franceses I cada segada
són mós räpIdement casticats els
notes da sabotatge I reparadas
les cvarics. .Segtirammit per toi
alxb és pel qua el Covern ale ,
many ha ooretoort e.obtadament
per avul el ftelchstng. Retina ene
aquest rnotiu gran expectact6 a
tota Alemanya 1 es parta d'una
probable ruptura do reincide
amb Framea.
A Orlent hl ha l'epinló que
l'Aesemblea d'Angora aprovarä
Pol' gran majorla la nota destinada als elida. Per la so y a part
pdasamblea ha deoldlt d'acabar
lea dlsousalona en tres dles.

-

Dimana, 6 de maro deliras
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Camises picrte Extra i retorço!. • .
color 13 2nainit Anglés Jocs.
"

NJ=

Cali uia -Czrib- :11-2TA tia Punt-Mitgeria

•
•

12 de l'actual

a 10 . 50 pees. Tres 30 ptes.
a 13'50 "
" 39 ja

Camises bianques terma awericana, a7 150 Ps. Tres per 21' 5 ° Pis,
COLLS t elJNYS ESPECIALITAT
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g
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24- 2 P3RTAF: i R1'55424-25- TELEFON 1574 A.

nommn•
MMIL•n•nn»111.

FINANCES

1

COMERÇ!

•

ETA LOCAL

GA

-

DIVISES garnencecc
Irancs, 30'60.
Meta suis.sos. 120'40.
Ideal belenes, 34'50.
Lliures, 30'20.
Lires, 31.
D6lars, 0'42.
Mares, 0.035.
Corones, 0015.

SESSIO DE BORSA
de 5 cle març de 23
Comentaría No esa anat equivoc-ato
el comentari darrer, donant, com

en

p avera, la nota d'oprimisme respecte ele

OSSERVATORI WIETEOROLOGIC DE LA
leIVENIDTAT nu eam:at.otsu

Dia 5 de març de 1023
Moral crosordatio: 7, 13, 18

,

aIoro d'espeeulacia de la riostra Barca,
BORS) pirr
aeguitlt en la sean:0 d'abir en sosteniment
Dais
Obarturs
Tanta
Segueixen pujant en valentia les ac72' o
72'2o
72 . 10 722o
>0 111
etona dele Autamnibus, fent-se un ben
71,80
55051
S
.7
71
:
iveient-se
compres
71'80
71.75
nombre de transaceioe
148
vertables, quedant a preus alts 1 ferros F. C. Yetrop. 148
Felgueras 52 . , o
en la tanea del Bors1 de la alt.
Es crea que aquestes accione es conso- lletro p ollta, 152 154'50 6 52
154
lidaran a preus bastant m6s alts que els
setuals.
RORSA DE InADRID
E/ pahlie ha entrat amb aquestes se.
Interior comptat, 71.
eions, segurament. per no trobar-se deAmortitzahle 4 per 100, 90.
fraudat alma segada. coca va pttar emb
Idcm 5 per 100, 9640.
la Coca/anuda dels trannies de Bareelo-a,
Interior,
B. A.. que llurs arrices estan en possessió
I. sur d'Estumm, 190.
de capitals estrangers i amb les quals
1.4 ni Ru i l a Pinta. 230.
han quadruplicat el capital arase remaleem Iliseane- Americe, 195.
tar els mag nifies dividendos repartits. i
per aix6 culera que si tia ene- mit amb
Ts tales. 230.
S0ereres•preferents.
allte i ra afició per Hser un tu.^.1 d'uns
Manante anilinas al dels tramvies.
1,1-ca ordindries, 37.
/ * Adules. 9105.
Ilem vist les necions ferrovi0ries reNords, 357.
:cantar-se, creient Que torna a Cecee hora
A l,!,g1N. 7 7.
oportuna per entrar amb senti' mio puma.
Prr rjo. 31E44.
puix estas molt irnos i el merr't reti
ben entonat per fer una mtl s que recular
Hincas, 30'23.
minora.
esLes altres &celans d'e.peettl je:o han
tat termes mea sense cap n avis:wat 0.ig'‘•
r
te d'anotar-se.
Ele Dentes de l'Extra. sostincuts: !es
C:.5.:11/3 : VA'1.0nä : CUPON3
-nre. firme . : le . d i
Oblizarions. com sets
do/ Csitre,
an.tinenrir g i oal s evita-visetranc.
termes: la no cal e.mearcr le ": orl Pu.

'

e rr

ttarOmere a zero i al nivel ' ue la
mar, 7521; 7192; 7507.
Termemetre sec, 153; 152; 137.
Terinúmetre humit, 100; 9'4;
liwnitat (centésimas de saturarle.), 53;
41; 40.
Direcció del test, NW.; NW.; NNW.
Velocitat del vent en metres per segon, 8; 12; 11.
Estat del cel, quasi tapat; navales.
Clase de nthols, cirrus-stratus, cúmulos; cirrus-stratua, cOnntlus ; cirrwestrattls, etui
Tee eeraturce tortrc,lac o 1.,7113,1
51ä,x‘ma, 17 8 :

1

hl inicua, un.
blluitna aman de terra, 12'0.
Oscil.lacid ' termométrica, 4'7. Temperatura milis, 134.
Precipitarió aquosa, des de les 7 hores
del dia anterior a les 7 llores del din de
la data. 00 nüllmetres.
Reeorregut del vent en igual temps,
246 quillowtres.

LA P UBLICITAT
PREUS DE SUI3,3CRIPCIO
raecelona: Dus pessetcs cada
mes. Ca,dmitya, Itepanya i Portugal, 750 pessetes tres 171e505;
15 éls sis idem; 30,un any.
Unió Postal: • 25 pessetes treu
mesas; 50 els sis; 90 un any.

Ea quedai constituit a Bélgica
La tómbola de nines artfsti
ques en obsequi de Cultura Mu- el Comité d'Honor de la l'ira Ofi-.
sical Popular que ha tingut a les ojal de Mostres de Barcelona, inGaleries Arenyes, s'ha clausurat tegrat per les següents personaper haver-se esgotat tots els nú- litats:
Presidents. - Senyor minismelIos en l'espat de tres dies. Feliciten-1 a des senyoretes organit- tre belga de la Industria i Trezadores i a Cultura Musiew per ball i senyor ambaixador d'Esl'èxit ben merescut i comuni- panya a Bélgica.
Vice-presidents.--Senyor
quem per indicació de la Junta
que els posseidors dels números di Jacqrnain, president de la Fis
ra
Comercial de Bruselles, Echepremiats poden passas a recovi de la Indústria Pública i BeIllir Hurs nines tota ets dies,
cinc a set, fins diesab!e 10 del llos Arts i senyor eänsol general
d'Espanya a Anvers.
Secretad general. -SenyOr I
Francesc Albert, delegat oficial
de la Fira.
Membres. - Senyor president
[EUA n L1EU la ILUD311
de la Cambra de Comerç de Brusselles; senyor president de la
Cambra de Comerç espanyolla a
1 2
13Z.41g.ica; senyors cònsol d'Espanya a: Brusselles, Brujes, Gant,
Lovaina, Lieja, Mons, ?iamur,
assageu-la i l'adoptaren
Tournai, Verviers; senyor Erancotte, president del Comitä be?113 mIa Flo:'s 26, intiz3
ga d'Exposicions i Fires; ex-ministre de la Indúseria i del Treball; senyor Carlier, president del
Comitä Central IndAtrial de Bèl10lES ML.4 7'+'4)V A UNIO, S gica; sener Jadot, governador
del Banc La Societat General de
Re4zioa; s, nyor Haineman, administrador dels tramvies de
Barcelona; senyor director de la
Sucursal del Bano del Rio de la
E3...mbons, Xacolata, cacao
Plata a Anvers ,

V tiLCAN 1

WAT

CADBURY

Caixa d'Estalvis Mont de Pietal de Barcelona.-La vinent
setniana correspont presidir les
operacions en qualitat de de- cctors de torn:
A la Caixa i Mont de Pietat
r:central). Iltm. senyor marqués
de Alós; a la sucursal número 1
(Padró), äenyur don Eduard
Conde; a la sucursal número 2
(Sant Pere), senyor don Joaquim
de Pol; a la sucursal número.3
(Gräcia), film. senyor baró de
Albi; a la sucursals número 4
(Sant Martí), senyor don Antoni
Maria de Orovio; a la sucursal
número 5 (Sans .), senyor don
Joaquim Maria. de Alós.
Barcelona, 3 de 'mire de 1923.

Ha arribat de Berlín l'eminent
violoncel.lista Antoni Sala, despras dhaver realitzat una grtin
we.LoRS
"tu.urnee" per les principals cut°brete,. ee
lats d'Alemanya, havent obtin7 ao
7.
7051 7 1.Q 5
•
hatned cein..mero e
7 .45
gut geans trionifs.
Mermo'. 7' 3-,
71 . 5 s
7m . fo
t 230-1 23 1 A
La premsa. el proc...,ia coni
e630 sedee fit"
aUd,"`' .
CP , eres v.ese•
-. un deis millors violuncel.listes
64 os
Coteroeis 63 . 55
o 6 . 115
contemporanis.
•••nnn•••nn•M....,
155
En Sala donarla dos concertra,a
liet,or n w' 156 • 50 eN6 . 75 i55
la Sala Mozart, els dies 21 t 23
W. C. Metrop. 148
148
Llettge instantäni de del present mes, interpretant
Ociaste YARDA
obres de Veracini, Locatelli,
.71,1,13
Ata
Oberto,» Ale
Bach, Brahms, SlrausS, Faure,
7190
:1'85
72'oo
71.90
Farde
ObtIngut per moltes persones Grant yopper.
71.:to
git e nnts 71 70 71 . 70 '1'5o
quo en pateixon a Barcelona.
.40
tandawsos mea, 565o
55
Oreases 16
Si un dubte pogués haver-111
6465
.3'75
Colorista 61
f415
al cor de tota persona que paOCASIO UN1CA
Per a Comen I idlomes, Ta61.75
Telgueras 61 . 75
teix d'Asma en aquesta ciutat,
qui-meca, etc., estudieu, senyor o
1 53 5 0
bletropolltat56 . 75 15675 15'5o
d'amo
pel
que
a
la
veracitat
terapéutisenyoreta, a !'ACADEMIA COTS,
ir. c. aleteoP.148 149 14775 147.75 ca atribuida al "Asthmador" del
carrer Ares, 10. Teléf, 5041 A.
doctor Sehiffmann, aquest dubte
Liquidem totes les exisLa més important d'Espanya.
s'esvaeix a condició que la citaa preu de cost
tències
da persona es comptes en el nombre de les que han anat a la
Gran STOCK
BARCELONA
casa Segalä l'última setmana i
CENTRAL: Rambla dele Estudio, 4
en
s'han precurat una mostra gra60ESCISS: Manen) 1, Creu ccherts
tuita.
Corbateria i Generes de peal per a
Ituulere a, san Andreu, 246.
les taral ere elej
30
Sanyora,Semor iNes
Moltes de les que ja han assaMalero 3, Salmerón, lit.
jat aqueix remei declaren d'una
PCf cuina gasteu GAS
manera positiva que'el Ileuge és
VALOPS, CUNDID, GIRS, CAI421
immediat, que les contraccions
BARCA
Per indLtria gastau GAS
doloroses han parat, que es proFer calelaccii gesteu GAS
dueix una expectoració lliure,
Aparta!. la Coleaba, 531
que es pot adoptar una posició
Per liums gasleu LS
Eirecti6 Telogrädicii
inclinada amb tota facilitat,
Si voleu manjar bit eomprru
CATALONIA 13 AN
Procediments moderns descontinuant - la agradablement
que el son es: tranquil i seguit, LA CUINA CATALANA, nova ediconeguts fins ara a Espadespertaint amb una sensació cid augmentada i minorada. Llinya. Aportille cosumint un
breria
PUIG,
placa.
Nova,
5
i
claPerdurable de benestar i tren30
per 100 menys que els
mes
principals.
d'esperit impossibles
CALIBU EIS
similars
de descriure.
RECLAM: Llonganissa extra i
Nombrosos i espontanis testidisponibles amb volqueta
Llard de porc pur SillliFtIA, a 11
monia proven que 1-Asthmador”
Visiteu l'exposició de
°erige, marques
i 350 quilo. Vicens Ferrer i Cia.
del doctor Schiffmann procura
P. Catalunya, 12, T. 112 A.
un llene a les crisis més vioGas Aplicaciones
lentes.
El dit remei es ven a la me-,
1. Saludes hiel eng.
joria de les Farmàcies i Centres
les
peces
de
totes
Sluell de
despecifies a Pies. 5'25, prou
Fi 'g
Plaça Santa Anna, 17
que el posa a l'abast de tothom.
recanvi de les dites marques
Si un lector no pot procurarDESCOMPTES
BARCELONA
Exclusiu per a la seva venda
son a la seva farmàcia, els rebrà de frene si envia el dit imLANCI
port. al dipòsit del Dr. SehiffEl vinent diumenge, die 11, a
mann, Claris, 71, Barcelona.
per a ornnibus i camionetes
les cine de la tarda, tindrä lloc a
PER CENT
Els que pateixen periòdical'Ateneu Obrer de Barcelona, el
ment d'Asma, faran he de, conPessetes
repartiment de premis als aluniA.
servar aquest anunci per a renes del MirSet passaL.
Pr011tina, 110.-Tel. 017 FI.
cordar el nom i poder fer ús
295
E ästies Guyct
Per contribuir al millor éxit
d'aquest remei en cas necessari.
de tan simätica festa ha rebut
1.45
Corbatas seda pul
aquesta entitat importants donaIMEZ211=11=213133==22Z:L%Maataffla2M7.-',',"-vele'77,===irte
Miijons seda (reten.) 3'35
tius, entre altres, deis senyors
don Josep Collas° i Gil, comte
Canli;es co:cr c i p. 9'75
MANS
de God6, Fills d'Alexandre DaVestits llana pura
1965
mians i Conde i Companyia.
•
ternr,,.

pul, roe ca ollient. encere one

en oct.-11.es doses, ser:u:dan-14.ot.
Iltsasi res,"

t t.i. • 7 ',:rEIT

Canvi

BANC n GAMMA

Gas - Gas - Gas
1.

caniseria

En reunió general or dinäria ef
nou C. D. del Crup Excursionista
Barceloneti, ha quedat constituill
de la següent ma,nera:
President, Antoni Grauperl:
vice-president, Casimir Baides;
secretari, Josep Frau; vicelee
cretari, Josep Mijä; caixer, Pera
Horns; comptable, Josep Gliment;
bibliotecari, Salvado Miguel; vol
cal .primer, Joan Bonet; vocal sed
gon, Rafel Pons.

Portaferrissa,34

MBIZEZIEMEM

g u. n, i r: 1 71„-gi .
1 II!
..gbh., A

_

c 'temporada

AS

20-30-40

ANTICH

SOLER i TORRA

LJERS
RAMBLA DELS ESTUDIS, 13,1 BONSUCCES,

Galsas pitral piqui

E3 A 1

1

.1b.41+4hAll~~1.1b

Negocien] els cupons dels DEUTES INTE-

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

Dr. Montaña
/

del * Hospitale da París. Pell I ve-,
non. Sant Pau, 28, principal 2.•

8'50

(Ale:

RESTAURANT ROYAL
Sale de Te
cada dia te dansant de 6 a 2/4 de
i
dinar
a
l'americana
de 9 a it.
8

Szlin$ "LA OCA"

PELP&6.32

QUALITAT SUPERIOR
Fabricant: J. ALERO! - MATAR°

Avui començaran les Audicions
Lingvofäniques (Wanda, 245),
per -a l'estudi dels idiomes alemany 1 francOs, que tindran lloc
els dimarts, dijous i dissabtee,
de dos quarts de set a dos quarts
de vuit i de dos quarts de vuit a
dos quarts 4 . ;tau, respectivament,

Avui, a dos quarts de sis de
la tarda, a la Cambra Oficial de
la Propietat Urbana d'Arquitec...
tea, el senyor Borrell i Cardona
donarà una eonferäneia sobre el
tema "Resultänciea d'aspecte social derivades de l'estudi del projecte de pressupoet per e j'en},
1923-1924 ".,

pública
del Cicle disposat ress
; peete dels Presupostos
I municipals per a l'any
I 1923-1924, que tindra
lloc a la Cambra oficial
de la Propietat urbana,
Nia Layetana, 43, i Mag
I dalenes, 12, pral., di•
I marts, dia 6, a dos quarts
de set de la tarda, a cärrec del competent arquitecle don Gabriel Borrell
i Cardona, sobre "Resultäncies d'aspecte social
derivades de l'estudi del
projecte de prt,supost
per a l'any 1923-1924".
Es de gran interés
1' assistència , donada ase
l'extraordinM-ia agressivitat dels nous presupostos.

tii111111111111111111111dilli11111111111iillii111111111111l114
Els socis de l'Ateneu Regional
Valencià obsequiaren el diumenge amb un banquet al seu president honoran, el governador cis
vil senyor Raventós i al seu fä
Manuel.
L'àpat va celebrar-se al rest
taurant Pätria, assistint-hi bate
tants convidats.

t PER A PISOS
Gran assortit en dibuixos
ampte, 1'83 M.
metro lineal, 16 pies.
al dlpesit més
IMPORTANT D'ESPANYA

Plnzells, Lläpis, Carnes, tic
tes, papera, oto.
VDA. de JOSEP SOLERNOU
Diputació, 174
entre Casanova i Villarroel

trig gi Eitil
Ronda St. Pero, 7
Pla 9 a. Sta. Anna, 9
Tapineria, 33

el millor lubrifte

BARCELONA

fla estat nomenat representant ofiniall ded ministeri del Treball Indústria i Come(' de la. Fira
internacional de Mostees de Prega, el senyor Miguel Coscó. La
Fira es celebrarà de 1 '11 al 18
del que som.
missiú hereditäria, Educaci6 dels
PARAIGÜES rupEg
Ferran, 14, casa ‘.

.....amomekgnMign

U=S=A i A=S

Segona Conferencia

Avui, dimarts, a les vuit de la
nit, eomenearä a l'Ateneu Enciclopédie Popular el curset que
p obre "Institucions de l'Ed.it
mitjana" explicara En Francesc
Carreras Candi.

OC &SI O VENC

Stueaker

Aulemtbil
GRAN SIX

en perfecte estat, a baix preu.
d' 1 a 3
Salmeron, 150,
Divendres passat Ungiré lino
una reunió de la Eluda contra la
Mortalitat infantil, per ultimar
els detalls del Din del Nadó, que
enguany s'efectuarä el mati del
diumenge vinent, dia 11 del corrent, captant els nens deis Collegis a benefici de la benemérita institució que amb tantes
palies compta a Barcelona.
La Junta confia en que la generositat dcl públic l'ajudarà
sostenir i desenroOlar cada din
mes una obra que tant do be reporta a les classes menesteroSeS.

RIBA
WidileS per a oticines
R. CATALUNYA, S

Ha estat rentés al cap d'Obres
Públiques l'expedient d'ampliació
d'aigües potables de Gironella,
informat favorablement per la
Junta Provincial de Sanitat.

1 n' ', V;p2:1;
‘

11

els seus cotxes.

Olis 1 Materials Motor S. A. I
Fontanella, 9. Telèfon. 4527 Ai
Barcelona

Xacolala Garcia-Reus
El governador, de conformital
amb el dictamen de la Comissid
provincial de Sanitat, ha autoras
cal l'establiment d'un dipòsit del
letrines al barri de Sistrells ( 314
detona).
Ha estat remesa al governader
la petici0 dels hereus dels
nyors Arengó, perque siguin
terrades les seves despuilles a
l'església que es construeix a la
barriada de Sant Martí do Proe
veneals.
....nn•n•n••••,

CARDOS
PARAICUES
Portaferrisa, 10

Ahir el mestre cerimonial se4
nyor Ribe anà a donar el päseali
en nom de l'Ajuntament a la fa+
niflia de l'ex-alcalde senyor
mol Bosch i Alzina.

CALENTADOR GLÜCK
Rt
Ejt
u t_y oBo

1

14"

-

Ii

. .3
I 2. 14./ PTA

LACOMA Er"

10 per 100 descompte
FINS AL 10 DE RARO
a precs de moltes familles del!
nostres clients i com a agraimen‘
continua fent a tots els anide'
de la casa
ESTE VA

CRISTALLERIA

Ben assortida 1 barata •
RAMBLA CATALUNYA, SS

Metge agregat dels Hospitals de P

ai

1,1obet rsi Gola,RbaN lal.,dele"
jr.3 ade
lLaqd..)
,1turte
123
1or.8?°4
i :111.6
5. Consulta econòmica den
.-

"Fe*: PúsuievrA-r

IblYiriettaa

4 de

AGENCIA HAVAS

LES REGIONS OCUPADES

DE FRANÇA

D'ORIENT

L 'Assemblea Na
Les pluges fan
Qovern
alemany
s
convoca
sobtadament
1
desbordar n o rn:
cional d'Angor
Reichstag'
a
'avui
dlinarts
"
brosos rius : El
decideix acaba
e
vent s'emporta
Gran expectació a tota Alemanya
Es parla d'una probable ruptura de les discussionse
circ eqüestre
tres dies
relacions amb Fraga

per

•

París, 5.-Es raen noticies de ditersos departamcnts,-anunciant que els
tamporals han causat gratas perjudims.
A Limoges, el rin Vientre ha mon dat nombroses cases. En aquesta comarca el tempo:al ha arrar.cat molt arbres
i ha destruit les unes eléctriques, telegràfiques i telefóniqucs. Les fbriques
han hagut d'imerrompre el treball. La
vall del Vientre presenta un aspecte düs' consolador.
A
' Bordeas un cicló d'extraordinaria
violencia ha causat perjud:cis d'itnpor• tanda. Ei Circ Rancy ha queda: com•pletament destruit. El veas s'emportäel circ eqüeatre corn si fos una ploma.
Afortunadament no hl llagué desgrä.CCS personala. El temporal ha arranca: nombrosos arbres i ha destruit
verses xemaneies. La pedregada ha causat danys de molla importäncia en les
colines. El riu Garata ha experimeatat
una crescuda extraordinaria, inondant
alguna barris de la cimas i els defores.
De Marsella comuniquan que el temporal ha interromput les comunicacions
telefóniques i telegrafiques entre Lió i
Paris. El Rénlan presenta un aspecte
imponent.
A Angers, els Maine s'ha desbordat,
inondant els molls i la cripta de resalesia de la Trinitat. En molts carrers ha
quedat interceptada la eireulació.
A Perpinyà el temporal de vent ha
estat de gran violencia. Una avaria a
la linfa va interrompre el servei de Casa' yies durant malta estona. El temporal
'Motivà grans retrassos en els tren.-liayas.
París, 5.-A la regió de París, el Sena
ha experimentat una considerable eres; aja, arribara les aigiies fins a un nivel!
Ck 432 metres.
Les aigües han pujat durant a. hores,
:58 centimetres.-Radio.
UNA CARRERA NIOTOCISI.NTA
GREUS ACCIDENTS DCS
I M0Fi7S I DOS FERITS
' Marsella, 5.-A la carrera a pujada de
rama efectuada ahir, es registraren dos
gceidents greus.
El caredor Sabatier, que prcnia part
a la prova motociclista. s'estrella contra
ena cuneta, resultant ell i un espectador
ferits de gravetat.
: El corredor Grua, per un accident, la
bausa del qual co desconeix, es despenyä amb la seva màquina per un terraEl motor volea, quedara a sota els
t'os ocupants, els quals moriren al cap
lde poca estona.-Radio.
EL CONGRES DE LA FRATERNITAT LLATINA
París, Journat. parlant del Congris de fraternitat llatina que ha de celebrar-se a Lió. din que s'observa la cristal.lització d'un vast movimcnt que ha
ec crear al mita un front fraternal 'Hall
ene no sera ni polític, ni „militar, peró,
to obstant. serà un front, ja que dar vera seu viura el pensament Batí.'
Afegeix Le Journal que Lió, Mila o
Bucarest, Brusel.les, Madrid o Lisboa i
Río Janeiro, Buenos Aires o Mexic hasSien de cercar la seva moral estética a
tondr^e, Nova York o Berlín, a menys
tue tots els paltos Ilatins s'acostin, formant un conjunt de civilitzacions i que
tots els ciutadans Itatins ad q uireixia de
nou l'esp/enclorós valor que tingueren fa
dos mil anvs.-Havas.
EL COMUNISTA NIARTY ELE' OIT DIPUTAT PROVINCIAL
El Havre, 5.-En l'elecció parcial a
diputats provincials a l'Havre ha resultat elegit el comunista Marty per mes
de 3,000 vOtt, amb una majoria 3,31Yie
els abres candidats.-Radio.

Berlin, 5. — Ha estat mea co- Darmstadt, portada a cap umb tres trens de carbó i dotze amb destí
mentada la sobtada convocatòmotiu dels antes ele sabotatge co- a Italia, Suissa i Holanda.
ria del Reichstag per a domé di- mesas al canal d'Heme, on foren
De l'estació d'Hohenduberg sortiren
marts. El Gabinet de l'Imperi tirados a fons voluntàriament dos trens de carbó, amb rimel a França.
s'havia reuni t ahir a la tarda per dues barcasses, amb el propòsit
També sortí de la mateixa estació un
examinar la situació derivada de
d'imped:r la navegació. — Ha- tren cap a B9gica.
i es noves mesures franceses a yas.
Les autoritats s'llan incautat d'un cutles regions de Darmstadt, Manntener de vagons abandouats a la via,
TRANQUILLA -U.1- A soem uta
iteren i Carlsruhe.
els quals foren traslladats insanediataSegons el "Tageblatt" la brus- bIDESARMAMENT DE LA POLICIA mcnt a Wedau.-Havaa.
ca convocatòria del Reichstag • A GeeLSEEIRCHEN ELS VADusseldorf, 5.-Han estat expedits a
sembla indicar que el Gavera no CUESTES I ELS SEDiSE FEINA
França Les trens de carbó i altres eres
limitaré les ,SCVC3 decisions al
Dusseldorf, 5. — Noticies re- a BP.gica.
tranietiment d'una protesta. La budes de Bochum acusen trenA l'estació d'Essen les autoritats d'oquitlitat.
"Gaceta de Voss" insisteix tamcupació s'han incautat de quaraina loUd en la importància de la próLes autoritats locals han de- comotores, tres celta vagons psi transxima sessió del Reichstag. Seclarat que la situad() que s'ha pon dc cartee, tres vagons-restaurant i
gons el mateix diari oil senyor travcssat durant els (lanera catorze vagons de viatgers.
Cuno es proposa fer una decla- dieß fou provocada per agents
El L'afee per vint-i-quatre horas en
rad() sobre el conjunt de la ponacionalistes d'altros ¡loes.
les lisies férrico ha ascendit de 16,oao
El- diari "Freiheit", (irgan colítica interior i exterior dAbeuilómetres
manya.
munista de Dusseldorf, diu que
Malgrat les repetides prohib:cions del
Teta la Premsa ajuda al can- • en aquesta regid hi ha un:te de
Govern alemany, són utilitzats pels vialvint
edler i declara eue la seva demil vaguistes.
gers 233 trens que circulen trariament.
cisió de convocar al Reichstag ' La meitat, dds obrers de les
demostra que considera greu la fundieions de Eischopp prop de
situacid.
Duisburg es troban sense tema a INCAUTACIO D'UN irapc,rrrarrr
TALLER DE REPARACIONS,
conseqüencia de la manca de ma
No se sap encara si la declaTEENS I DIPOSITS DE GARBO
ració de C11110 anir à seguida d'un tenies primes i de carta).
1 LOCOMOTORES .
A Gelsekirchen han estat desdebut. Això dependrä de les conDusseldorf, 5.-Les autoritats d'ocaverses que el caneeller tindré - armats dotze oficiala i trescents
asan amb els caps dels diferents
pacto sima mcautat d'un important taindividua de ponen, els quals fopartits polities.—Radio.
ren detinguts i transportets en ller de reparacions a Mulhey, així cona
de
l'establert a Speklorf.
Berlin, 5. — Diu un diem que automòbil a la zona no ocupada.
En el transcurs dei recent des- A l'estació de Mulhey les autorltats
s'apropa una ruotúra de les relacions diplomàtiques amb Eran- armament de la polea de segu- 1 d'ocupació s'incautaren de seixanta varetat de Bochum foren des c o- gons que co ntenien cok, trenta vagons
ea. En els circula alemanys regna gran excitació.—Radio.
berts molts candis i gran quan- de carbó, -..ast locomotores en reparació,
titat de cintes per a anadralla- tan important (!ipósit de carbó, en el qual
ELS EANCS BERLINESOS HAN dores, municions i explosius.
havien 84 00 tertes d'hulla, 4,0e0
cok
DECIDIT NÕ ACCEPTAR ELS
i gran quantitat de materials per al serUn nombre considerable d'oBITLLETS FRANCESOS I BELvei de les locomotores-Hayas.
brers sense feina, procedent
GUES
la zona no ocupada soHicita treES NORMA LITZA EL SERME:
Berilín, 5. — Segons ele perió-. ball diärtament de lea autoritats
DE CORREUS DE RECKLINdice els Banca berlineses han defranceses.
GHAUSEN
cidit no acceptar ja els bitHets
Segons manifestacions de molt
de Banc francesos i belgues i no d'ells, el nombre d'obrers sense
Dusseldorf, 5.-A Recklinghausen el
fer avenços en cap negoci sobre feina que hi ha actualment a • servei ile correus alemanys ha tornat a
les divises de tots dos ramos
Berlin, passa de cent mil. -- Ha- donar curs a la correspondencia de l' A d
aliats.— Radio.
-minstracófe.Fuonismyas.
cipals de l'esmentada ciutat s'ecupen en
UNA NOTA DEL GOVEEN
IRILLORA LA SITUACIÓ FERRO-, organitzar, d'acerd ansb l'autoritat miCES SCIErlE LES CENSLIRE-LS
VIARIA
.
litar francesa, una policia verde per
DEL CANCELLER CUNO
Dusseldorf, 5. — Minora la 5i- substituir la que ha estat suprimida.
París, 5. — Cona a resp•sla a
A /es regions de Weitmar i de Boctuació en els ferroca i' stIls. Acles censures dirigides pel t antualment circulen a diari 138 hum s'han autoritzat reuniosn dels sMceller Cano a l'ocupaciú de la trena de viatgers.
dicats. Els secretaris d'aquestes han asseRuhr per part de França, el «eA Osterfeld finen aixecats els gurat que havien recornenat a Ilurs memvern francès ha pubeicat aques- riells en algun troe. En eabotat- bre s que i'abstinguessin de qualsevol
ta tarda una nota oficiosa en la ge fou descobert a temps per evi- manifestad(*) i es mantinguessin en ocqual es manifesta que França no tar un accideni. Han entrat a !a dm.
desitja la . .destrucció económica rauhr 51 13 vagons. Han testat iraA la regió d'F,ssen es cada vegada
d'Alemanya ni tampoc el domini mesas cinc trens a H.Üa, tres mes fregilentada la sopa popular. L'atur
sobre el ferro ,produït per Alea Franea i dos a Belgiert.
s'exten a la regió de Recklinghausen i
manya. Franca desitja solament
A Essen continué ahir Popemolts obrers minaires han demanat fetésser pagada en les reparacions nació començada ei dia anterior na a les autoritats franceses.-Radio.
que Ii són degudes. Alemanya ha
a l'estad() del Non
OETENCIONS PER SAI3GTATe
lliurat fins el 31 de desembte
Es nota cert cansament edtre
GES
1922, 5.890 milions de mares or els ferroviarie, vis quals troben
i França ha rebut /tomes 1.799 llurs salaris insuficient e. — RaDu.sseklorf, 5.-Han estat detinguts
milions que no A/1 prou per su- dio.
el director de l'exclusa número 7 d'ilerfragar Iles despenes d'ocupacid.
ne com a responsable d'un sabotatge;
EL
SINGRESSOS
DE
FERRO—Radio.
els capo de les estaciono de Buer i WerCARRILS
terholtz, també per sabotatge; a BredeEL PLA DE REPARACIONS
Dusseldorf, 5.-Ahir f oren contrae- ny han estat detinguts 8 policies vestits
de
paisà que excitaven a la resistencia;
ALEMANY
tats sis obrers especialistes ferroviaris,
pujant el total d'alemanys a set cents.
el director de correus de Recklinghausen
Berlín, 5. — En certs etreells
L'ingrés de ferrocarrils, únicament a ha estat condemnat pel Consell de gueres creu que el Govern publicaré
aviat el pla de reparacions que la zona franco-belga, direcció de Co- ra a sis meros de presó per negar-se a
leada, s'eleva el passat febrer a cent
transmetre telegrames i a venctre segells
el senyor Bergmann eslava envint milions de marcs.
als militars francesos.
carregat d'exposar verbalment a
Malgrat de la reducció de/ träfec, el
A Essen una patrulla feu alguna disla fraeassada conferencia de Papúblic alemany pot agafar els tren% mi- par e contra uns sospitosos, sense ferirris .—Radio.
litars i són acceptats en aquests les se- ne a cap.-Radio.
COMUNICACIO OFICIAL DE LES ves mereaderies. - Hayas.
LA REQUISA DEIS DOTZE MINOVES OCUPACIONS
LIONS I LA IMPRESSIO DE
TRENS D ECARBO CAP A FRANParte-, 5. — El Govern francès
BITLLETS DE BANC
ÇA,
BELGICA,
ITALIA,
SUISSA
I
ha notificat ofIcialment a l'amBerlín, 5.-El general Degoutte adreHOLANDA
baixador d'Alemanya l'ocupa ció
çà ahir una lletra al director del Reichsde Carlsruhe, Manheim, aixt com
Dusseldorf, 5.-Ahir sortiren de l'es- bank, anunciant-li que resta co pera la
els tallen de reparacions do tació de Wcdau amb direcció a Franca, requisa deis
dotze mil milions dels quals

de

s'apoderaren recete:irme les autoritats
franceses.
La llena afegeix que este dispooat a
tornar els d'ates i les planees per a la
inmressió de bidlets de Banc contra re
but i la publicació del fet de la ;es:1-

tució.-Havas.
-

CONIGAT ENTRE NACIONAL!STES, SOCIALISTES 1 COMUNISTES :: 30 FERITS

Londres, 5. -Telegrafien des de
tentinoble als periódica, anuncio
l'Assemblea Nacional esta d
esolta a
les discusions s'acabin
en tres dje
L'opinió general és que la uta
Govern, destinada a ésser comuni alelas, sera aprovada a l'Asamblea
gran majoria.-Idavat.
Londres, 5.-Segons les últhee
cies rebudes d'Angora sembea
Gran Asemblea acceptarà les preßese
del Gavera amb algunes medir
en les cléusules económiques i

Berlín, 3.-A Augsburg (Sedera,
registrat un receeissim combat eure res del Tractat
de Lausana
nacionalistes, socialistes i comunistes,
Es crett inútil la reunió d'una
resultan:, a conseqüencia de la cotlissiG, I
conferencia, podeat continuar eh
trenta feries, cinc d'ells greus.-Havas.
Ilers dc o re -a c•i,-s
EL TFEBUNAL AREITRAL.
FRA N CO-Al-W;(1Y

SUBSTIDEIS JUTGES ALEIBA NYS
París, 3.-Et Tribunal arte:tal mixte
franco-alemany ha' celebrat avui la seva Assemblea general.
Com es recorclan% el Govern dcl
Reich, al.legant consideracions de conveniencia política, prohibí als seus jutges que col.laboressin en l'obra de justicia internacional estatuida pal Tractat
de Versalles.
De conformitat a ço que es preveu
a l'esmalta Tramat, els jutges alemanys
foren substituits per magistrats penaneents a potincies neu:rals, elegits segons la llista establerta per la Societat
de Nacions.
L'Assemblea Ola reunir per rebre
aquests jutges neutrals.
El ministre de Justicia, hf. Colrat,
'done la benvinguda, fent notar en cl seu
discurs que en el moment en que el Tribunal es prcparava per solucionar nornbrosos i importants problemes, el Govern del Reich ordenó amb duresa als
seus magistrats que es neguessin a col.a rar en aquesta obra. Aquesta ordre
i el protexte que s'invoca per a aix6,
signifiquen el desconeixemen del careeter d'aquesta jurisdicció, tota veemda que
davant d'un tribunal no pot allegar
gU convernencieo politiqueo, sinó únicament raons de dret. L'absencia deis
tnagistrats alemanys 'obliga, per tant, al
Govern frances a emprar cl pprocciimeta previst a rarticlz 304 del Tractat
de Versalles amb el fi d'aosegurar el

-r ue g o

furcias,

sinnt regular

de

l'esmentat

Tractat.
El senyor Colrat terminé el seu diseno, donant les grécies als magistrats
de les potencies neutrals que han subs., .
tlult els alemanes, expressant-los particularment el seu reconeixement per haver contcstat a la crida de França per
a proccdir en justicia.
C.ontestant al discurs del senyot Colrat, el presklmt del Tribunal digué que
aquest foto establert, com es recordara,
ti marge de tota política com a evident
demostració deis progressos realitzats
en dret internacional.
Declaró sial mateix que els ärbitres
pertanyents a les potencies neutrals, tindran la convicció que el sentit de la neutralitat es converteii, en el cas da.
quest tribunal. en esperit d'imparcialitat,
al servei del dret.
Els interessos que representa Eranea, aixi com els que representa Alemanya, tenen advocats devane aquest tribunal i aquests advocats sortiran de l'Audiencia amb el ple sentiment d'haver obtingut justicia-Hayas,
UN DISCURS DE LORD DERBY
EN PRO DE L'AMISTAT FRAN-

CO-BRITANICA

Liverpool, .1.-El ministre de la Guerra, lord Derbey, en un discurs prontmciat a l'Associació Conservadora Obre-

vas.

CRIDEN L'ilrEMC
.,
DEIS ZLIAES SOZZRE U Y
EIS TURCS

LACIO EN EL CiliNVI DE

SOrtERS
• Lendres, 5.-Comuaiquen de Cet
tinople que Adnan-Bei ha fet em
tió prop dels Alts Comissaris
per cridar llur atenció sobre
diu una violació pels grecs relativa
canvi dels presoners. El ministre
ha declarat als Alts Ccmissaris
declinava qua gevol responsabilitat
Ins conseqüencies d'aquesta violar:a i
afegit que esperava instmeions f
goma -Radio,
LA CREU ROJA CONTRA
SUSPENSIO DEL CARilfl DE F.'
SORI ER3 TURCS I ORECd
Ginebra, 5.-EI Comité ice=
dé la Creu Roja, informal em el
versa grec tracta de susprendre
triació de presoners i ostatges,
conseqüència de l'expulsió deh
d'Anatólia, ha ressolt, d'acord
conferenma de Lausana, que aquel
patriaci6 no ha d'ésser stepeu
nene a la Secretaria do la Cali

que real:tzi actives gestions en et
la solució de rassumpte.-Hane

EXPLC33i0 D'UNA ALTEA
BA A EL =Fe z.
El Caire. 8.-Ha eseta
' tat
bomba en el Quarter militar
Cal lamentar un mort i qtratre
Radio.

ea ¿'aquesta poblaciTe declaei
Banca mes estreta amb Franca í'ü
guretat mejor per aconseguir la pa
-Si Franea--afegí lord Der`stsbutjà l'última proposi-rió que 5 ¡Jai
per Bollar Law, relativa a les
cions, no hem de culpar-la gzr
gravis examinar els dos as-arces e
qüestió té per als irán:esos. fi st
de Versalles, sempre en vigar,
França el dret d'exigir a Aknue;
terminada quantitat en coareelt
paracions, gerd és possible, i
balate, que *asesta xifra sigui mate
Vad 1. No obstant, és neceasariqe

permetin le s seves capad:eta, Fa ;I
te
r naanys
Ynapaqgui
ma
t:a els
iinsalI
francesas
esit esPes
cos
hn
ex"
t:
reben res, després de fer malteo cu
simas. Jo
ene d'aquells que 6/1
França que ha obrat malanent,
del punt de vista prieLe_ Jo creer,
Govern britianic ha fet be ne
a França co roceepaci6 de h Re&
coru escatip, se
me
enmPere
anvia ,mebsteds•a ralit"S
fra
del Rhin; peró no farern res ele
su ptibons
rrszeci
alitzarcibbe
le ds'aizped
erefetes
•

L'orador fou mole aplaudit-Har3
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LA SENVORA

ha mort a l'edat de 72 anys
(
S) A. C.

.

Els seus afligits fills Ramon i Concepció, germans Esteve i Caricia, fills polities, germans politics, néts, nebots, cosins i parents "tots
i la casa Ramon Aguye, de Barcelona, Figueras i Londres, i les raons socials AGUYE I NOGUEH, de la Bisbal, AGUYE
CAROS I
RECASENS, PALET AGUYE I CABOS, de Palatn6s; OLIVER AGUYE I COMPANYIA, de Cassà de la Selva, en
assabentar
els
seus amics i coneguts de tan dolorosa pérdua, els preguen que la tinguin present en llurs oracions i se
serveixin concórrer a la casa
mortuória, Rossend Nobás, 12, Clot per acotnpanyar el cadàver a l'església parroquial i d'allí al Ceinnmtiri. - •

NO ES CONVIDA PARTICULARMENT

1.. 5 i; Danarts, 6 , de nease e kia . ie 3
. , .----------
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D'ESPANYA

Einstein

a la Aca-

demia de Ciencies
A l'Acadèmia de Ciències se
celebrà ahir, a les quatre de la
tarda, l'anunciada sessió per a
la l emesa al SaVi professor alemany Einstein del Mol d'acad
-nie
Minuto abans de les quatre
arribaren a l'Acadèmia el rei, al
qual acompanyaven el marqués
do la Torrecilla i el seu ajudant
senyor Butler.
Poc abans havia arribat lambn el professor Einstein, que ves
.1;a de frac, i la seva senyora.
El monarca fou rebut a la porta de l'Acadamia pel rector de la
Univereitat i preOldent de l'Acacleinia, doctor Rodríguez Carra
i gairebé tots els acadèmica.
El rei passä al saló i ocupis
presidencia, asseient-se a la sese dreta el ministre d'Instrucci'Je
pablica senyor Salvatella, i l'ambaixador d'Alemanya, i a l'es(-alinea el president, marques de
la Torrecilla.
El saló esteva completament
ale d'un pUblie selectissim, mol
tiesims academics i algunos damos.
.La senyora d'Einstein ocupava
un seient a la primera filera.
Entre els assistents hi havia
el marqués de Figueroa, el com le de Peña Ramiro, Torres Quevedo, Madariaga. generals Ma r i Aranaz, i moltIssims acadèmies.
Obert Tacte pel rei, el professor Einstein entrà al saló acompanyat deis acadérnics senyoes
Casares i Cabrera.
Einstein passà a ocupar l'últim Roe do l'estrada.
El rei s'aixecà i digué:
—L'objecte d'aquosta sessiA
és fer remesa al savi professor
Einstein del ¡Rol d'academie rar responent que la Reial Academia de Ciències ii atorga.
El secretad donarà cumple th)
l'acta.
En efecto, el sgcretari de F.AertUlula Regí l'acta en la qual es
prengué record.
Seguidarnent, ei catedrätic i
acadèmic senyor Cabrera pronuncià l'anunciat discurs sobreet- tema_ -Anälisl de les teories
d'Einstein".
No és solament—digué—autor
de !a teoria de la relativitat. simi que ha creat nitres diversos
loories en diversos rams cientifics, qualsevol dels quals basta
na per a consolidar el seu prestigi dc avi.
Einstein ha vingut a donar entrada a noves idees, fent una veritable religió en les que semblaven intoLligibles des del tempa
de Galileu i de Newton.
Seguidament el rei remete el
Mol al savi professor alemany.
Aquest pronunció un curt diecura en alernany, que despres lie
84 en espanyol el professor senyor Casares.
—Els prego—deia el discurs—
que se serveixin 'acceptar el meu
ágraiment.
Això serveix per estrènyer els
Rayos i demostrar que les forres espirituals que uneixen "els
pobles no poden esser destruidea
per les tempestes pedan:tires.
Les paraules pronunciades pel
Savi espanyol senyor Cabrera
zn'han arribat al cor i demostren la forma conseient i afectuosa amb que ha estudiat el
rneu treball i la me y a vida.
Com el poeta he de dir jo ara:
Vull menys alabances i que se'm
llegeixi anib apicaci6.
Parle del desenrotHament
cientific d'Espanya, i creu que
l'Europa destruida d'avui pe!,
tombar els una vers aquest país
en l'esperança que haure de trohar-hi el ressorgiment de tot el
que espera.
Seguidament pronuncié
curt discurs el president de
l'Acadèmia doctor Rodriguez
Carracido, el qual digué que el
dia d'avui és per a l'Acadèmia
de joia.
Lacte que estem celebrant és
un acte excepcional, sense preccclent, pub justificat:
A savi anhaxim, la inäxima solemnitat.
Estudié a continuació la Tearia d'Einstein, de la qual digné
que era el grau de la perfecció.
Durant la guerra, en el moment en que el Rei d'Espanya
vetllava pels presoners, Einstein,
elevant-se també com el manar
ca espanyol, per aarnunt la be.
talle, trebnllä a favor de la bumanitat fent una obra de zonebrdia.
Feu el resum Jets diacurei_s c'
Ministre d'Instrucció pública, senyer Salvatella, el qual comença
expressant la profunda complaença rgue tant al Rei cem al
Guvern causaven el donar compliment a les inieiatives que ;:‘,
Universitat i FAeademia haviea
tingut respecte a Einstein.
Aiab decuestra—digui — que
u, anvs not al datut culta a lab

altes p rerrogatives de l'esperit
hurnä.
Einstein ha proporcionat un
gran servei a la humanitate la
seva obra es *Jamba %I.;
uneixen
separen, al se-rveix sempre per a unir las ab
homes.
• le zszi
Espanya agraeix al gay ' pro..
fessor alemany Einstein que hagi vingut a visitar-la i desitja
que s'emporti al seu país la con vicció que a Espanya poden arrelar i fructificar tots els giste
mes cientf [M.o.
Pot també emportar-se'n una
altra convocció, i es que si al seu
país o en altres paises castigats
per la guerra no trae l'ajuda
econbmica necessària per al des
enrotalament deis seus estudia.
a Espapya ho trobarà sempre.
Acabe la sessió de l'Acadèmia
de Ciencies tributant-se graos
aplaudiments al savi professar
Einstein i al Rei.
LES COMFERENCII:S Di L'EMITEiN

El saVi alemany Einstein marxara a Saragossa, on donarä di..
verses conferencies, invitat per
aquell claustro un:versitari.
LA JORNADA thiflillSTERiAL

El cap del Govern ha manifestat aquesta tarta que el din
d'ahir el va passar al careP i que
co tornar es va trobar que in
In havia can novetat.
Avui ha uespatxat apnb el Rei,
sense posar a la seva signatura
cap Decret.
Ha anuneiat el president que
el Consell de domé seré conti-

nuació del celebrat divendree,
perquè els ministres de Finances, Foment, Guerra i Treball
tenien diversos assumptas pendents.
— Al ministeri d'Estat han
faciliLat avui les segiients noticies:
Ha tingut lloc a Montevideo le.
inauguració del monument al
celebre general uruguai don Josep Artigas.
A la cerimònia assistiren, entre altres personalitats, el ministre d'Espanya a la dita capital, don Manuel Garcia d'Avid,
bstentant la repreaentació del
Govern i pronunciant, amb la'
metiu, un discutas, expressió dels
sincers sentiments de la nació
espanyola.
Ha entrat a formar part del
Govern de l'Uruguay, com a mi
nistre de la Guerra, il.lustre co •
rand l Rivero, antic alumna de
l'Escota Superior de Guerra da
Madrid.
Amb aquest . rnotiu ha, estat
complimentat per l'agregat mili •
lar a la Legació d'Espanya a
Montevideo, felicitant-lo en nom
de la nació, de l'exercit i de la
dita Escota.
— Amb el Rei han despatxat
avui el president del Consell i els
ministres de torn que ho eren
els d'Estat i Gràcia i Justicia.
— Ha tornat de Bilbao el director general de Seguretat, una
vegada acabada la visita d'inspecció feta als serveis policíaca
d'aquella capital.
Al migdia ha conferenciat arnb
el ministre de la Governació, per
donar-li compte del seu viatge.
El ministre de Fernent ha re but aquest metí la visita d'una
comissió dc flequers, que han
soLlicitat que interposes el set,
valiment prop de l'Ajuntament,
a fi que els sigui tornat l'import.
de la ferina incautada pel municipi durant el temps en qui
aquest s'ocupä de l'elaboració
del pa.
També ha rebut el senyor Gasse el cardenal Benlloch, que li
ha donat les gràcies per l'interès
demostrat en les obres d'endegament del riu Arlanzon.
— Al ministeri del Treball
han facilitat al migdia una nota
relacionada amb el voltatge que
hauran de tenir les Companyies
d'electricitat durant l'any actual
per fixar la reial ordre referent
a l'elevació del flúd.
— El ministre de la Guerra
la manifestat als• periodistes
que visitat el capitä general de la regió, per donar-li
compte dels actes que se celebraran en honor del sergent Vasallo quan arribi aquest a Madrid el dia 8 o el 9 del correrla
Sembla que un d'aquests actos
clansisteix en un banquetsque
seré ofert pels sots-oficials i
sergents de la•guarnició.
Al senyor Alcalà Zamora l'ha
visitat aquest metí el senyor Villanueva, mantenint ambdós una
extensa conforOncia.
Els periodistes han progiintat
al ministre do la huerra sobre. el
que havien tractat en acinesia
conferencia i ha dit qee ¡'entra
vista no havia tingel eep importancia política.
LA DVZOLUOK) DEL

PARLAMENT
Segens informes d'origen oficiós, de
no esdevenir atonteixereents imprevistoa,
el dia 25 d'acrece mes ea pubflearä el
deerpt de disohnbid de les aus.* COM.

La 'Vestid. del Marroc

.

de
j_ Gueiiá; ci?Aff

1,E1 emunicat

?rtona orientaL—Les batcries de .Tirsk
Azza i posició Nord terca foc sobre un
grup enemic, que dispersaren.
Trobant-se de servei al campament de
Tafersit, se li disparà el fusell al legionari Salvador García, fent-se una greu
ferida a la mä csquerra.
Sense novetat en les posicions del territori.
Aviació.—Pel mal tcmps no es fenal
vols..
Zona occidental.—La posició de hi'Talza fou hostilitzada ahir per un grup
d'una soo harquenys, vinguts de la part
de Tuguitm, aseen contestats per faseferia i cama, rebutjant l'enemic, que
abandoriä les seves posicions, sofrint balaca, tenint la posició un mort i un ferit, tots las ind:genes, de la Mehalla..
Cop més novetat en el tcrritori.

DE CATALUNYA
FIGUERES
A la 131bIlot.eca Popular -:UlUlt
ek
. re pr) rpnepedrata
Jurit,
1 Anear e' iciée
•
15 de febrer ban
• la Biblioteca Popular 1,198 lettem4
distribuits alrf: 719 homed, FTT desee i
280 infanta, lían estat consultadea .,863
obres.
— El Comité Permanent de Festea es
reemetx conatantment per preparar el
rograma
P
dela (mielgo cale !marea de cel ebrar-se en les tradicional,' fires de la
Santa Crea que anualment tenen lloc a
primeria,, de mala..
— "Aviat Ser2 tin fet l'empedrat de la
carretera de Madrid o França en la sets
t ravessia per la nostra daba La minora
feeta rà ab carrera de la Junquera, Girona, Placenta i Nota L'Ajuntament hl contribueix amb la meitat del'import de l'obra, I l'Este amb l'altea meitat
Sembla que latjuntament conenerir6
a la subhasta que ha extra anunciada.

ESPLUOA DE FRANCOLI
UftlS RUMORS'
Futbol -:- La g esta do l'Arbre
— 1/41 die primer del mes ce celebeä
1-li ha heaut un gran moviment en el
Per primera segada la Fasta de l'Abre,
Conscll Suprem de Guerra i Marina.
S'assegurava que havia recaigut un - que resultä molt Iluida.
ITt assistiren les autoritats lorals. en
acord en el referent al comboi de Tizza
corpnraci6 i els alerones de les Escales
respecte al general Navarro.
publiques 1 coa/cala particulars.
En el Tribunal es guarda gran reserva
lii festa tingiat Ilse en la linea de
sobre tot al-o6.
l'aleglesia I al rasseig d'aln Canyelles'.
Si intimo aplanen l'arreneurnent
EL DiMARTS SE CELEORA DON/es ra q uitiques ararles de la Pisan de
generahnent abs criticat, amb
SELL CE AliNISTRE3
Denel. dimarts, es reuniran eis mi- rae, que tambe s'hagin nreencat ola formosos i corpulenta plätans del l'asseig de
nistres a la Presidencia, a dos quarts de
Canyelles, critiques que ha recoll i t e) pa
sis, per a celebrar Consell.
El Pranmdf en maneas i res--rieslcoa
pectuosos artirlea, que no han estat caUN COMENTARI DE. "LA EPOCA"
minata pel senyor alcalde, presaleet i earDiu La Epoca:
brit de la Comissió or ganitzadora i insSta comentat molt avui la jubilació
trument dócil de la U. Ir. N.
del Tribunal Suprem.
En els círcols politice es recordara que
VION
En Ciudad Aurioles, encara que no era Esport Canferänela Pti maconservador, havia estas manting-ut en el
nurnent a En Pep Ventura
seu arree per En Dato, primer i desEl programa de partits de faltol a
pees per En Sänchez Guerra.
l'Esbarjo per aquest mes de mara As
Pci dctuós, la persona del substitut,
esplendid: Dia 4, atarla Auca contra
ex govcrnador civil de la "provincia" de
Olot F. C.; dia 11, Mariä Ansa contra
Barcelona en epoca !liberal es prestigioEspanya, de Barcelona (reserva) ; dios
sa i mereixedora de la eleració a dit
18 i 19, partas amb el afartinene (pricàrrec.
mer ea tli P); dice 23 i 211. Mariä sauna
contra Oette F. O., ele Cribe (Eran.
DE LA IYIORT D'EN DITO
ça). Aquesta serie de partits han desvetS'ha celebrat la "vistilla" de la causa Hat gran expectació.
— Diumenge, dia 23 de fiarte, En
per la Inurt d'En Dato.
Fies ara són 21 els encartats al su- Zawee ,Raventós, dels Serveis d'Agrie/altura de la Mancomunitat ele Calamara
L'interesant d'aquest acte judiciari es lunaa, va dorar una conferencia a la Jo,
que en el rnateix se resolt si han de con- vestal Catalica, seguint la serie 'le les
tinuar processats bota fins aquí o si aculo erganitzades per la Congregada Marta relació a alguna hi haurà sobressei-: na: va dissertar tres <marta d'hora sobre
'temes d'educada i moralitat amb gran
ment.
innert i precisiee • Va enser presentat
Eis remara que circulaven respecte
curtes, per6 atinados frases, per En Loaquest punt cren contradictoria.
Es deia a l'Atxliencia, no saben: amb seo Merla Pierola, president de la Secei6
quin fonament, que per a tretze dels pela- lateräria de la Congregació.
— Ens tinten que les entitats Catacessats hi havia sobresschnent i sols anslunya VelLo, Foment de la Sardana i Onsacié cantee vuit. Entre amtests, dama
de les figures principals i tren conegudes, (ea Vigatä del Conservatori ormeniteen
es diu que In tan el conegut pel "Floris- una (esta a la primera d'aquestes Aasoc.acions per recaptar cabals deathsats
ta" i En Maure Bajatierra.
A darrera hora es diu que demà secan a la subscripei6 pet monument al glorias
posades en Ilibertat la mere d'En Casa- milaie empordenes. En donarem mes
‚ellas i la dona (l'En Nicolau.
— El fancionari municipal el 'acetre
ande Vicens Serra ha estat aprovat en
L'ENTEnRAMENT DE L'ANTON els eaärnens que pel cäreee de comprador
municipal han sofert els aspirante, da.
DE L'OLNIET
vant un tribunal constituit en la capital
Mira diumenge, a les quatre d'Espanya. No cal dir que tots els auile9
de la tarda, s'eefctue el tresnat celebrem l'exit mereseut.
del cadäver de Lluis Anton de
— Continua la secada, agreujada
l'Olmet del dipòsit judicial al ce- amb venta constante; la comarca del Ter
mentiri de d'Almudena.
presenta cada dla pitjor aspeete. Els
A l'acte hi assistiren nombro- sello diuen que fa mes de auaranta saya
sos escriptors, period,isties, ac- que no s'havia vist secada tan perolators i artistes.
tent.

Presidiren el dol el ministre
de Marina, oncle de la vidua del
senyor Olmet, el R. Rey Soto, el
senyor Rocamora i un parent del
finat.
A la plaça da Manuel Becerra
el P. Rey Soto resis cuna absolta,
acomiadant-se vii dol.

BUCES
Oonfe r üncia d'En Massó 1 Llorona

Dijous pasma. tingué Boa l'anunciada
confereneia de l'il.lustre diputat de la
Mancomunitat En Manuel Mama 1 Ltorecua desenrotIlant el terna 'L'obra de la
Mancomnitat de Catalunya".
En Salvador Soler—preeident de la
Joventat Nacionalista, entitat organitEL PROVES D'EN VIDAL I
cadera de la confererieía -abrí l'acte.
PLANA
Flogiä l'activitat patriótica aet confeeen
i co referí especialment a l'hoMeEis • diaris parlan dels antece- chist,
que se li acaba de &amar ara/ modents del' crim del teatro Eslava. natge
n to d'haver ereat una jaera d est'earla a
Creuen que En Miguel Pascual subvencionar
els
d'ea, uoi obren
POL ese:aria els misteris del mó- Acata, demanantestudia
els aval/Al:y erta de
vil de Fassassinal, ja que fou l'auditori per tan preciar patriota.
Fou
amic primer d'En Vidal i després justarnent aplaudit.
de l'Anteln. Ressenyen un viatge a
Seguidament s'aixecä a aa -lar Ea -Mas
Barcelona, Madrid Barcelona com a6 i Lloren'', el qual, deepeas de remara redactor industrial de "El Par- ciar les paraules d'En Soler, recorelä
lamentario", havent de cobrar a que la Mancomunitat ele Catalana. hm
Barcelona una quantitat per a la ptimera victaria obtingula en la nu:ta
dit periòdic, i en llos de veure's per l'ideal, constituint-se el 5 d a' . ril de
amb VAnton de l'Olmel, s'enten- 1904 al sala de Sant Jonl i
del I nata da
gue amb En nidal i Planas. Es
la Generalitat. Si be la II. O que !a
parla tambe de cortes recomen-* creä autoritzava les altea regaers
dacions perquè ii estrenessin una l'Estat empanyol per creer orear/lames
comedia que no Ii cumpuiren.
anälega, Catalunya ha eitel l'aldea na
Una nova donada per En Pas cionalitat iberica que ha salan nprofitar
cual a En Vidal sembla que de- aquesta disposicia.
termina una acusació contra 1'01
Le Mancomunitat, que ine creada cm
met per part d'En nidal.
crganisme purameat odermietratiu ha
Avui han declarat davant el anat evolucknant i aval en ella es la rejutjat Elena Manzanares, amiga prefiera:trió genuina de la Nace; antat
d'En Vida), Miguel Pascual el rae Catalana; la Mancomunitat constitueix
presentant de l'empresa, Pactar la unitat estable de la costra turra. Tel.
Caries Martínez de Baena, un de- bona mies i enemies, veu avu que kt
pendent del teatre i un moso
kfancamuaitat ea el priiner na s can a la
curé do Plateria. Tetes les decla- Ilibertat de Catalunya.
A Nledrid han posat sernare tota mena
raciens haa estat favorables a
d'obatacks al siu dementa Ilatnent.
l'agresor.
BI jutge ha estat a la ves& ministre, el aenyor Alba, a,tibä a fe-aModel i ha aixeeat la incomunica- ireen de publicar una It. O. proterdant
cié al procesal, el qual elan re- que la Slaneornualtat esta dta naos cenlineal, en la soya primen decht, tres d'eamonyament. Pe.:6 no «Matear
aquestes mama, la Zamboa:A(1Ra( militPació.
es asta vea Raiga:88e obea
aquest matt ha arribat a
Eloomera tat anule ta 'larga Meta
drid a mate d'En Vidal 1 8'090.
teqa ; ,ues que
ca sal sea g.eaaè, tineat *arme d'ineditaseleas culturals
dengioyers, mis ceAdeié 3111- el madre Galera laci p ie2t Id letabler.'
,teas.

•

PREMSA ASSOCIAD
CORRESPONSALS:
Maneomunitat ti Mandato 43,000
quilómetros de Itnies tale:Caique«, té
conietruits 800 qutlametrea de eftereeeree
i 16 en projecte 7 ferrocarrila secundaria
els quals, pera, trigarem a beurels, per:que a Madrid tenen encallad* :autora-

,
La Mancomnnitat catalana atén els via
cante pobres i empren eampanees con-

tra el tifus, el paludismo, elc.
En els temps actuals relean un enardiment nacionalista dintre la paveaba,
q ue clama per soluciona rad icals del nostre problema. I quan dense ., aquestes
radicals soluciona no ho ta pros sense
fonament En efecte, enumera una
de xlfres que demostren que CrdaInnya
A mea rica i mea apta pel trebell que
laspanyn.
Cita el ca,, d'un delmat d'illisenia que
I.1 Im-,la a Iat ecelona, eme del, que per
aquella delegació passa tot el preeaupost
de l'Estat espanyol.
Abano del desverliamenr naemnallata,
Catalunya era una bases d'oli. Felem l'aleta ala espanyols i eateient s.vint en una
didorabb tadoqu , aa prorfinaaaa. A
aane iderave a ece Catamnya no
necessitava mes que l'arenad, i en materia cultural no Celen ni fan res per Catalanya.
-Al contenear el desvetIlament vaciarlalista, ens relregärem victorio.tment; ens
allonarem de b costra superioraut i per,
Färeas IsOnleS en Catalunya.
liii ha qui dio que Barcelona ettaarbeix.
Barcelona absarbeix, en etacte, totes les
artirlInts de Catalunya, p aró si no haguea estat Barcelona encare fatal/feas,
molt endarrerits en el rimare cleavetllament nacional. Ultra :tira, la Mancornanitat retorna a lea comarques catalanes
la riquesa concentrada a Barcelona.
Tot seguit pasta a referir-se especial/neta a l'Escola del Treball i a 1:Institut
Je älmänica 1 Eletricitat aplicadea. •
L'F.scola del Treball So un centre ele
farmacia profermional obrera. No te cap
escala comparable en tata la Península
/l'erice. Aquesta escala ha inereacat robad entusiasta de diferents savia vatioscera que han visitat Barcelona.
Els alumno, al finalitaar els estudia,
fan viatgea de parfeerionament acompanyats debe seas professors i subeencionata per l'Escota. Tambe hi ha premia
i concursos anual'.
Té demes una Biblioteca organitzada
a la moderna, amb !librea relacionats
areb els estudie que allí es donen i filtres de cultura general. També s'hi troIen bon nombre de revistes tecniques i
literäries. Existeix tarnte l'Associació
d'Ex Deixebles, perfeetament organitzada.
L'Institut d'Electrieleat i Mecànica
aplieades, en quant a l'ensenyament, es
superior a l'Eseo/a del Treball, pera el
sen eras d'alumnes es inferior,
En l'ensenyament primara la Manconumitat -no pot donar un pas que no sigui deturada pel Gavera d'Espanya. El
problema cultura ps imari 00 entrara en
vies de aolucia fina que els aoja catalana
deixin d'esser elucats en Uengua que no
t< si la seva i ro escoles que fu gen de la
realitat.
La tasca cultural de la alancomanitat
de Catalunya reetarä incomplerta fina
que es pugui fer eärree del noi eatalä
des que reprèn la primera Metes (ira que
acaba la carrera.
Deixem en pau--acaba dient En Mas..
s6 i Llorens—ela que stin ceca, que per
ella no surt mal el sol; treballem roentrestant nosaltrs sota aquest sol reent
que ene il.lumina fina que surti, resplendent el sol magnífic de la llibertat de
Cattannya.
Sorollosos i entusiastes aplaudiments
donaren fi a la brillant, eloqüent i documentada conferencia del nostre digniasim
i estimat representant a la Mancomunitat de Catalunya.

REU9
Conteränola d'En Nloolau d'Olwer
El partit de futbol jugat aquesta tarda entre l'Espanya F. C., de Barcelona,
i el Reus Deportiu, ha quedat a un a zero
a favor de l'Espanya (gol apuntat. de
"f—
ce-kEilk"11 de la conferencia que properament donarà al Foment Republicà
Nacionalista l'ex-reg'clor de l'Ajuntament de Barcelona i membre del Con.
seil Central d'Acció Catalana, semyor
Lluís Nicolau dOlwer, es "Llibertat i
Nacionalisme".

OLOT
Futbol

Conterbncles

La Directiva ele l'Olot F. C. ha merescut unärams elogia per lea millares fetes ea el canta de futbol. No &llama que
airó II servirá d'eaper6 per portar a cap
len albee que té prujectadea.
— Aquest mes donar una leencia sobre socialiame, en el Casal .(talä,
el senyor Serra 1 Moret.
Tatubé saben/ que la Junta ei Caaal
Catalá estä fent gestiona perque vingu i n a donar-ne elements d'Aocigi CataVirgili, pel que hl ha grau interg en es/ana I en yerme-alar N'Autoni Rovira i
sitar-lo.
-- L'ttiliin nombre de La comarca
d'Ola Insereix le'ditoriaal de LA PUMA:1'1'AT L'idioma cspi aya! a Cata:111551

DAtre.,..ONA
Concert :: ConL'Ajuntamont

'o

ferdnalea

La Corporació municipal ha acordat
per unanirnitat, donar e/ norn del doctor
Baldomer Soll, a un dels nous carrers
de /a cienat.
— El dia 14 tindrà lloc al teatre Victória un (selecta concert de l'Orfe6 Dad:110(1i, a profit de Fa Caaa Amper.
- A l'Academia Vilä, l'elazimer na.
layen R. Selochcz donä dues coonk-rn.bialesallsauta
• isa inbre Terutolakeill .
— Al Circo, Catere interesa:1 viva&abre
la prj,
meia
yue
pen t la aoliferl
._

alma peregrinació a Roma donà el senyor Dalmau. ••• Is;
— Diumenge passat, a les set, va tenir lloc la tercera confezencia guardemal. L'audició musical ara a claree de
la senyoreta Merce Sanmiquel, executant al piano la "Densa X", de Granados, i de la senyoreta josepa Serra
Vinyes, la qual executi "Le murmure
du vent: i "Estudi de concert", Sauer;
foren molt aplaudides.
El tenor Josep Ubach cauti "El Peamire", de Schubert, acompanyat al piano per Salvador Valls. Acte seguit,
Iron l'Escoj desenrotllà magistrahnent
la conferencia sobre "L'Educació del
Ilenguatge: greus defectos que cal evia
lar". Fou ovacionas.

VALLS
Conferónoles :: La seca
Visita :: El port de Vilarrodona 4
Pels dies 24 i 25 d'aquest Mea este
anunciada la risita ciels Cavallers de Son

Jordi.
•
El dia de l'arribada efectuaran una
visita collectiva a l'altar de la Mare de
Déu de la Candela. A la Biblioteca Popular, En Joan Monten desenrotIlarä el
tema "Nostra orientaciJ, i En Joan A.
Maragall parlare. de "La missió de la
dona catalana dintre el nacionalisme".
L'endemà, al local de l'Associació Cstalanista [hidra lloc un miting„ parlanthi els scgüents senyors: Angel Morera,
Manuel Thió i Gcroni de Moraps.
— La seca persikent, que ainenaea portar - nos una anyada dolenta, cornenea de
desesperar ,els nostrcs pagesos.
En canvi, el vent no ens vol deixar.
A aquesta comarca, cale ordinàriament
ja n'esté ben tocada, fa més de quinze
dies que la rentada, amb curtes iaterznitencies, hi bufa de valent.
El vespre del divendres s'ernportä bona
part de la teulada de la casa del serraIler senyor Bonachi, caient unes guantea
vigues damunt d'un hit on mes d'una vegada hi dormia un fill ser Sortosament,
aquell dia era foca.
— Ha estat aquí per tal de visitar la
Biblioteca Popuhr, el senyor Jordi Rabió, director d'Instrucció pública de la
Manccrrnunitat.
— Sembla que aviat es tornarà a construir el pont de Vilarrodona, que el riu
Gayä s'endugué per la tardor de l'any
15121 quant l'aiguat de "Sant Cinto", com
ja en diu el poble
.-.1›.-0-411••n

COMUNICAT
SENYORS JÚRATS
En indicar la causa contra el gaärdia.
Joan lltrratalä per Enseassiant consumar en la persona del urea pobre fin Almaneor 1 el fruatrat en la meva, cansíderent qne no co tracia d'un crim vulgar
ni terrorista, sin6 dun crim que afeata
el mea profand de la vida ciutadana:
L'autor fou un agent ele l'autoritat que
estä obligat precisament a defenaar les
nostres vides i hisendis.
Pinguen present que el mort no ren altea cosa que increpar a qui maltraetava
a la seea sella mate en el seu domicili
matchr i que tot i essest cert que la víctima cristus bribón al guárdia aix6 comprova el maltraete que el Carratalá donava
a la sena mere.
Comproveu pelo mateixos cartera que
no aerveixen i que concilien al mete fill
per ésser un de liare capa. si el creien eapag d'haver agafat el guàrdia pel
cense oblidar que ädhuc essent oert per
enter el ruárdin mes corpulent i (orant
que la saca atentas 1 estar enfortit per
l'autjritat que revestia, fácil 11 bamba
estat desfer-se'u i dominar-lo.
N'o oblideu que ein var g veme precisada a renunciar a l'acusació privada per la
temença que aleshores imperava a Barcelona, i que gràcies a Da asad ja no
existeix, i que aquest temor fea la causa
que els advocats ens abandonessin. Quin
ja en la delegacia de noticia, rodejat de
guärdies diu que va vean el mea fill
na no seria el d'aquest pobre camalie que
posar les mans al con del seu matador i
ficar-sen una a la Malva (¡Jer que, si
no usava armes?) I en cama no va reune
el guàrdia disparar contra el meu 1j11
perquè al primer dispar ,orto fueint
Finar-vos, jurata, periodistes i asolatenia • la vista, en que està temmantment provat que el guàrdia disparé denberadament centra poSeU la vaatra
ensució guau es Ilegeiii el strmari en que
ela única testimonia eren la cueva cruda
Carme I jo, ja que els anees diaria que
al primer tret ittgiren, afirmen, en la declararla feta en aquella hurrible hora
que el guardia disparé Contra mea; fixen-roa en la posicia en que eas trobä-,
rem tots quan es realice:1 el crim que,
llegaba la mena vellesa; ola be ço que
ela mentes en llar informe afirmen clara
I redenatuenr: "Que es inadmisaible que
un projectil rebotat pague,/ ferie dan'.
dones". 1 mediteu al qul disparé contra
una pobre dona i mace, de SO anys
dat, necessita que 'un heme l'agafi pe/
rail per fer foc contra d'ell.
Jarrita: No ()Miden que sou clutelaas
de Barcelona. Fea juatleia.
QUITERIA COY I

Darrera hora
DE BARCELONA
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UN FERIT GREU
A dos quitas d'una de la nit, Enric
Palacios, de 25 saya, saltee, s'entrega un
Irrt al pit al water dos« de l'Orxateria
Valenciana del cartee de la Unió.
En estat greco fett portal a la Casa
Sectas del carro etc Ead , -ra j de
trae ilaalat al (:je

▪

•m•

▪ Dimano,
U do mitro

LA PUBLICITAT

ESPORTS
•
FUTEttlt
EZI, BARCELONA BAT NOVAMENT EL B. T. C. PER 2 A O
Els tres equipe hongaresos que mas
han feetat portee classificar-se poc mes
• menea de la segiient metiera:
• M. T. K., el mäitim de delicia futbo&Oca. El rendiment eolleeriu portat a
ittnits quasi inverosstmils i sense el mee
• petit mime en aparieoela.
U. 'I'. E., equip de fogositat sorprenent
ea que ai 4a ratea d'alee es mostrase
ealment avamalladora, en eonjunt, tot l'om
os ens impresaiouasa, per la seva rape

desa.
P. T. C. (que ha vingut mancat ee
dels avala mullere elements) desuelen. tecle en ela individuo. que si be d'un valor positiu, no salieren trobar quasi mai
la soldadura miterneant la qual pugnes in fer esdevenir ora compacte regule
en el sen conjunt.
I d'un once al qual maneui preciea„l ment l'hennogeneitat no pot esperar-se'n
grana eorpresee. En el partl de die' menee, emb tot i presentar-se medieleats els laces i davauters, in impressie
' DO fon pan millar que la del primer dia.
Es cert que la seisena pert llegué me
ments tan manscis i de tant eeeee.intefres, degut a la laxitud deis nostrea "aal vers. que por dir-se que les eituaeiens
l ile veritable interès foren quasi fletera
e • En primer terme, el portee no feu sind
confirmar la pee falaguera impressiú
del primer dio ; bloqueja la bala amb
! en estil deplorable ; es tarde a desfer! ven i no snp evitar les escomeses dels
davanters contraria. Per ell, aquee rs dos
partits no flan pes estat gran cosa, amb
• tot i que no li han mancad ocasiono d:
D• tlintent
Lo defensa, o càrrec deis germana
•
es mostrà mds segura, en prrteuIarrel dreta; no juguen dur, t'ere en canal recorren a recursos poc elegants ea
&toree lee eseepades contràries. leas felitem peró, una millar impressió que el
ela abans.
- Notable va esser la tasca del mig Ceofee, que en cerda detsils ens mostri un
alement notable; pasea mol lif stS da-llantera, perú co juga igual quan es Mies• tk3 de pesaree a la defensiva. lela ales
'procuraren ajudar-lo, perú ene semen/leen
•inferiors a ell.
La davantera, tambe Ileugerement
1 illificada al come/reanima, ens tea t o are
co sus [aire mes positiva e ne ti e a
• abano; el Centre at!tä trt duee o tres 0,861ons de manera notable; ea canvi
, de.equerre, no riegue rentes ocasions eme
'en re dia anterior.
El Ferencearbei ha jugat eom entre
gimes. cisiblernent maneat de tinalque
element per el indispensable; sal Surah- moles regodea que un eme ° siena
y o mejor rendiment pie sol en de leohar-se animal per la presencia d'un perlero, el qual cap construirme-e una grauen
wad:enea. Creiem que es el tas presente
No es tracta, indubtablessenr, de can
teerip superior als que de la t-eva terra
rhaa precedit, peró tumbe eineerenunt
exenta que en nitres eireumineuees dona, ela molt mes joc que en l'oeueel presere
El Barcelona no tenme pan lampee
1. tina gran tarda; per indisposició
trorrelba Itaged de jugar en el seu /lee
•
Planas, el eual fou substitut per En
&arado. Durant la primera "part la ceas fou pareemlora ; no es ‚dieren sesee
pere si de suficient interes per, remé el Debite In preste.; la deguda
ei6; s'havia tuareat un gol, aconseguit
t d'un free-kick vorejant l'ären de eceml
el cruel saperbament tirar per Ea Piesa, remate En Grecia amb el cap.
En reprendre's el ere es notaren nous
duele es l'equip: 1'21k-113D:re substiruint
• Ere Sarros-a, el qual paseara al nee
dleu Samitler que beata de juger... de dae.
, 1111 resultat bou deplorable, pule rara, ideen/ es reté jur. lii pfee en dorar
: embala d'impacientia, fea que elsjugodore, detiprés d'algen altre rana:, final' secar paesesoin cariasen al Beu loe.
i Aisf, feu que el joc anea novament nue' entaut en Interès i que per fi el Barcelona, ea dues o tete arreneaderg, ens
~brujee alguna espuma del arel bed (fe
til: per dissort eixt1 fou passatger, ar caistat-ta el match en mig de La freda: general.
*Charla aeouseguit no non gol pe! mitda d'En Iferrines, el qual remata' una
pilota treta molt fluiza pel kccper honga-

Uniade tres quarts, als quals seSi l'Espanyol, portar per la seva "foeundaven admirablement els dabia" i pel seu dalit crobstaele a tot, fins
supeditant la seva própia conveniencia, ventera.
creia base: de tedie els pinta a l'EuroLa primera part fou quart l'Atpa, res hi ha que dir en hacer avisat
lätic marea a majoria deis assieb la dcguda anee:pació, en lloc de saigs per un it la segona
susprendre la bena fe dele espectadretai. 'ente fou transfermat. Aixe fou
1 el mateix diem pel que toca (1/l'Eu- • degut al gran -vent que es girà,
ropa, que no m'apremia el per quZ ha afavorint molt a ['Atlètic, cono
donat un signe tau es-ideat de {Mesa
ho demostra el que la havem exCM renunciar a gitanear mi mena del
posat, dominant a la darrera part
qual, avui per avui, res Ira de temer.
eta del Centre. El resultat havia
L'Europa, amb aecest acre ten tan
tated. de 22 a a.
:rreflexiu, sem fet mes mal del que el
L'arbitralge a càrrec del semateix es izase; des del llastimós afee
eyor Col! loa perfecto.
dels corneta, el Club semilla rodolar per
Cal remarcar L'actuació d'En
ena pendent perillosa, i seria una IlesIlaides, capita de faquip de l'At •
tiene que aquesta entitat tan catalanesletic.
ca fins ara, de la qual tots podan olorleOLIMPIC, BATUT PEL C. N. B.
gullir-nos per la seca obra tan lana i
A Sant bici es feu labre partit d'atan esportiva, en inss instants d'obcecació malusetla tot el fruit • de la ¡ere euest torneig cutre el C. N. B. i l'Olintpec Rugby Club.
obra d'ame.
Els del litercelona íes-en un jec adPer a guenear les causes justes &Id
mirable; els seus clavetees, perfeetes
ha prou en veurc la 11i:recrear amb que
hora obra i na són necessàries coalicions sehnirebkment secundats pels tres quarts.
L'Olimpic no ha estat a hallara del
d'una bona fe tan duhtosa, cona seria
seu contrincante bastant desencertades
aquesta, en el cas present.
tes
les seves lisiEs, degut a la eategorie
Val la pena que ho meditin detingude neófita ter ele quals zarpee es wia
dament ele directora del Club europeosun desconeixereent de joe.
'a ; res i cl futbol catea roe sortiran
Durant el partit el vent fou fortsbeneficiara.
sine desbaratant mollee jugades.
Ens hem anat apartan! del que loe
El resultat fou de le a 0.
rencoMre, que amb carecter amistec es
Arbitre el senyor Caerigrra, diserte
jeme una cegada closa Pacta de la 'lerperó imparcial
dos de punts per a l'Espanyol.
NCTES D1VERSES
E/s eeluips, seta l'arbitratge d'En CasAl velbeem de Badalona es
tillo, s'arrengleraren per l'ordre que
van carrer unes interesemos earsegueix:
Europa: Bordoy, Serra, Vide Xavier, reres, tionaul ele següents
Pelad, Arrima, Pellicer, Juliä, 'Croe tata;
Carrera d'elim i naei6: Iii M'enOlivella i Alcäzar.
Espanyol: Vilarrodona, Canela. Lkftl- gueren part l'Arimon, Rius, Pral,
Carbonell,
Duran, Tauler, Oliver.
ge, Trabal, Elias, Sanahirja, ()briaga,
Tonijuan, González, Ventura i Juanico. Per un malentes s'hagué de fe
El partir constitui una bono enhibiciä una final e li . tee. rAriiroJn i Raia,
deis curope.istes, cls guate tot i troeant- guanyant e! pr:trier.
Carrera a 4'ns:renal/u: Foren
se molestat pel fon t roer regnant, acososeguiren dominar resumen:. A poc de En Carbonen, Pral, Ritos, Arimon
començar, una precisa centrada de l'Al- sortini-ne vencedor En P:ate
Carrera amb entrenal o ga hueezr dura ocatió a que 10/is-ella amanmano: Quatre equipe es disputaeeguis el leerme gol d'un eerter xut.
El joc, en tot le resta d'acercara pri- ren la carrera, veienl-st una
Huila molt formosa. Especial
mera part, ene deciiicnt, lhaint-se En Vimeist en Duran (J.) fou una relarrodona en el marc espanyolista.
ve:ació, guanyant la carrera esEl segon gal fou obra d ute truene
etlendidament, entrene! per En
fic cap d'En Cros, pot ebria d'arribarCarbonen.
se al descans.
Individual de une hora: Fou
En el segon !Mg temps, lEspanyol
PArimein qui o-a eonquerir el
es reanime (oree, atacant amb bastante empenta. Un penzity, tirat per En triumf d'aquesta carrera, desIent
se amb rae de les es:mi:meres deis
Canelo, fou el -sen
Vers el foral, ele euirns curopeletes seus adversario.
Primer. fil. Arimon, 113 voltee,
tornaren a refer-se, dominant un altre
cop netament i obten:ni das nous punts, 14 punts.
Begon.
A. Taulcr, en 148 volpel mitjä d'En Cros, aprofitant una passeda d'En Pellicer, i de l'Olivella d'un tes, 9 punta.
Torcer. A. Rius,
bon tir.
148 voites,
1 punt.
El joc, que'a la primera part resulPILOTA BASCA
te molt ensoret, fou triés anin go a 11
segona, havent-se distingit mcli En /32eDo e parlite es jugaren diumendoy, N'idee Peleó i Cros.
ge al Frontó Conital, obtenint-se
L'àrbitre, be.
el següent resultat:

partit Europa-Barcelon?,
es jugarà diumenge vinent?
El

Palau-Montagut, 30; Lacramendi-Navarro, 27.
Boldu-Olarnendi, 30; ThomasAntat, 27.
BOXA

De fet, el Comitè "Nacional"...
de Madrid, sembla insistir en
que no poden prorrogar -se lee.'
dates ja fixades per jugar-se ele
partits de quart de final del
Campionat d'Espalera.
Això és bastant complicat.
puix la de les diversee "regimos'
en qué está dividit el futbol so
lament l'Andalusa, Biscaia i
lencia tenme acaba! %e campeo nat; en les restante, i et1 mita o
menys, tenen dificultats o estan
en releed.
Pel que respecta a Catalunya,
i malgrat que slagi demostrad
la quasi impossibilitat d'acabar
per a la data convinguda, pule
que al Barcelona li manquen fer
quatre partits, el cas es que el
remes Comite en no contestar
res de concret posa a la Federació en una grossa dificulta!.
Cal recordar que per culpa dele
partits de seleccione el Comite
madrileny ha malmes tot el calendari de la F. C. C. F., la qual,
a no haver-se disposat de jugadore seus, en cine o sis ocasione,
ja hauria acabat des de fa Clj0-3.
Aquest vespre, en la reunió
Arbitre En Vela, que no mitigue pas
del tot encertat, sobre tel en ela of sebe, setmanal de Federatius, es de
suposar que es prendran acords
pene bou Impartir:1, just fe recoueixer
ras.

be.
feequip del Barcelona ja ea este: indicat i Adela tiongermos: Weis. Tairelsz
i II, Welheim, Creada, Euhrman, llo¡er, Krorare, Pataky, Tolla i Slriener.
Ihirarit la scgona part En Iürovazo
&leeré d'évver retirat, a causa d'una torta cueto:id que va rebre.
L'ESPANYOL CEDEIX ELS
PUNTS A L'EUROPA
DESPEES ES BATUT PE2.
GOLS A a
Era un secret a grane veus que el
partit de diemenge no passaria lema
¡retó; amb tot i que els directors 41eIr
Clubs temblaren ge-emires en seri el
makh i portriven cl scu paper fins quasi a no posar-se d'acord per nomenar
rärbitre (1) no acrensegniren despistar
Miró parcialment el Vuele, gel qual,
cknics, no los una sorpresa en veure que
l'Espanyol a l'hora de començar solamenr tenia set jugadora, ço que tinture/len no avive als restante d'esscr
arnatents Ca sortir tot seguir que s'havia signar l'acta corresponent, fcnt do. nació dels punto.
Aquests "selles" (d'alguna manera Id
he que anomenar aquest fct), confessem
que ens repugnen en gran manera, je
que no tener, res d'esportius. Per6 fins
prescindint d'abre, creiem que el pefree és digne d'ésser tractat amb un mes
•
eensideracier.

Aquesta nit tendra efeete a
l'Iris Pare una gran actuada, a
baso del cornbal, de revenja entre En Gastan Anderson 1 En Aleare/ Alls, cornbat en que es feri à
en deu a.ssalts de tres minuts,
guants de (planee lincee i ernbcnatges dura.
Completaran la vallada els següenta combats:
En quatre assa/ts de tres minutst. Aznar-Oliva i White-Rulz;
en sis, Ferran Urtaeum-Josep
Gironese i en vuit, Americano
contra En Villar, challenger del
campió d'Espanya del pes lleuger.
Sera Pärbltee oficial En Joan
Casanovas.
• ••
•
Demà, din-meres, a les sis de
la tarda, acaba el termini per
presentar les inseripeions al 'V
Concurs social de tennis del Barcelona, i a juljar pel gran nombre de rebeldes pedem asseguvaren un gros èxit.
A Fa Yli8ta de premis publicada
podem afegir els dels senyors
Vidal-Rih:os i Witty, i Oportunarnent donarem compte dels que
es vagin relente
• ••
decisius sobre trieb i els quals
Es recorda -a tete els jugadors
estan baeats tots ella, segnos
sembla, en la celebració (Jet Par- que vulguin pendre part al 111
tit Europa-Barcelona per a dio-' Concurs de ping-pon organitza
pel Barcelona Laten Tennis Club,
menge viviente.
A fi d'evitar malèvoles suspi- que (temb dimecres, a les vult
del ve .sple, acaba el l termini
elmies, es deeretaria que el parta, Espanyol-Bareelona es les el per presentar les inscripcions, i
Les
presantades amb posterierleegiient dimecres o dijous...
I naturalment, pel que respee - tat no (ladran validesa,
La a la Unid Eeportiva de Sans
i a l'Avenç, es rreu que no hi
Del clescarri/ament a
haurien dificulte-as de cap mena.
Altrament no queda mes reLes Planes
mei que jugar-se els partits en
parleu-un arab els tirite que
dies feinere i arnb gran preeipi - IdDiumenge
La a la Ulule' dels sloctors Menea i
lacia per a uns i altres.
Eigarola, a un dels peale cre ti Ira fet la
RUGBY radiografia, leeultant eue te el genoll
trencat.
El C. N. A. vene fäoliment
Ene rlguereu q ue segona les hopeesal C. A. D. C. I.
sien», la
del fet fou ehaver-se
Ahir, a l'hipòdrom, es jugh. la ganeat elcasan
troilee non> el cable acre
¡mimare, 'eliminatòria del turneig
Aquesta mauifestaelú ene va confirmar
de segons entre aqueste. equipe. l'interventor de l'Estar a la Cemprutyin
Els blaus-grocs presentaren miau ei vieitärea a le una del migdia.
un equip molt inferior al que budo diumenge dient-nee q ue a canea de la
viert presentat fins ara, on la forta frenada, el tren lepe
umb un pilar
majoria dels seus equipiers dea- de ciulent armar, 1 a colleveüeneia (ladee
coneixien per complot el joc i el tercer vagó quede enipotrat dina el
havent-n'hi molla pece jugadors eegon, quedant elumst tao ealat
que plaquessin a la perfecció;
com sempre, el mis defectuós
Afortunadament, en fumen lloo lo hl
delle fou la tinta dele tres (marta. ha cap barrene, coca que hauria au gmenEls representante de l'AtIteeir tat la vol:oral de lee dialgrideat
jugaren ceno un verilable primer
A lee ama de la tarda del Uluestage el
equip, 1 essent molt perfecta la servoi q uede ttetablerte_,
• -4 a

Crónica

judiciäria

AUDIENCIA PROVINCIAL
A la Secció tercera el fiscal va
ret i rar Paeusació als processals
compareguts Josep Vudal, Pere
Cuxait, Tomas Marcó i Joaquirn
Rodriguez, acussats d'esser propietaria i dedicar-se a la venda
d'exemplars de "La Novela Amorosa", "La Novela Galante" "La
Ultima Novela", en les que so-..
beoda a la moral en els-gravate.
Acusats d'injúries 1 deitacat
al battle de Sant Yeliu de -iCodiolas han comparegut a la Seeeid
quarta Josep i Francesc Garriga

Armengol, per els quo ha demanen el fiscal la pena d'un any,
vint messos i vint-i-un dies de
pecad, correccional i multa de 150
pessetes per el de/Huta de desacat
i dos rnessos i un dia d'arrest
mejor i multa de 125 pessetes per
el delicte de ressistéricia.
SALA PRIMERA DE LO CIVIL
De Eassumpte del Gano de
Barcelona

Abir metí va continuar la vista
del recurs, eontra la sentencia
dictada per 'el jutge del Nord, a
favor del comptecorrentista d'aquelia entit don Josep Maria Zuareta.

ao

pi

Va fer tis de la parada el
trat de la part r ec
aot
Amacteu Hurtado, en qurrida
ual ene
eloqüentIssim i documentat
forme va rebatir teta
els puer4
1 conceptes que va prese
part recurrent, mant ntar le
deu - quedar berma laenint que
dictada per el jutge sente ncie
del distrae'
Nord, per considerar
que lit
comptes corrents sense interte
eón considerats com a erWits
preferente.
Va assistir- h( nombrosissire
públic que va a plaudir, al serie?,
al senyor Hurtado, e qual
bre mollea felteitacion5. va re,

ESPECTACLES
...T
EAT RES-A'N

Teatro Cal4lä R01/133
t

Telefen, 3,500 A.
j im muna cr. li aL=C 2CIEFI
bi

Avui, dimarts, tarda

El
u

El
a/
al Companyia de tarnet, sur- CE
1-1 sueles, operetes i revistes.
Ill
• Director d'escena, Llufa T II
n
a Maurente. Mestres directors id
1,2
El i concertadora, Josep Ea• pel la, Antonl Catala i Joan te
.z,•?.--.4517.ef›.. Aull. 3
Avui,
dimarts, tarda, a dos vi
IS

Les dedos d'En Vello
PER NO ESSEN TRETZE

Nut;

a

Primera "soire francaise".

La comedia en tres artes,
de Franeois de Curel, tra-

5 quarts de cinc, matinée Po1/ pular a preus econemics.
O La nova opereta en tres atae
le tes, de grandiós éxit,

duida per C. Capdevila,

GRAN TEATRE DEL LICEU
Temporada de primavera.—
Campanyia d'Opera de priniissie
/no cartello. Reperturt S'erial/eh (estrena del nuestro Pabiesa),
1Nalkyrla, Sigfrld, EI balJel fantasma, Thais, II pescatorl di leerle. A l'adininistració del Teatro

(carrer de Sant Pate número 1,
enlrescil), queda obert l'ab -nament a 19 funcione (13 de iii1
quatre de tardes dies festius').
Als senyors abonats a l'illtuna
temporada d'Opera se'ls rcservaran les neves localitats fine al
dia 15. Fins aquesta data els S.1 •
nyors propietario podran remetreees seres localitats a 11emP reso o earoviar-les per tortas.

▪
collit reparternent. Nit, a les 13.
IZI
bc deu, repäs de comedia, Los t.uo
la chorros del oro. L'opereta 13
fit en dos aetes
0
El
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Gran companyia d'opereta id
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AZSUSIPCIO CASAL8
asid, donante. 6 de mart. Tar- a
da, a lee cine: lacelent vermut poDolar. kntrada t Seises UNA pestela. Les santoral.* d'hosco% Nit, a ra
les UCU: El gran axil, La cagona nit •
ao nuvol.
•

cierne, diniere-es, tarda: Amiba I1

(La noreLla d'una cambiara de ca. •
18). en 1 cada int, Peicitäs, La se- •
uona nit de serle.

mariaaaamaaamaidaaaRta,

Avul, d mana, (I grandios
i vermut papalar. A doa quanta de Mes
primer LA CHICRAFIRA
P:it de Salut RodrIguez, Francesa Vide! 1

Blanca

E
ti
le
E
la
te

la ausaa

E

ti

u auuiia ai

Teatre Barcelona

Fusta inaugural, damit, dial
mecres, nit
u f3anda Municipal, Emil
te Sauce, ret6r0i) Plantada,
a
Emill Vendrell
•
Companyla Zorrilla
•
Delous,
debut de la corneaii
d
nyla còmica del primor
Fi
actor
PERE ZOZNILLA

Segona REESTRENA del medres saine:
el'En Mullaz seca 1 &nano 1 l'acece°
EL CONTRABANDO
t
A en re 50,1,valiejo
i manca, acompanyam
d'Enric Conti, Tomás, Mas, Alcala, listo, López, Atartner
EL SESOR JOAQUIN
Gran satt de Salut Rodriguez, Ferran yaDolo, Francesc Vida], Rodal( Blanca, eta
Nit: a tres Quarts de des:
1.er. Reestrena de la zaranda
EL TIRADOR DE PALOMAS
Veteen' de la senyorela Yiiacauag. Franece
•
noto, Frenas
Son, Regona represcritacid de
EL CONTRABANDO
a
anib l'abeja 1 Blanca
iter. La grandiosa revista de bienal
Fernandei
!VAYA C.ALORI

Presentacid tunea, decnrat 1 'asteria, sabateen, tot nbu; gran destilada ne dones
boniques, retretas els liumeros minora de
robra, eme eón: el pas doble, per salir:
eodrigues i el de la Ginebra, per In prlnonti:sima tiple Josetina Chater, I eta conIdclo pollees "Calmare. mimar*, posee EsPalla cateo este!" eme canten Vellera,
Miradita 1 LOpee 1 que sren choreare pel
PUbjo
hlien
reparacid

'lrlf1111 eiLe

sarsucia La aulliotlna.
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AVUI, DIMARTS,

Extraordinari exit de les

•
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Densos de la lila de Java
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• IP3if2
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Companyla de comedia 5

3 GUELL • TUDELA - Al▪
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