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ATENELI SENSE

JOC

Aguas qui creuen que els vicis socials o individuals són imales o aloa diriciis d'excirpar, cauen en un pessimisme fu„ Moits d'aquests vicia no cenen verament i necessàriament
e tetara Mamaria, ans be del costum i del contagi de l'ambient.
el, per exempie, cite no considera viable la creació d'un centre
.un Aleneu sense jocs. Troben que la gent no va habitualment
see S'ene sectetat si no hi ha cartas i dóminos, tauler d'escacs
ese de billar. 1 no pariem ja deis jocs prohibits, que en ilurs
s més vulgars acostumen a temer Hetjament en ele recons
les societats tnee o menys peine:lees, recreatives i culturals.
d'esser per força així? No pot ésser d'aitra manera?
e hora veu d'aprop els exemples en contrari, les teories peste Callen. A Catalunya tenim alguna nobles exemples de
eres populars, ben concorregudes i ben prósperes, que han
:se t els jocs d'equeete mena, des dels mes innocents als més
tarats.
La exem p le cl tenire en l'Ateneu Igualadi de In classe obreEs una antiga institució plena de vida i d'ufana, que respon
enivament al seu títol. Es un veritable Ateneu; es ben iguai rsr tant ben cataie; és en realitat de la classe obrera, amb
pari de nasse menestral. Allí no s'hi juga a res. No hi
se joc de curtes, ni una capea de dómino. I te 2,000 &freís, i
ple. d'obrers.
A l'Aecneu Igualadí no s'hi juga, per6 s'hi ensenya i
'e El local social és esplendid, ample, es/saltes. Peró aprop hi
el magnific edifici de tres pisos constrUit expressament per
l'acoles. Aulas vastas, dares i alegres, amb moblatge i material
erniesina. Boas professors i aprofitats alumnes. En un ¿are
,ci lii ha el Conservatori de Música. En un altre, els tallers
jerenyament tècnic. Mes enllà, el camp de deportes. I en aquest
ligar de cultura popular, l'idioma de Catalunya hi té plena seeoria. Bis obrera igualadins no porten .damunt, com a catalans,
¡marca de l'esclau.
L'ame 1873, els carlins cremaren edifici de l'Ateneu
hiede Havem vist en una fotografia el casal cremat. Quin
gan progrés no representa l'edifici nota! Res no pot destruir
bra de l'ideal. I l'Ateneu Igualadi de la Classe obrera és un
tete un ideal en realització. Les flamas convertiren en cens un modest casal i de les cendres ha sortit, renaixent, un bell
au, obra del poble, obra per al poble.
Que els ohre.rs catalans treguin la lliçó que hi ha en rexemde l'Ateneu d'Igualada. Al costat de les reivindicacions de
'e han de posar-hl l'afany de cultura i d'ennobliment aspe
al. I la Lengua presea i l'esperit propi presidint la vida social
treballadors i la formada de les generacions noves
nnazionameszcas

ENERACIONS
q uin a Catalunya es parla dels
il p s portes i de la valor de

h obres que han produït d'unes

'l'adra ensä, jo cree que s'hauea de ben destingir el que són
Pes postes del que ha estat una
semejó poetice, nascuda d'ells
de la cultura que s'ha vingut
nant tot aquest primer ternps
I segle XX entre nosaltres. Els
les resten, les generacions
S ien, i ami no es pas aventu-

ped'afirmar que toda una genera
d tres o menys poetice, d'engels
.ela t s i pedants, cau en el dar tocan per deixar lliure la
'ea a l'alba d'altres cíviques
entuts rnés senzilles, més
ecisrs, mes clares, actives en
.lres apteses i totes donades a
tenor de lotes, pece sòlids prin!tisis, inmutables i bells d'ensä
t as remeta el temes i pels seli deis segles. Els pactes, però,
les
ese i són en la betumosa tenera d'aquesta mitja nit, del tränide l'un a l'altre rnoment, fars
lissims i dards de llum alePadors de nova coratgit. Aquesita Sireplicitat que va venint, al-

e l'hacia exaltada a casa nosa. Alee balee dit que l'endemà
e la guerra es diria vida senziOa i hom podia entendre, també,
eri ncipis, idees, virtuds tan ex-

lies rom clares, tan senzilles
loe Mermes, en contrast arras
rentarrec, amb l'empala de pieles i bombons culturals que
ans havien atrofiat l'entina,
ra peII, rideologia de la viseuda
, n eració, monstruosa per tal
es) fui] desproporcionada i desgeada entre els seus principis i
sea erdnes; tenint per tot breiali un calendari cosmopolita i
altere a mort per heure mena-.

P I ebendes burocràtiques en
d'un naire de sonets.
álai de mal no va ésser, cera
all asors, més profunda entre
Ito saltres la ignorància. Jo mor!I18• pi e encara d'estupor, el Ola
1e al ilustre Institut d'Estudis
elans li fou feta donació de
del Govern trances. Amfe (reir l'Ora, En Terrades, En
o ran t e i pel pati dels tarenPr o de la Generalitat entreve
. 151a un Odie a esguardar-hi
al

rIcrn

e, nes reproduccions exposades,

iteres lustres de pintura fran-

Yee ¡ libres i retrats. El !sebe°
q uell dia era, no cal pes dir-

t
, . e flor i nata de la nostra inel lric t ualitat. I davant d'un bell
1.' I t iff de la pintura mural do
a la Sorbuna, eruta Vista

i el mestre arrea anomenat, dos
inlerlocutors conde -len, després
de ¡largues, desatinades atribucions, que la cosa semblava feta
per En Torres-Garcia. Na induien malament, perb sf, per ignorància, al reyes.
Aquesta anecdota podria servir de dau a ¡'explicació de nombre de coses que ara, però, no
Eón del cas.
L'any 1921 anunciàrem ja l'adveniment, fill de la guerra, d'una
nova generació mes humana, mes
universal i, a l'hora, mes nacio-

nal que la precedente Mes humana, perque la realitat viscuda la
deixava nua de teta preconoció
i apta por veure la niciesa dei s
mil i un enfarfecs Mentirles, secials, pollees i filosòfics i la
bolla nitidesa d'uns pocs principis i virtuts, divina sement soterrada en la nostra pobre humanitat, elés universal, per tal

com aquesta noteja havent-se fet
arreu, polia alhora, d'una guisa
* igual i visible les preeminents
sensibilitals i lee preparava a
l'efusió. Mes national, per tal
cona no reconeixent altra cit u do
fraternal passió que aqueixa—la
Nació—, es desdiria dels sietes
per realitzar, (tirare la nació per
l'amor nacional i fóra, pur la
nació meterse, aquelles alles
cocieses que el sentit humä i
universal ens fessin ostentibles.
Aquesta generació ha irromput ja a Catalunya. Odia exactament els diletante que rabredulisrne professional. Es la rnés
patriota i accepta el fer-se càrrec do raeompliment dele patee
destins. No vol discursos, sin()
fets, realitzaciens. Avorreix els
politice de professió, l'oligarquia
de les classes i la inflada superposició de les finances i reeonoinia a tota moral disciplina. No
creu en la superioritat de direcrió dels especialitzats de marca
i rehabilita el geni.
Exalta, aixf, Cesar i Alexandre i com a imite concret del seu
pelele, patrietie idealisme—e 'un
idealisme renal convergent d'una
piràmide que te per base reses¡ positivitat—, proposa a lee
joventuts catalanes el culte especial del joventssim P. Coraeli
Scipió, clàssic mestre eeardiclesa
i de /manten.
De la qual rosa en parlaron
un altre

.d. Carbonen-Os:ter
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VIATGE A LA RUHR OCUPA
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Alemanya, capital Dusseldorf

XNOMENANT LES COSES
PEL SEU NOM ,
Va haver-hi un tcmps que certes ma-El primer contacte Italians 1 els anees són alemanys,
faldea no eren anomenades per Ilur 1101/1.
Les primores dificultats co- prussians quasi tots.
Dissabte rinent, dia so del correr” s.
per la RamLa Ruhr tenia, abans de l'o- Els infanta que passejaven
lee den de la nit,
eta baixos de la 1 mermen a tAquisgran. Els leerte
ó, 300 barloes de mina en bla preguntaren tot soviet a Ilusa pares,
Granja Yolanda, Salo:eran, lo2, tiouted es retarden i a Colònia ja no cupaci
assenyalant l'anunci d'una clínica: "Quió. Els pone de la Ituhr stes
lloc la reunió de socia i simpatitsents servenen eis horaris. De Colònia explotaci
malalties sin aquestes que s'anomed'Acció Ciala,.c de: districte VIII, per cap a Esusseldorf i Essen la in- són, diuen, dele mós profunds del nen malalties secretes?" Els pares sorrudo.
El
que
clima
una
idea
de
la
procedir a l'aprovació dele estatuts i al seguretra es absoluta. El port de
Sien del comprarais de la manera que
noneenamcnt del Consell directiu. Per un Co!bnia, sobre el Rhin, esta com- formidable potSecia de la Ruhr pzdien.
fluseva
xarna
ferroviäria
1
As
la
error lamentable> aqwesta reunlif fine pletaraent paralite.at.
El progressal desvergonyiment deis
anunciada chir des d'aquesta aterió per
Gelbnia, com tothom nap, esth vial. Els ferrocarrils de la leen« costuras ha portat la desaparició de les
representen la cinquena part
al dia 8. flan prontes assistir-hi distits- ocupada, de rarmistici eneä, per
"malalties secretes". Fa una colla d'enys
pides persnualitats del districte i cene- les «trepes angleses. Al gran ho- la xarxa francesa i la sisena de que cada malaltia té el seu nom, un
gudes figures del nacionali4me radicaL tel EICOISiOT, quo As a la plaça l'alemanya. I Aiernanya té en ex- nom que surt en els réto!s Ituminosos, en
plotad() més de 60.000 quitämeMITINGS A FALSET I A REUS de la famosa Catedral getica, hi tres; 30.090 Naixells de tracto- els anuncia del diaria i en tata mena
de propagandes.
Per al dio 18 del corrent, són asiOS- ha una gran bandera anglesa i
part
representant mes de set miEn aqucst punt confessem que el cossoldats fan gnärdia a la porticas mírelas a Falset i a Reus, ea els des
tiens
de
tones,
serveixen
la
xarxa
turn modera es millor que l'antic. Sugtaquals parlaran els scnyors Lfanuel Afirit de armats de totes les armes, fluvial. A notar, el post fluvial geria Inés malicies i desvetllava mes innits i de dies. En aquest hoi Espit.gues, Remen Nogues, ¡'ere Motel hi ha la residencia del gene- de Duisburg-Ruhrort, el mes im- quietuds l'adjcctiu "seeret" unit al suhsret, Lisas de Figueroa, Afareell Dcnnies, ral singles
i les eficines. Ele ofi- portant del reúno Duisburg-Ruh- tan:in "malaltia", que no el nom turnio-,
go i Julia Nougués.
dals tenen a Colenia un Club es- role, deixa enrera, de molts de que al cap-d'avall de revela res que pu-,
milions de tones, els grans ports gui trasbalsar les consclincies inno"LA PRO TECCIO PE LES. pleodld i totes les sectes anglecents.
Bes tenen acf llurs esglésies. Una de la terra: Londres, Noma York,
MINORIES NACIONALS"
Liverpool, Amsterdam. El träf ic
Adés iba avançat en altre pas ea
Ho aparegut, sota aquest títol, el Ma- botiga portätil de llaminadures, a Duisburg sobrepassava abans
aquest cami. Ja no és qüestió d'attudir
ride del nostre amic 1 compare« es lt Latines i pipes, de canvi de mona- de l'ocupació 30 milions de tones. directamant les malalties venèries, sinó
Presura En Jalone Carrera, el qual fas- des, de venda de segells i obejetes d'escriptori per als soldats Barcelona—per donar una idea de combatre-les obcrtament, en un recicle conté, degudament ordenats i «011>
d'aquesta xifra enorme—no cree gia./ de plena publicitat. Animes coratjopanyes d'una brota cotnentaris, ele de l'ocupació, és installada a la
eue passi de tros o quatre mi- ses han començat de donar rexemple. La
acorde de la Sedera' de les Racione re- placa do la Catedral. Molts de lions, comptant llarg..
reina Elisabet, ajudada pel cardenal
seidate
i
d'oficials
s'han
casat
ferem, o les anomenades Minories naLa Ruhr és un organisme d'u- Ifercier i per tata els bisbes de Begica,
ala
Colònia
amb
alemanys,
i
els
cionals.
na complexitat ultra-superior. Es ha constituit una Lliga internacional conLoan sr sap, aquests acords tenen una tres fan una vida dievrtida i es- pot dir que quasi tole els resultra el terrible flagell. La direcció ha esd'abogarrada.
presència
De
la
endest importancia pel que fa referentats de la pm:Meció humana po- tat confiada al doctor Bayet, qui en un
quests
soldats
Colbnia—ha
dit
a
cia a la nostra Patria. En Jame Carden nSixer sobre aquest paisat- saló parisenc, en presencia d'un palie
rera ha les, per tant, una bona obra, fa- Mr. Botar Law no fa gaires dies ge: de l'estracció del calló a la
aristocràtic, descabdelli una conferSncia
cilitant-ne la divulgació i estimulant l'es- --depén la definitiva ruptura de perfumeria, de l'obtenció de l'a- sobre l'avariosi.
perit di reivindicació de la Costra gent. l'Entesa. Els alemanya DO V01- cer a la fabricació del gran diaLa Unió Internacional, fundada per
drien res mes que l'Entese s'ari, passant per totes les manipu- Bélgica, no tracta de guarir la malalEL "SALISME" cabés de romera, pesó el dia que
tia,
sine de privar - ne la propagació, mitDiumerge que ve els sartstes de Ter- aquesta soldats tan Uvate i tan lacions interemedies.
Un element magnIfic de siste- jançant un sistema de mesures profinura 4tomenasjaran amb wI a poi el sea ingenus se'n vagin per a sempre,
làctiques.
cabdill, per celebrar naver estat—fi- Colònia perdrà un encant, les matiteació de la cornplexitat do
No podria fer-se alguna rosa en aquest
notes els enyesaran, i a la vea, la Ruhr sán els "Konzern"; vise sestil a Catalunya? El mal, voracissim a
nalmentt--nomenat senador vitalici.
En el fons, peró, mes que d'un home- que avui ja és enormement tris- dir les grana firmes. Sobre la fir- tot arreu, aquí compta amb la formida¡tarje, es tracto d'un jubilarió. En el te, negra i pesada, no s ! hl podrh ma Stinnes, per exemple, hi ha ble cooperació de les institucions espamatriz asar sera proclamada la candi- fer res mes, aprendre de tocar una organització vertical genera- nyoles, capaces elles soles de rnalmetre
litzada, alzó es, una associació
datura del successor del senyor Sala, la mandolina.
un continent
El respecte que els habitante que reuneix l'explotador de les
que, segons totes les probabilitats, sera
Partem molt dc la singular reglamentrensformines,
la
industrial
que
pele
anglesos
de Colònia tenen
la del ¡rayar loan Marcet i Pakt.
tació del joc, que solen patrocinar certa
la
primera
materia,
l'indusrna
evitat
que
es
produiesia
acf,
governadors civils; peró valen dir que
UNA ALTRA MANIOBRA ha
amb l'ocupació de la Ruhr, les es- trial de segon grau que la mani- no caldria parlar arnb mes vehemencia
ELECTORAL? ,•
calfe-es que els estrangers han pula, el comerciant que ven el encara de Rusa curiosos auto-mes d'higieproducte mannfacturat i el con- ne i profilaxi?
El governador ha remes Un me dele- hagut e sofrir a tetes les grane
gat a inspeccionar els 11:bres de l'Ajan- ciutats d'Alemanya. Art, si un sumidor que l'usa. Stinnes es
Carlos 8oldevIla
tament de la reina citaos de Badalona.
cau malalt pot anar a l'hospital propietari de irdnes, Watts forns,
ATENEU NACIONAÚSTA
DE GRACIA I SANT GERVASI

Amb tal motiu, s'hi celebra la sessió
extraordinària corresponent, en la qual
es pronunciaren les protestes i contraprotestes del cas.
D'acord amb el que el Govern d'Espanya ve fent aquests dies a Catalunya,
¡co,,, assegura que es tracia d'una maniobra de carácter electoral a favor del
diputas antiratala per aquel! districte,
Francesc Torras.
Confiem que cl srnyor Racent6s, goventador de Barcelona, continuare) brindant-nos ocasions per honorar aquestes
colsmotes amb la narració de les :roes
gestes.
A
- L DISTRICTE DE VILAFRANCA

Se'ns diu que la suspensid de l'alcalde
de La Granada, les visites de delegas:
governatius i la pluja de multes decretades pel senyor Raventós contra ponifíe.' veins de l'esmentat poble, no kan
clonat encara prou resultas. Darrerament
es persona sin delegas, preveis d'una
Reial ordre del ministre de la Cornisació, convocant immediatament Junta general extraordinaria de socia de l'Asaociaci6 CooPerativa Unió d'Agricultors,
a bate del cena de 29 de desembre de
lote. La reunid fou presidida i dirigida
pel prupi delegat, acordant la destitució
de la Directiva actual i el stomenament
d'una altra, formada per elements afectes al candidat reformista pel districte.
El notan que a requeriments de la
Junta atta a presenciar i airecar acte
del racceit, fou expulsas del local.
CONTRA EL PACTE DE
LLEYDA
Ens plau de reproduje del sctmanari
Sempre Avant, de Borges Blanquea, la

del parlament pronunciat pel
seu diputat senyor Alada, a la Joventut
Cmolanista de Lleyda, sobre "L'Estat
referència

Català":
"Durant la conferencia—din el corresponsal—es va detenir a examinar la
vergonyosa política centralista seguida
per part de la Joventut Republicana, la
qued representa una indigna claudicació
dula principis nacionalistes d'aquesta entitat.
Condemnà amh dures frases l'actuacié dels directora d'aquesta política
eixorca, que sols representa uns menyspreables sentiments de capelleta."
UNA DEMANDA DE RESPONSABILITAT CONTRA
EL GOVERNADOR
Continua essrnt temo de comen'aris
Hilito atropen electoral que ha portas
a cap cl governador civil senyor Rayen Ido, destituiat guatee regidora de l'Ajuntament de Sont •Eelitt de Llobregat.
Els destituits han presentat tata instancia al Gevern civil, rtguerint al govertedor a detrae sosse efecte semblant
resaludó, ja que del contrari estan dir peseta a presentar sea leraanda de responsabilitat contra el ten,..te gavetas.

i us curen sense necessitat de

demostrar que no son trances
o belga. I es pot menjar sense
que us mirin el pasaport. Un anee
gran avantatge: a Colbnia es a
rúnica ciutat alemanya on el boicot contra la correspondencia dirigida a Franea o a Bèlgica ne
es porta a cap implacablernent,
com es segueix en les altres cmtate. Aquest boicot s'estén no solament a les cartes dipositades
a lea (decirme alernanyeee sinó a
iota la correspondencia que per
arribar a França o Blgica tia de
passar per Alemanya.
Els anglesos tenen, pecó, e! mi-

llor corres: un avió militar fa
cada dia el trajecte Colbnia -Londres, en quatre liores i mitja
Una obra de gogants
Quan es parla de la Riese es

vol significar la corma de! res

Ruhr, afluent del Rin, que te
iba seves l'ente a les niun,-anyes
ditee d'Astemberg, a 840 metros

de fäbriques, de boscos, té una
frota formidable, t6 en un mot
la quantitat d'oficines suficients
per a fer amb el seu carbó i amb
la seva fusta el sets in6s conegut
Oían: "Deutsche Allgemeine Zeitung".
"Allgemeine

Zoltung"

Els principals "Konzern" de la
Ruhr són el següents:
E. Thysson, Ii. Stinnes, E.
Krupp, E. Kirdorf, K. .Stumm, E.
Rochling, E. Klockner, K. Otto
Wolff, K. Haniel, K. Henschel, E.
Hoesch, K. Sikel. Aquests són els
principals. Mulle d'altres tenen
filtraciens a la Ruhr, per exernple, el farnosfssim "Konzern", de
la A. L. G, tarne6 conegut amb
el nom de "Konzern" Rathenau.
Alx6 tamb6 emociona
Ahir parlävem del que repreante en per a sto alemany les planaves de Colònia i el Rin i
Aquisgran i les caneons i [Unen-
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Converses filolbgi qu es
El defecte de pronunciaci6 que denute
chiven en la conversa anterior i sobre el
qual creiem convenient d'insistir, a el
següent, i en enunciar-lo per segona vegada ho farem defugint tot mot tècnic
(en la conversa d'ahir cl mot fricativa
apareixia transformat en picatival)
En un mot isolat, s i ç finals sonen
final sona x, ts i ds fina%
sempre
sonen es, lx i finals sanen te; pesó
quan el mot al qual aquestes lletres pertanyen es pronuncia íntimament lligat
mil el mot següent, i aquest comença
en vocal, han de pronunciar-se, respectivammt, 5, j, do, i d j. El detecte de pronunciació observat en el parlar d'alguns
joven consisteix a pronunciar en aquest
cas s i na :, x i na j, ts i no ds, Sr i ne

des daqueeta terra. I diiiem que dj. Exemples:
Homes alto
d'altura. El riu corre d'Est. a Oeet fot aix6 era l'amena d'un poble,
correeta_O-me-zats.
i te una Ilargada de 232 quile- els sois seniles i els seus amere Pron.
-me -ssals.
" aer ectuosa
metros, dels quals una set ante- elementalment imaginats. Que
Mane °Usted
Pron. corrects_ttlan-so ber-tes.
na se/1 navegables. Es diu, per& ileon avio do la Ruhr?
eletecluosa_Man - so - Oer- tes.
la corma de la Ruhr per signiSi el lector ea un cul-de-cafe
Cala I quia
ficar l'espina dursal de rerganit- o un pasta inspirat donarà pera Pron. correets_Cal-st-auls.
zació minera i industrial Rho- importäneia a tot aquest munt
" cletecluosa._Cal-A•EulX.
El eran e«
no-Wetsfaliana amb una r erta de xifrea que esorivtam suara i
enrreets_El-hra-zal.
impropietat. En realitat ele grane es riure de totes aquestes E d'una Pron. cletectuoss_5.1
. branuclis de població de la regid s'in mica mes emule. Paró si el lecGute I cale
sobre un nitre afluent del Rin, tor sap el que cesta crear antb Pron. earreeta_nut-p-esis.
" derramo:ele.° u I - -cal&
l'Emblema que neix prop de Dosis Ire nonos • ami) ot seny la cosa
Tots elle
[mi s patita i sap l'enorme quanPron. rorrerta—Tod-itzells.
Ere
ndt . Wessel i Colonia, lA ei titat de dificultats que s'han de
fritin
" dereetuosa—Tot-iselis.
111 .1g 1 Juny
Rin a la riba (treta centre vèncer per arrasar solament a
afluents peral-lela. El Wupper, l'hora de la niort, trobarä potser Pron. eorrerta_Mad-AH-Jusse.
deteetnoss_Mat - txl-juny.
"
tanca la regle al Sud. El Ruhr i que la Ruhr, por un alemany reÇo es, aixi com la ii i la p finals, la
l'Emscher reguen la regid erepresenta alguna masa.
i la 1 finals, la g i la c finals, que soindustrial.
carbonífera
i
piament
Per als alemanys la Iluhr es tina Den eor1stantmeflt p, 1 i c quan cl
raes
septenLippe
és
l'afluent
El
eran emjO, i k)queet base do xe. esta isolat, conserven aquestes pronóntrional.
inenciee que va' de Manheim a cies en entinar-se amb una vocal seLa Ruhr no es pas mes gran Roterdare es un gran poema he- giient (adeb antic a-do-pan-tic, etc), lora
que una provincia catalana o un roic. Berlin es la capital olido lIctra que, fi nal, sosa soso 13 o Sr,
departainent frandis: cent que trAleinamya. l'ere jo us die que canvia nuestra pronúncies respectivalemetres de 1-largada per quaran- avui, Duseelflorf, eonflneneis
rnent e o, j, da i di en pronunciar-se
ta cinc d'empiedre A dins (raques eänima i el res d'emitiste nació. enllaçada amb una vocal segilent. Contes dimensiens lii ha una de les enrule fet obra de cegares i me- servar Ilusa pronúncies fortes en aqueat
concentracions niés intenses de
at poettlzacta • p e r l'estere cas és tin detecte aval, afortunadament
poleació de la tersa: pum da Dusselrlorf es la capital veritable encara pne estes, pesó que cal comhatre
111
quatre melena d'habitants.
dallernanya.
energtearnent, a fi crevitar-ne la propaha també dues poblado/1s de
JCZEP PLP.
pació.
quasi mig milió d'habitante (DureDassetderf, maro.
P. Fabra
de
altres
sehlore Essen); duce
M--2SLOSZOW....-IreSVIEZIkeZ2ZOISMOSseaVelfflOil
MOS2
1
.
~
HI
DISHerM
WITL
"
.1
els
deeicente
que
supera
població
mil (Duisburg Dortmund; tres
que passen de cent cinquanta mil
a Europa
(Elberfeld, Barman, GelsenkirContestant la celda deis ble es sueca sus orletians dol trtón
chen); tres de més de eme mil

La situació

(Hamborn, Mülheim, Bochuni),

etcétera, ele. De la poblad «) 550
mil hornos són minore 1 500.000
obren metallergies. Dels
50 mil són poloneses, ele quals
ara han estat 'rivales pel Geeeen
alernany a naturalitzar-se ssle
pena d'expulsió; 10 nal sen ea.
lees, de lugpealevia, tres mil gnu

perquè es ret:resaln l e - e foro., anadea Cela terrltorjs alemany3,
PMnrare, Donar Law 1 el prseldent HardIng han trames un
doce ment en el qual es justifica franoo- bola, dient que
dee.,ogulda que el 001;-able s'nelepsatelxi vindrà cl pord6. El cancele Cano dig . :0 en eatrol, cl Re:chstag, que f i ns quo les tronce es estiro no voldrà treeter amb is altote.
A Orient l'Assonsblea d'km , era ha daclerat Inaoceptable el
..r Rctat do peu do Lausana pen• considerar-la centrar( al pacte
naelJaal.

▪

PUBLICIT.

Wilallemloalillaanafflea.searafflia.

tdtes les misses que se celebraran a la Parr&ittia Major de Santa Anna, dem, divendres, dia 9, essent d'ofertori
les de 10 a 12, s'aplicaran en sufragi de l'ànima de
1 2EXCM. SENYOR

nasi Gir na

nova

Ex . President de l'Excm. Institut Piarleola eatalá de Sant Isidre, que morí lo dia 28,
de febrer darrer, havent rebut la Benedicció Apostólica
(A. C. Si)

O

slva viclua Na Anna Jover, els seus germans, germanes polítiques, nebots, nebots polftics, cosins i parents tots,
a cr rairan l'asistiicia a algurnes de les dites rnissee
No es convic% particularment.
El dol es dóna per despedit
L , Excm, 111 . 1m. Sr. Cardenal Arqüel-alsbe de Tarragona l ' els Min. Srs. Bisbes de Ba7ciena. Lleyda, Seu d'Urgen i Vich. s'han dignat concedir indulgències

en :a forma acostumada.
iem•mieffleimivessiemies•rrrinceit

nelinameiriatta•M•Mtana

-eit
›
Ketiemeffleamew•••••nn•••n•••••••hreeat•mma,

1NANCES
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i

SESSIO

BORSA

dt 7 de març de 1Ç23
Comenta/d.-Mol: pe» moriment de
falaris 16 ea hacer ahir a a Baria, peló
,te van ter un bon nombre d'uperac uns,
' i In particular en Notes, 01211, , I A,1, bmnibus, i ma:grat d'havor perthr IIIpus ceatlios els Nords i Alaeants, no
per kiZeá deixem de creare en el millorament d'aqueixos dos esmc:Pate calera,
,eom venim indicant des del dissabte lia e iat.
. Tant

el Gran rem el F. C. Mctropo.
itä jira perdat terreny, perd e,tso mol/
;emealmais; amb -Duro Feigui,rcs' i
i ßderes ortilnaris s'hi han fet molt poeues operad:las, quasi es pot dir que
pe . meztat ha estat un] per aquests dos
53t111-1; on ha segoit trellailatii-s'bi bastant ha estat ami, les acetona Anzdnini. 'tus. lee titeulu, manta que han vrtlut
terreny. sl iut Vial cine al ter 120 . ten reecuatat de seguida: a veure ei tornos a
f eoreu lins sorprzoa rerunetant -se de de%o, pu:, tio [t'ra res d'extranyar, per
:Planear paper cl'aquelx valor.
1 Els Divitce de l'Estat van mitar mol!
'ferina,. igual que les obligarions; les diis cutzaalcres al present no donen
avse
aenyel de vida i ns el] pot dir en
l queat moosest.
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niv[sre earrnAKOEDZe
Fra rime, 7920
Idea, milis a, 120'40.
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¡aires, 3110.
D rilars, 6'415.
Mares, 004.
Corones, 0015.
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71'5e

711.

71.
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14L 'So
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VALOrP QUE reo ESTAN INCLOWS Al.
nuraarri eriroat.
P11E27.147 1 ES
COTITZEN A DORPA
Botes hi rsts. Exposttle, 6

per 100

Onreelena T e senon sud Ligt

7 per 1(0) 1921,
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por 100 Preferente,
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.84129 Crean Menor
Oblea Suri Darse. 4 112,

AVISOS
Direce16 general del Deute
sos Paoive,, avise u aquesta Juntn Sin'
di-al del Collegl d'Agents de Crnei I
Borne Oficial de Comer çone ite po•ut
en cireulad6 els litole del Denle Pirpetual Interler al 4 per 100 emiesi3
22 d'agost de 1913 fine a la numerniiä
següent:
SZrie, A tillOPTO
•

1, pire/ida gener ji (1.1 Dente i
alisa a ann o sra Junta $in•
tibor del Calen d'Agente de Canvi
Borse 1 de la Borra ()fide! de Comerç
que Fin pie-st en circuladó els tinils del

,

5 4

77.'71
74'75
74", •

73,,447

DCRri.5 DE 111ADr.ID
Iotefor romptat, 7145.
Are, rtitzlble 4 per 100, 90.
Arnortitzable 5 per 100, 96'23.
Exterior, 87'20.
Lene d'tilsptioya, 690'50.
Idem Eta de la Plata, 230.
Tuba es, 210.
Snereres preferente, 8175.
'den' ordin5ries, 37710.
Céd ol es. 9101.
Nords, 358,
Alnea.nts, 357.
Franca, 3915.
Lliures,
Canela sobre Londres, 7790,
Idem Be:cica, 3700.
Ideal Espanya, 25050.
Idein• Holanda, 85275.
Idem Itàlia, 7890.
Idem Noca York, 16591.
lebnn Portugal, inc.
Idem
Inc.
Idee- Suiusa, 30325,
Idea Argentina, Inc.
Id -'m Brasil, inc.
Idem
inc.
Id-in Noruega, Inc.
'd ' u n Dinrionrca, 31075.
Idein
00185.
Ideen Viena, 23.
Ideal Proca, 1530.
Mires, 77 . ;(1 dens
ereuetes, 274320 dem.

9950 op.
107

9:Yee.

81'50
93

B

P•1119

110591 SET
Obeal ora I/O
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frold
7", 57 7155
71'45

i e c im i s. 71'2o 71'2o
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11'
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79'34
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7075
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70'85
[temerse 7,3. 1, a 7,750, havent d'aueer
78
aros 7,34s al 7,910, I en Carpetea Interior
57'75
serie O figura ei
5475 vent d'auser 81,192. flamero 81,182, ha-

7915
7985
0875
96

i.000.mos

r•
12.070 000
,Ihneomannet Catalana S.• f014
•

0175

n.

0010rts9Ier4're 1 °n'O/54(12%S
7423
•UnicIps1 0. 1903
7425

r

81'65

1 en:vil 0e.3131

1 ¡I .' rn

Cotització oficia] de la
lEorsa de Barcelona

6315

Atrateßll

aro r ntinee, 40.
Ezrerlor, 73,
França, 77e5.
Nieva York, 4il968.
Espenya, 30275.
Su i ssa, 21175.
Dolanda, 11892.

9831.
1777.
Bortogal, 2010.
Argentina, 4312,
Montevidi o, 4312.
37:ak
Bcritn, 97013.
Copenhaguen, 21555.
Tn dconstna, 2098.
DUlgii a, 39071
Noruega, 2930.
S n 1011..,
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4 per 100 i TRESOR 5 per-90 venciment 1 d'Abril vinent
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1,0
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119
114
69

Soler i Torra geurilos

Constantment es roben a da
Cambra Mercantil noves adhesions a la campanya que. ve realitzant contra el reeärrec de la
contribució industrial i comer; que es pretCn cobrar en sus
titució de l'unpost d'ulititats als
comerciante i industrials individuads -que es troben
determinades condicione. El ministre
Finalices ha conteetat avui el telegrama que abans d'ahir Ii fu
enviat en la següent forma:
"Rebut el seu tellegrama d'el 28.
Havent fet ús el luan antecessor
de l'auturitzaeld concedida per
les Corts, no està en les meves
faeultats suspendre ei robrarnent
d.de recàrrec e acordats.
me a atendre toles les reclamacions justificades que co produeixin. El saludo."
Avui mateix s'ha trames la següent contestació:
"Exem, senyor ministre Finarices, Madrid.
Agraint atent telegrama, deures del mrti càrrec de president
de la Cambra Merca/11R, adhesions nombrusiseimes ..que ronjuntament es roben 1 conei=ement rea'i?at situacid precär:a
inimensa majoria coroerriants i
industrials Barcelona i probablement tot Espanya, ni'obli o- nen a
molestar novament a V. Es
' de
clarant que no ens ha pognt convencer l'excusa a que fa referencia en el seu holegrama d'ahir,
per creure que Pbs seas antecedents polfties l'autoritzaven, no
havent hi com no hi ha evidentmera cap obstacle :egirl, a (N'u'
sonse efecte una disposició que
a mi5s d'ésser greetment perjudicial i injusta a toles Uurns [Tm
subslituliva que do d'un impost
establert sobre unes utilifitis lotaiment negatives. er• definitiva
no " farà sind provocar moltes baixes en la contribueld, perjudioant dhy etainent el Tresor
p0blic, que es tractava de defensar. El saluda. President, Cabri1."

tanguees

E1TLLET3
Franresou, 30 per 100.
Ainficsos. 3015 pessetes
30'(1) per 100.
$s. Itaca. 3440 per 100.
Sesees, 15000 per 10 0.
1' sluinieFos 020 pese- PO.
Alernanys, 004 per 1110.
/instilar, 09123 per 100.
fielandesiis, 243 pessetes.

157 pessetes.
Noruega, VOS pesseters.
Pinafflarva, 1'10 pessetes.
Rumaule. 259 per 100.
Eutats Units, 037 'asedes.

Mercat dc v,its
Preve per grau i bri td!itre i niel-ende
rio Pe • ada al tener del red r-r, futoenia,iid facilitada per l'A seo:Aletee de Ilagat•
ze•iaies ¡ Exportatter de Vine .17 fiarcelona:
P,Deille, l'Infle, a l't1) pe-vetee.
Ideen ne g re. ca Mi.
Camp de ;ni nte.e • ne blene. e 171.
litem Id.',,, Honre. • 1 - 75.
Colma do Bar bera lilas, e I'3f1
Idem Ide rn nettre, •
Priorat negre. • 2.

Canadt, 4'10 pessetes.
Argentine. 228 peseetes.

1

10

Braden y s, 055 pessete6.
1 . Ielans, 1 . 3.1 pesarte,

Peruana, 21 pesados.
Pateguaiu, 098 pesset, a.
laputiceos, 4 . 75 pesee•es.
A n gclins, 38 por 100.

BANCA

CANVI
VALORS
rabia del Cofre, núm. 8
Teléfuue 12304231

Grane 1 empalmes cuadre. per
llegar molt a prop del l'art. atole
elfo*, torpe 1 Ilum eleetriee.
Olió; Diputacid, 235, taapitsein,
de dos quinte de 12 a dos miar

ldem roix força. de 49 a 50.
Ordi, de 35 a 36.
Moresc, de 39 a 40.
FlIV0i13, de 52 a 53.
Alfals, de 15 a 19.
roamper Desueles els 100 quilos.
Vius del pele, de 13 a 15.
Lleno d'Aragó, de 40 a 45.
Alcohol, de 200 a 210.
5,1istelcs, de 70 a 75.
Anisaats, de 120 • 501
Preis per pessetes els 100 eme.
Olis, de 7a 7"50 peesette el quart
011a. de 7 a 3 dotzena.

Mercat regulador d'Inca
(Mallorca)
(Del Sanee correspondan
Atmetlla, a 233.
Mongetes Mangues, 5. 71.
Fríela, a 80.
Garrotes aoves, a 15.
Fieles pes destil.leria, 29.
'den) fdem cantlaa, a 4 pessetee la
ea f> 10 quilos.
Idea) bardissor, a 5'29 Ídem
'
Ordi, a 37'50.
Citada, a 30050.
Cigron,
s a Si.
b.
Monee, a 333.
Preus per peszet es els 100 quilos.
Polpa alherroc, a 20 pessetea la mea,'
Porra, de 28 a 29 pessetes I roca. 1
Saträ, a 3'30 l'unça.

Anuncis Oficials
FEBROCAR11112 31.:ZUNDAR13
DEL. SUD D'ESPANYA, A.

En compliment dele articles
i 29 deis Estatuts Socials, es cono
vora als senyors accionistes pe r
a la Junta General Ordiaäria

dia 28 del corrent, que es celes
brarh a les sis de la tarda, al d4
tr
micili social, Provena, 231, batli
xos.

Ets que posseeixin 50 O 4ove
vultguin assistir a 14
hatiran de dipositar-les
la Caixa Social, deu dies abans,
segons disposa l'article 28 del
dits Estatuts.
Barcelona, 6 de Maro de /923.
El President del C. d'A.--43aie4
tl Cornet.
acciono i

Farin d'er',atralia
fár griz1:3i talü
Vendes al d2tall

Frees szre

.723;7E32:L1

1 4 - Fcr:e.:rris2 -

4

h i el C 2 Ed 8 11 38 rj a

Ideal u, me, a '2'75.
ßlonestell. a 4.
Sense eesoci.

OR

Lttures. 3100 pes:vetes.
Pdiars, 040 preseles.
1)enesuele, lea - 50 per 100.
CUPO. 635 pruebe'.
Latea, non, 12660 ped 100.
Mares, 14800 per too.

P..12rcat de Tárrega
Blats blanca de 50 a 51.

Vilanova u G,luuS ‚1--".', a 1.7.-e

I g nel p rin ne g res"
Ilar1.,n•11 trisne.
Manan L'une, a
A l oosni oiere
111.utela Marica, • 275.

rugua ys . 510 prole tea.
:salina, 064 pessetes.

d'una.
'tse

L'Impost subetnutdu del

Alfons, 154' 0 e per 100.
Giees, 1£350 per 106.
duros. 12350 per 100.
4
doro, 19350 per 100.
11740 per 100.
(rauca, 111130 per 100.

C2 UERS

RAMB1 A DELS ESTUDIS, 13, i DONSUCCE3, 1
......................

Cambra M:rcantil

Nripte, 3 0
0 03 pessetes.
FIllpines, 1172 pesarles.

1 SOLER i TORRA Gr."-1321
A fs :

Mercat de Llotja

DEVPRES TAr4f.•

Lires. 7875 dem.
D . '4ers, 1952 dem.
Frunce suisv os, 30825 dem.
Mares, 00825 dem.
Corones, 72 dem.

mommerearsommumrraz.trin &r.2=e.-7z=ta,.Gzzsagama
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NONEit CE
crav:11:11.-03:::
v
:1'1.,`P33.13
Rambla dll Centre, tg
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Raigr X. Raulogral“i instaultii " a visceral; id .
e 5 tereoscpica. Radioterapia. Bruch, 16, de 4 a 6

7"lwffleffer~ffle,
rajous, 8 de mara de

1923

'ASSEMBLEA DE LA MAN
COMUNITAT
SISENA SESSIO

l

i enear la sessi6 sota la presi)ancia del senyor Jansana i amb
Assietencia d'una vintena de dipetate.
A petició del senyor Palau es
'jornada per a mes tard la disctissie del capital (pala del pressupost de despeses que fa referència a "Política social" per no
asser presents alguns diputas que
Pesasen intervenir en la discussita
Al capitel rangua (Obres pabliques, carreteres, camins i ponis),
ai intervenen els senyors Giró i
Marques. Aquest darrer demana
aclariments respecte a la partida
¡leStinada a "Indemnitzacions fora del lloc de residencia dels emPleats d'Obres públiques".
El senyor Riera, conseller de
carreteros li contesta.
S'aprova l'article segons del
:capad cinque.
S'obre la discussió respecte a
sartiele tercer amb unes rnodifiaarions que proposa la comissió
d'll isenda.
11 El senyor Gira fa referencia a
li turma de liquidar les obres que
reedita la Mancomunitat.
,a. El conseller senyor Riera li
lontesta dient que no existeix el
de refugie els contractistes
i•Idesig
u:in prova d'aixb es que d'un
iteilips enea lotes les subhastes
yrin quedant adjudicades. Si
!abans quedaven desertes era per
IJa inseguretat de preus existent.
1! El senyor Gira insisteix que
ala els contractiles no es presenten a les subhastes 6s perquè la
ijdanconaunitat paga amb retard.
la senyor Riera fa remarcar
i al nyor Gira que això era abans
no ara que es paga nermalent.
Rectifiquen ambdós senyors.
t.,. L1 senyor Ferran demana se
, ii &delfín i es obres compreses
;en 1a ' rara ;nació de la partida
ASIt i el senyor Riera li contesta
'que as molt dtfícil poder-li contestar tot seguit, ja que les obres
es construeixen seguint un pla
¡ aprovat per l'Assemblea.
F El senyor Ferran insisteix proigant sigui posada a la disposi!ció dels senyors dipulats la Ilisd.a da les obres a construir.
1s El senyor Riera diu que la
construcció d'apuestes obres no
alean pas absolutament do la
)ancomunitat I això pot esser
ines:a del seu ajornament. No
ksta conforme amb el criteri del
itenyor ret-ran referent a la pre1fereacia de la construcció, raaegant la conservació.
• Rectifiquen els senyor Ferran
I Riera.
.
j a El senyor Minó demana l'opi, pie del senyor conseller de Garaetures referent a la subveneld
i. tp:n s'ha sollicitat per a l'autbrom de Sitges. s. • e e. .
V senyor Riera din que la insAnda sol.licitant aquesta sub:vendó ha estat presentada fa
Ipoes dies i no pot contestar categòricament, afirma, però que
el crit eri del Consell as col.laborar a aquesta obra.
D'iterad en el debat el senyor
Paleu; parla dels preus de contra .- la i &mana s'augmenti la
quantitat assignada per a ca'Milis que uneixen les masies amb
‚les rarreteres.
El seayer Riera es mostra d'aaord ¡l'ab el senyor Palau i diu
ue ell ja havia proposat unes

uantitats superiora, però les
ossibilitals de la Maneo:ramilla: han exigit una limilació.
Rectifiquen els senyors Palau
.1 hiera.
El senyor Marques parla de la
manera aara es fan els pagamenta a les obres de carreteres
i prega al Cense! l que les retalles que s'obtenen dele contractos
S'apliquin a minorar els sous

dels empleaLe.
Li ~treta el senyor Riera,
afirmant qua as paga normalment i fent veure la impossibiWat del segun extrem.
Vaprova l'article tercer.
Eentra a discutir el capttol
quart "Política social" que ha-

Via estat ajornat.
El senyor Noguer i Comet es
plany que la Manoomunitat no
tingui atribucions per intervenir
amb eficacia en els conflictes social. Aquesta manca do mitjans
Na obligar a donar a aquest doParlament una limitació quo creu
tendeix a orientar-lo do manera
'que mereix la seva aprovació.
..;Felicita al nou conseller per ha( Ter fet seus els projectes del se'.tlyOr Bofill 1 adatas, antecessor
.eeu. Fa un elogi del Musen Soalai, que acaba de desapareixer,
l excita lanares del Censen en
1e1 problema de les Cases baraS. Invoca perquè la Mancomut
llitat faci sentir la seva veu en
. 18 organismes internacionals
'i I edicats a la solució dols pro_
, Jemes socials 1 recorda que ja
.811 altra ocasió havia sollicitat
Protecció per ala representants
10atalans en aquelles entitats.
!El senyor •Micó diu que la
'aetantitat consignada en agua:
14881‘..Mai
all Jasa. aa(11414aN . que
...— . --...--.
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• . A les 4'40 de la tarda va coa
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no es possible desenrotllar cap
iniciativa. Espera que en els
p ressupostos vinents bona dona •
rä una mejor amplitud a aquest
departament.
El conseller senyor Riba contesta al seiryor Noguer i Comet
accedint al seu oferiment diu que
no deixarà de demanar la seva
collaboradó. El mateix li contesta al senyor Giró. Recull los
manifestacions que ha fet el
senyor Noguer i Cornet referent
a mutualismo i cooperativismo I.
cases barates, desalma la collaborada de tots pel be de l'obra
total de la MancomunitaL
El senyor Palau rectifica.
El senyor Vinyals demana
s'amplai la quantitat consignada
per Política social.
El senyor Noguer i Comet
agraeix les manifestacions del
senyor do Riba.
S'aproven els capita:11s IV i V.
Es comença la discussió del
capitel VI "Obres hidràuliques
de sanejament".
El senyor Palau demana explicacions respecte a les partides d'aquest capital.
Li contesta el senyor Lloret i
ambdós rectifiquen.
S'aprova el capitel VI.
El seta, "Ferrocarrils secundaris" dóna lloc a una llarga discussió, en la qual intervenen els
senyors Gira, Vinyals, Palau
Iglesias. eontestant el senyor
Lloret i explicant detallailameul
tot o que ha fet el seu departa •
ment.
El senyor Noguer i Cornet felicita al senyor Lloret per la tasca que realitza i es proposa reatitear el seu departament.
El senyor Guanyabens inicia
un debat perquè en el Pressupost no bi figura cap quantital
que permeti la subliasta d'un
ferrocarril que ha anunciat el
senyor Lloret. Aquest Ii darla teta mena de satisfaccions, però el
senyor Guanyabens insisteix.
El senyor Lloret feu avinent
els nombrosos obstacles buroGratia que oposa l'Estat per solucionar aquests obstacles legals.
El seny-or Guanyabens demana
que s'enumerin aquests obstaeles per organitzar una protesta
popular.
El senyor Lloret diu que quan
errad l'hora es demanarà l'ajut
de tothom.
Finalment intervé el envor Valles i Pujals explicant llarga.
ment els obstacles que troba la
Mancomunitat en tests aquella
assumptes que ha d'anar a retire als ministeris. Fa remarcar
que són tractats com si es tracias d'una empresa particular
qualsevol. Fa esment do diferents projectes que dormen en
els ministeris pendents de resolució des de fa molts anys. Acaba demanant a l'Assemblea un
marga de confiança per seguir
actuant en aquest assumpte.
S'aprova el capital VII del
pressupost de despeses i s'aixeca la sessió a tres quarts de nou
per reprendre-la avui a les quatre de la tarda.
• .•
-En la ressenya de la sessio
paseada, en donar compte de la
intervenció del senyor Giró responent a unes paraules del senyor Albert de Quintana, es deia
que el primer havia dit que no
admetia lliçons d'urbanitai de
ningú, essent auf que el que va
dir fou que no admetia lliçons
de patriotismo perquè ell se sentia molt espanyol. A aquestes
manifestacions, el senyor Albert
de Quintana, que parlava per la
minoría nacionalista republicana, hi va respondre que ell no
compartia el sentiment del seny« Giró, que amb el seu parlament proporcionä una estona
d'esbarjo a l'Assemblea. El seny-or Quintana va rectificar, amb
l'assentiment unànime de l'Assemblea, declarant que havia intervingut, porque absents els diputats d'Acció Catalana, ells representaven el sentit majoritari
del nacionalisme; per tant, no
podien consentir les manifestacions del senyor Giró.
••n••

Noves religioses
Santa d'asna: Santa Joan de Deu, fundador; Julia, arquebisbe de Toledo, i
Apolónia, mártir.
— Quaranta horca: Església de l'Hos-

La sessió de l'Ajuntament A L'ENTORN DE L'EXPOSiz
CIO DEL MOBLE

Comença la sessió ordinaria de sesona convocat/aria a un quart i mig de set.
Presidía l'alcalde accidental, senyor Mar
nés. Al principi hi ha poca regidora.
Es llegeix l'acta de la ses.sió anterior,
que és aprovad a.
Ifa passa al

El senyor Maynés li contesta, dient
que l'Ajuntament ha d'ajudar, dintre la
Junta, a qui s'abaixin els preus de les

DESPATX OFICIAL
Informe de la Junta de Museus declarant inconvcuient la cessió del Palau de
Belles Arts per a l'Exposkió Gráfica del
Primer Congrés Nacional del Cornere en
Ultramar, per estar instal.lat al dit Palau el lill5eU d'Art Contemporani i ésser,
ahrament, en vigilia de cantalear les
obres de restauració de l'edifich
Iii senyor Rocha demana que es cedeixi el Palau per a l'Exposició Grafica, contestant-li els senyors Nadal i
Degollada i el president; s'acorda culis
el local en cas de no (robar el Constes
Nacional del Comerç en Ultramar un altre local abans de tres dies.
Ofici de l'Alcaldia rentarcant la neceesitat d'elegir un suplent en el lloc que
deixa vacant el regidor senyor Josep Rovira, per trobar-se malalt, en la Junta
d Obres del Poft Es va a decae., sor.
tint elegit el scnyor Ball:ea per unanimitas.
Ofici del Govern civil concedint l'excensió de subhasta per a construir una
oficina de recaptació en les immediacimas del Monestir de Pedralbes i una
altra en la zona dele Quatre Camine.

COMerg.

MOCIONS
El senyor Rocha dentaria que iti ha de
cert del que diu la Premsa d'ahir respecte un ofici del Govern civil interessant que es posi una vigilancia rigurosa al correr de Balines per a evitar vls
perills que té el vianant amb ele Ferrocarrils da Catalunya, el pral ha quedat
inconteslat, El senyor Maynés din (pie
fine alar match( ' se li coutestä, dient-li
que es fará el que demana i'ofici. El senyor Rocha digué que tamhe calla mesurar la velocitat deis dits ferrocarrils;
el president Ii cantesta que essent un ferrocarril l'Ajuntament no hi pot fer res.
Es passa a
L'ORDRE DEL DIA
Damunt de la taula hi ha el dictamen
que concedia tres mesos de temps als vencdors de alercats per a canviar dad de de venda.
tEl senyor Plaja ditt que l' a ,Comissió
d'Escorxadors i Mercats ha aceptat en
part les (amenes presentades pel senyor
Olivella en la sessia paseada. El senyor Olivella defensa el restant de les
sesea esmenes i explica els abusos a que
es presta el canviar d'anide de venda. Al
cap de poc s'aprova el dictamen.
Torna a quedar darnant la mula l'afer de la noca divisió electoral de diotrictes, el qual sera discutit en la sen 16
vittent
Tot seguit són aprovats un gran nombre de dictámenes de les diverses Camissions. En queden al:res damunt la
tanta.
El senyor Maynés cedeix la presidencia al senyor Floja.
Un dictamen de la Comissió de Foment que demana que es destinin ducs
mil pessetes per a apariar el carrer
Rotonda produeix un llarg debas entre
el senyors baró de Viver, Rocha i Tusen; el senyor baró de Viver snste que
cal que aprestes obres es facin per subhasta, oposant-se a aqueo criteri els sem'ore Rocha i Tusell. En damnar el senyor baró de Viver la paraula per quarta vegada, el senyor Plaja diu que es vea
obligat a negar-la; el senyor bares de VIver protesta i el senyor Maynes defensa
l'actitud del senyor Plaja. El senyor
baró de Viven presenta una proposició incidental demanant que es passi a votada, si el Consistori ha vist o no atril)
disgust l'actitud de la presidencia. El
senyor Floja cedeix la presidencia al senyor Blajet. El senyor Maynés fa llegir on es veo que el senyor Plaja ha obrat d'acord amb la lid. El scnyor Rocha prega al senyor haró de Viva- que retiri la proposició, fent-se així.
Per fi s'aprova el dictamen.
PROPOSICIONS

Una, delsjenyors Blajot, Rocha, Tusell, Matons, Degollada i Viza, damaraunt que es comuniqui al govcrnador civil que l'Ajuntament ha pres totes les
precaucione que podia per a evitar desgracies al correr de Balmes, i demanant-li
que posi tanques en el lloc de mes iránsil. Fou aprovada.
Una altra, dele senyors Viaa, Piojo,
131ajot i Rocha, dernanant que l'Ajumament telegrafii al Govern efEspanya sollicitant-II que estableixi l'horari destila
tenle en cumple que l'escassedat d'aigua
fa preevure en breu termini la necessitat de limitar el subministre de Huid 'clicIrle, i que sigui comunicas aqueas acord
a les entitats económiques per si creuan
convenient adherir-51i. Fou aprovada.

Del Biaba(
• Abans d'ahir ani a Sitges el cardenal
arquebisbe el ete de Toledo. El releí cl
bisba de Barcelona, doctor Guillamet.
— Ha estat nomenada priora de lea
Carmelites Descalces de Mataró la mare

Francisca de .44;15 Crueilarat.

tament procuri que els nomenaments que
es facin en la Junta no perjudiquin el

és propi dune senzills articles marginals, fer la históda del mobiliari, apuntar les seves convencions, els seus esplendors i la seva decadencia. Farero
constar solament, de paseada, que durant els quatre cense anys del segle XV
al XVIII, ca els quals l'arquitectura i
les arte decoratives formaven un conjunt d'harmonia perfecta i obeien, oi
mes, a una unitat de direcció, els consideran com els seglcs d'or d'aquestes
nobles arts. Aquesta admiració desordenada és el que ha fet que durant tot
un segle ens poguessim nodrir exclusivament d'imitacions, retardant aisci l'adveniment de l'esta, bo o dolent, que caracterizi Li nostra epoca.
La Revolució francesa revestí tots
els carácters d'una catástrofe, per a
certes arts, la base de les quals reposa
sobre l'ordre i la disciplina, can eón
l'arquitectura i el moble. Lksapareguda
la unitat de direcció començaren de sentir-se els seus efectes disolvente, per més
que dama manera decisiva i fatal no
es manifestaren fins beis entrat el segle XIX. Encara les ¡orces creadores
es replegaren sota l'autoritat fèrria de
Napoleon, creant l'ampulós estil Imperi
i els da transida Directori i Consolas.
Despees traix6, la pintura i l'escultura
s'esbargiren, separant-se deis bells oficis per evolucionar isoladament Mentre les unes prenien una volada inusitada, les altres es decandien caient en una
rutina i degenerant en fabricacione satinara. Una Iluissor tardana ens mostra
l'esta Llais Felip, peró ja és la fi. L'entrada de la indústria novella acaba de
donar el cop de gracia; en Roe dagatan nova empenta adaptant-se a les formes noves de treballa, davant de la industria l'art s'eclipsa. Amb ella el garst
sa febleix i es degrada. Apresta crisi,
que va de la Revolució fine a l'any so,
fou fatal; les arte aplicades s'immobilitzaren durant mis segle. D'aquest estancament en toquem encara les conseqüeneies. La maquina, en lloc de crear
tut molde adaptas a ella, s'acull a la dolea comoditat de copiar els models del
passat i tan be shi troba en apuesta tasca i tan ben rendiment Ii dóna, que
s'oposa a tosa re/invadrfi i tant es ein,
que els campions del Modernisme foren
arquitectes, pintora i escultora; no cap
moblista.
diem dit que un moble mccanic pot
i ha d'ésser bell, i ene hi tatifiquem. Ea
sera estetica ha de diferir del noble eleborat tot a ma, peró dintre el seu caràcter pot esser perfecte. Dignificar la indústria i retornar al principi de la unitat de di/asedó, he y 's aquí la tasca deis
nostres temps, si volem ajustar adcrear
l'art que ene pertoca. Així ho enteragueren els alemanys quan en sacra fundaren el "Werkbund", de Munich, ascociad() que tenia per objecte "unir els
adietes i les empreses indttstrials i manufactures en vistes a ennoblir, per una
associació efectiva, el trtball alemany
en el sentit de la tecnica i del bon gust,
per maja de l'educació i de la propaganda". Apresta asreociacies que bou començada arnb vint-i-quatre adherits, en
comptava vuit cent s dos anys despréa
i dos mil en vigilas de la guerra. Da
patata agrupació arrenca tot el moviment de les arts aplicades modernes alemanyes. Els angleses, emparant-se en
Ilur tradició, ja ele havien precedit en
aquesta tendencia i ja i avem vis: cuan
ele francesos arreplegnen roes liare activitats per azealir un esdat de modernitat en dala grupera. ¡Es que podem
nosaltres ramandre in liferents davant
amical movitnent universal que amb tanta intensitat s'està duent a cap? jilein
de continuar el nostre treball isoladamena mortalment individual, creant
i allá Mies coses, peró cense una collectivitat prora torta que ho nui, ho remullí i ho universalitzi tot?
Rus hora queixat al principi d'agucetes notes de la manea de collaboracia
dels arquiteetes a aguces Concurs del
Moble i havem d'acabar dient que mentre les cases que es construeixen ala
carrers de la Barcelona moderna siguin
barroeres imitacions del Renaixement,
deis Lluisos i abres estile grat/ritt i les
mansardes de pissarra. fredes i incolores, contrastin funcrariament amb la
beillantor del ilustre cel Uta% no podran
ele artistes decoradors i moblistes collabotar-li amb (heme entusiasme. Com
introduir un art moderar del moble en
unes construccions mortes ja en Ilion
próp'a arrel? Cal començar encalara
he el anal. Cal que siguin els arquitectes els que donas la tónica, construint
cases a propósit, que cas dotan la sensació de quelc,m heu d'aqul amb arrels
vives en el unstre poble. Ens cal, oi
mas, una estrada i frasea coLlaboració
de l'arnailecte-cnnstructer i director,
amb tota elements que contribuei:ser) a la fu-macla d'una casa i els seus
;Malora. Salines a a;x6, certera un encera la idea d'acablar l'F.scola d'Arqui:miura amb la deis Bells Oficis. Siguin
quina siguin els obstacles d'ordre legal
q ue s'oposita erelem fóra d'una
tau feconlissims per al nostre ai 1 modem incipient.
Ens plata acallar aquestes catites amb
tina nota optim i sta; aix6 eä, l'existencia d'un nuch distingit de joves arquiléeles amarats de les noves idees 1 gue
segurament subseriur:en tmes les nostres nurnifestacions. Así i allá, molt
dispersos secara, emerger alguna dacrestes noves asqu:tectures, n'oh sóbries
i cenyides; el seu are modus( no les
priva, perS, d'una innata ekgända que
eevela llur encertenamt ni natural a les
formes classitates del paf:. preferentmeut a la nostra bella inal , a. Es ciar
que la cantal eternament ans legada no
s'adona d'aquents esforços i prefereix
',no (rehala> ben amputases i emtäti-

El senyor Rocha es manifesta d'acord
amb les paraules dels senyers Maynes i
Sabater. El senyor Olivella diu que PA juntament té obligació de fixar un preu
a les subsistències, de la qual cosa el Municipi ara na sen preocupa. El senyor
Plaja li contesta que no es tenen els mitjans suficients per a fer ccmplir els preus
fixats. El senyor Olivella s'afertna en
les seves paraules anteriores, contestantli els senyors Bresnon i Plaja.
A dos piaste de deu menys cinc minuta, el senyor Blajot aixeca la sessió.
Notes

informatives

Amb motiu de la inaugurada, deis treballa per les construccions de les clavegueres i empedrat dels carrero de Llull,
Navas de Tolosa i Lepe de Vega varen
reunir-se ahir al mati a l'Ajuntarnent,
i a la tarda al Pelle Nou, al inateix
Ilse de les obres, alguns regidors i gran
nombre d industrials perteneixan's a la
"Unió de Propietaria i Industrials del
districtc Dese", nnel l el fi de solucionar
alguns inconveniente que es presentaven per la realització ale tan important
millora.
Finalment, d'acla rd recorregneren el futur traçat de la próxima urbanització
del correr d'Ertna, des del passeig del
Trionif a la Riera d'Horta.
Molt aria!, al nena local propi de la
"Unia", celebraran una reunió els nombramos propietaris afectase per aquesta
minora, a l'objecte de posar-se d'acord
per a procedir a la urbanització de la
primera via d'Eixampla, la qual traveseará tot cl districte dese, des del Pare
fine la correa del riu Bes/au.
An:b aquest motita la barriada de Patee Nou sent ;Inmensa satiefaccia, tota
vegada que des de fa 40 anys no s'Id
havia efectuat cap millora relativa al projecte d'Eixempla de Barcelona.
el

•

Crónica social
UNA VAGA A MANRESA
Els obren de la fabrica de caletea
dels senycrs Reaerter i Companyia,
Manresa, slan declarat en vaga per oposar-se els patrona a que los repartit cl
treballs entre ells [vientre no desaparegui
la crisi que hi ha aetualment.

JUNTA LOCAL DE REFORMES
SOCIALS
Acabades totes les incid ;:nzies i
cultats que impossibilitaren la renovad() biennal de jurats obrera del Tribunal
Industrial de Barcelona la presidencia
de La. Junta Local de Re.forntes Socials
COISOC2 els electora otras a rasemtira _que se celebrara el tarent diurn rige, a les Of17.0 del mata al Saló tic Cent
dcl'Ajmnament.
En la dila asamblea ei confirmaran
o modificaran les candidatures proclarindes en l'anterior assemblea.
ELS EMPLEATS D'ESCORXADORS
Els emplease d'Escorxadors lisa sollicitat de la Delegació Regia del ministeri del Traball la seva intervenció conciliadara per tal d'obtenir d'aquest Ajtmtarnent les millores que tenen demanades.
jsfentrestant, pele efectes legals, la dita entitat ha presentat al Govern civil
l'avis reglamentad de declaració de vaga dintre el termini de vuit dies, el
qual finira el gainae del que sorra
ELS PATRO.VS CARRETERS
En la reunió general extraordinaria
que va cz,lebrar aliir l'Associació de
Patrona carretees d'bres, es va acordar notificar a l'autoritat governativa
que degut a l'actual conflicte del ram
de la construccia, es va räpidament a
una manea total de tratan, gier la qual
cosa es veuran obligate a reduir i porser fine i tot a paralitzar els transporte,
interessant-li que activi amb tota urgencia plantes gestians sien neressaries
per a la solució de l'actual confliete.

MOCIONS
El senyor Rocha diu que per un Reial
decret recent s'Ira creat una Junta de
Subsistincies. Les subsistencies—afegeix
.—es quelcom que atany al Municipi, i havent-hi a la dita Junta l'alcalde de la
ciutat i jo, encara que no com a regidor, demano quin criteri adoptará el Con-

GR.E1111 DE PROVEIDORS 1
TRACTANTS EN CARNS PE.
VACA
Aquest Gremi ha presentat un reellr,
d'alçada contra l'acote consistorial concedint el transport de carne CII auto-

m6bils al senyor Joscp Baptista alelara

SOMMIIMIS••••ffl•S••1••••n•••••

Conferència de N'Estanislau Duran i Reynals

tarda- Comunió Reparadora: Església parreeuial de Sant Jaume.

Purgatori: Avui, torn dc la. Inmacu)ada Concepció.

VI i darrer
No entra en els nostres prop6sits, ni

VAGA SOLUCIONADA
Han tornat al treball ele obrers de
Ja secció de maquinäria deis tallas que
el senyor Alexandre Riera té al carrer
de Näpols.
El motiu d'haver-se plantejat la vaga fosa l'haver estas acondadats cinc
obras.
Els companys van reclamar la readmissió deis obrers acomiadats, cosa que
no fou acceptada pel pon& Mulera'
alma s'ha repres el treball.

pital de la Santa Creu; horca d'expoaleló: de les vuit del mau a les sis de la

Cort de Maria: Avui es fa la visim a la Inmaculada Concepció a la
seca csglésia, o a la de Sant Francesc o
Santa Clara.
— N'011a en sufragi de les animes dcl

subsistencies.
Ei spyor Sabater demana que l'Ajun-

L' Obra de Cultura de 1' Ajuntament
institucions complementàries i d'alta cultura.
AA

Foment Autonomista Català, Eseola Catalana "Mossèn Cinto " ,
Passeig de Sant Joan, 113

Dissabte, dia 10 de març, a les 10 del vespre

elles, a Lates reaalats seriales, pare vi-

ves Esperent confiats rtl eftlan_ti té*
teixi l'Exposició del Moble i Decoració d'Interiors, sent feta ja obeint
una unitat de direcció, amb una coLlaboració franca i efectiva de tots els elementa, donant lloc alai a reclosió de
l'estil modern catalä que tenirn dret a
esperar i que no dubtem que reeixirà ea
una forma espléndida.
•
Antoni •ndrines
EXHIBICIO GRAPICA fíe:
,TORICA

•4

Segueixen amb gran activitat efe treballa preparatius de la propera Exposició Internacional del Moble i Decorada. d'Interior,. Entre les instal.lacions
que ja hem donat compte en altres notes, cal remarcar la grafica de carácter
histórie que figurará en una de les Sales del Palau Industrial, la construcció
de la qual esta tocant al sets fu Seräs
sens dubte, una interessant i abundosissima manifestació de notable relleu aetistic i históric.
Aquesta Secció es organitzada pe!
Servei de Catalogació de Monuments de
l'Instinst d'Estudia Catalans, d'acord
amb la Secció Histórica Monumental de
l'Exposició. Estará constituida per plana,
dibujaos i fotografies, reproduint exactament documente i exemplars d'inte-a
riors i mobiliaris, del tot auténtica. Algunes reproduccions serán treses de miniatures i retardes.
Ordenada cronológicament, sera exposada una selecció de les fitxes reunídes a l'arxiu d'aquelles institucions, de
les diverses formes de motiliari, o sia
seients de tota naturalesa, tranes, cadires, cadirals, Bits, cofres, caixes, arquetes, rverguenyos, comptadors, cornucópies, cansoles, bailes, armaras, ealaixeres,
rellotges, brasers i aparells d'iltumina-!
ció.
Les característiques del Moble a Catalunya i del ruoble espanyol des del
segle X fine a mitjans del XIX, apareixeran en agrupaments, Alai també
el !noble francés i anglès aqui impontate, el primer en especial d'eneä de
Huís XIV fins l'Imperi; del moble anglós s'exposaran modele dele tipus creats
pele gran constructor! Chippendale, Sheraton i Adams.
En les series del Repertori Iconogràfic de l'Exposició, figuraran notables
exemplars existente a les coLlecçtions
del Musca d'Arts Decoratives, de Paria,
i del Musca Victória i Albert, de Lea.
dres.
En quant a interiors, hi haurä estudia
in/dass, referente a les residencies reials
de la Zuda, a Lleyda, i dels monestirs
de Poblet i Santes Creus.
Comprendrà també l'Exposició una
secció dedicada a la %mula catalana,
arnb la qual cosa mereixerä la desuda
atenció les construccions de caracter tipic popular.

Acció Catalana a
Gelida
--.
Diumenge passat va 'celebraA
se al local del Centro Recreatiii
i CultIral do Gelida, ple de coni
curretteta, un acte de propagan.a
da naelonalista, consistent en lat
conferencia que sobre el tema
"Els catalans vers el Nacionalise
me" donà el regidor de Baratee
na, Fu l Lluis alasSot.
I,
Presidí l'acte la junta de Pena
titat organitzadora, acompanyaea
da del diputat provincial pel dls..;
triete werryor Manó i Llorens
el regidor de Barcelona senyo
Guerrea
El eanaor Massó i Llorens teta,
la prenelltació del conferencian(
i encofeja els gelidencs a aten.'
sificar la seva actuació catea'
a
nitzadora.
Seguidament el senyor Massoll
passa a desenrotllar el temal
anunciat, definint el concepte del
nacionalitat I aplicant-lo a Ca
talunya i demostrant cota el ter,
ratera la historia, la raça, la llens
gua, la comunitat de drets i cae'
tums, la cultura, la conciencia.deil
la prbpla personalitat 1 la voluta].
tat de reivindicar-la eren ele41
ments que Catalunya reuneix, e
per tant, pot, deu 1 val tanstatAlal
un Estat independeartedaiL d •
Explica a continuatdd l'idearli
d'Aren, Catalana 1 oteara quil
després de la soya conferenciad
especialment destinada a dootra
na cattranista, vadean altre
propagandista de la novell
unió di patrlotistes a donar-n
d'ultret lobte temes concreta pe
oriental i estimular la tasea do
nacionalistes gelidenca•
El aeityor Masaot fotl tac*
aplatrail i ciegue lacte amb eloj
qüenta earaules el joyo preisie
de l'entitat. 4
Es luiminent a Gelida la 9011
titucia d'una delesta014 d'A00.
Catalana.
Ela senyors Masa() 1 note
i Massol visitaren les escotes ea
talanes que el senyor Llufa Gua
rro sostiS a la saya Important fin .
briea de papar, fans mere«
rata elogie de l'ediftei. Inatallaaa
ció i material pedagöglo, campad .
rabie aquest al del. notas grziarl
escalare de l'ajuntament da
aluna, 1 espeolalment • l'obre
purament cultural 1 ealkaLia
dura 111141A Iba Ill
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LES REGIONS OCUPADES

L'Assemblea
d'Angora declara
inacceptable.el
tractat de Lausana per -contrari al
pacte nacional

Poincaré, Bonar 'aw i Harding contesten la crida dels
bisbes suecs als cris lans del mán

Aurora ; 7.—L'Assemblea Nacional ha
declurat inacoeptable el traetat de Leo,
com a centrani al pacte nacional.
:—Havae.
Andore. 7.—L'Assernblea Nacional
la remen rebutjar tata reeponeabilitat
en el can que les potencies iasisteixin
¡pobre l'ageeptaci6 Integra del Tractat
'de Lausana en el sea esperit i Itera.
' rbi mateix tem ea, una important me.ijoria ha autoritzat el Gevern ture per
'seguir els seres treballs alele el fi -laconseguir la pau, sota les segLients itatrues„Pae:
g üe de Mosul, essent de vital
l
ha d'éseer traetada en primer
resulta en el menor termine el
Anal s'assenyala.
. 1er-ea eües.tions financierea, econamiSpes i administratives han d'eeser reguIi e s de manera que la nació turca obl 'clani completa indepetelencia.
s Meritoris ocupats han d'esser erat ema rierdament. deaaraa de la signa!bias de la peu.—Ilavas.

'atre

LA PROTESTA CON TNA L 'A
ellS.F.ENSIO DEL CANVI
PRESONERS
Constantinoble, 7.—Adnan Dei ha enidat als alta comissaris aliata la r,re',leste d'Angora contra la decisid d'Atenos suspenent el canvi ele presoners.—
taras.
POINCARE NO 79 ADREÇAT
CAP TELEGRAP.0 A MUSTAFA
741.

KERIAL

Paris, 7.—L'Agència llame deernent
noticia relativa al suposat trametiinent d'un telegrama de M. Poluta* a
•
Musrafe Kernal.—Ilavas

PVIA33R8 Z.NCLESOS ALLIZE•
RATS UELS TUR,US
7.—Segons el corres¡misal de l'Ageruia Reuter, les autoritets turnues han lliurat a les aneases
easidente a Esmirna els aviadors
desembre passat havien caigut a les
tildes trirques.—Ilavas.
BUNt1A LA iNTRANS.IGENClA A
; L'ASSEITIELC.A D'ANGORA
e Londres, 7.—Les darreres noticies de
Constantinoble seseen que l'actitue de
taasemblea d'Angora no as tan intuir,
Sigent corn havem indicat les noticies
Wahir. Ismet i Kenial torea atropellats
en alguna moments peis nacionalistes,
'per() al fi i al cap han aconz.eguit im.
losar el sexi criteri mas coneilimlor.—

EL COMERÇ EXTERiOR D'AU3TRUA
r g inebra, 7. —En el secretariat
ee la Societat de Nacions s'han
rPbut informacions oficials do
Lyiena amb estadfstiques refetents al comerç exterior d'Auslria durant l'any 1922, recent

*era publicades.
Aquestes estadfstiques donen
•tina disminució del 21 per 100
)del passiu er, el balanç comercial
amb releení a l'any 1921.
L'esmerara passiu ha disminuit de 795 milions corones or a
,t44
L'any 1921, el valor total de

les mercaderies introduïdes a
'Austria pujava a 1,699 milions.
u/entre que l'any 1922 aquea
valor fou de 1591 milions.
f Per altre part, el valor de les
.exportacions en aquest mateix
periode augmentava de 904 mi.
Ilotas de corones or a 1,047 mr• Expressat en quintans i en peces el balene comercial per a
l'any 1922, comparat amb l'any
• 1921, es presenta en la següeni
forma:
-L'any 1921 la importació era
de 82. 1 milions de quintants i
l'exportació de 15 milions de.
quintans. Demes, hi havia una
Importació de 21 milions de pe,cee contra una exportada de 17.
L'any 1922 aquestes xifres
' tren: irnportació, 745 milions d;
quintans i 21 milions de peces.
Exportneid: 212 milions de
, quintare i 2'1 milions da peces.
Aixi, la ha hagut una reducei.5
en la n'amorteció i un desenrotilarnent molt apreciable en les
exporlac ion s .—Havas.
D'IRLANDA
UNA BOMBA EN UN DIPOSIT
DE MUNICIONS: 5 felORTS 1 UN
FERIT
. Dublin, 7.—Les autoritats han

, descobert en un bose del coro' bit de Kerry un dipòsit de mun•cions clandesti.
En el moment en que els ofi
tials i soldats eneraven al solergani on hi havia l'esmentat dipb• stt ha eselatat tina bomba, ma',dant - ne cinc i ferial-10318,—ga»e.

D'H2
ONGRIA,

j

t•

testa a la celda dele bisbes 'rueca adregnda a monsenyor Soerdeblon, arqueIiisme d'Upsala, recordant que Prensa
i Belgica foren atacades acaso provee
cacle per Alenutnya i veient-se
des despres de la vieteria a demostrar
)1tni ,sentiments humanitaria 1 aloerata, renunciant a les despeses de guerra; per6 afegint que Es c-orepletament
impossible renunciar a /ea repare/done
dels (Meya ques volunteriament causaren els invasora
Afegeixen que Perra enormes esforços
per impedir que Alemanya, atuir
jece d'aludir el pegnreant, no . procure, l'enfondrameat de la seca moneda i
esperaren pacientment cIa aliats durant
tres anys a qn8 Alemanya canvies de
conducta, ariebruat firrs a l'ostrera de
consentir en renunciar a una part defs
drets que els carresponien i solameat
davant eornprovades faltes volumäries
d'Aleruanya s'han viel obligats a ree6rrer a les sancions previstes pel Traetat
de Versalles.
França i Bélgica procedeixen

conscients dtintre del lima de
llurs drets i no es consideren
aconseguides per les calúmnies
que les representen com posaddes don espera d'odi i de violencia, estan resultes a fer Os de
llurs drets sense brutalitats ni
vtolencies, amb vil respepte als
obrers i a les poblacions a/emamanyes enganyades per Hura dirigents.
Termienen mssegurant qua
França desiitja ardentment que
arribi el die de pode perdonar,
pereb que per això cal que e/ culpable s'arrepenteixi i canvi dc
conducta raddealment i acatara
els sable consells deis bisbes
anees s'inclinaran i procuraran
inclinar els cors dels dirigents
alemanyes fino a l'arrepentir-riera
apressurant radveniment del ella
del perd6.-11avas.
LA RESPOSTA DZ L'ARQULEISBZ Pzets

París, 7. — El cardenal arquebisbe de París contestant als bisbes sueca e/8 diu:
El vostre desig dc pau despensa en la justicia i en la realitat,
perb en primer Oloc a la justicia.
Dones, be estä demostrat que
se'ris nega la justicia en eludir el
complirnent de les Obligacions
del 'rractat,sense les quals Eran
va, malgrat d'esser vencedora
correrla a la seva ruina.
Reclamen nnicament, va que
se'ns deu i repetidament hem re:
corregut encara que en va a la
bona voluntat d'Aletnanya.
Si despr4s de comprovar-se
oficialment 'l'incompliment de les
condipions del Tractat per part
d'Alemanya, el Govern D'anees es
veg6 obligat a l'aplicació de mesures Ilegitimament coercitives,
ha estat per a fer efectius llurs
erectas, que li sön indispensables per a la seva reconstitució
i no per a utilitzar la forua
beneficis d'egoismes nacionais

que haguessin esta!, un erina.
França respecta la justicia i
no s'oposa als preceptes de la
earitat, essent el seu Med sincer
desig el que totes les nacions,
cense excepció, busquin amb nos

atines la justicia, per tal que el
nido trobi la seva tranquialitat
en la pata—Haya,.
LA RESPOSTA DELS PROTE-STANTS FRANCESOS
Parle, 7. — Com que la crida
dels bisbes suees als cristiane
del indo posa en Ilitigi !a conducta de França, la Federació de

protestants ha adreçat a l'Episcopat de Suecia un document
fent ressaltar l'actitud deis cristians neutrals adoptada durant
la guerra, els quals no condemnaren la violació de la neutralitat de Bélgica ni reprovaren els
Imperis contralls, ni consentiren
mai en unir-se espiritualment a
l'engúnia dels pobles del Nord
de França no es feren roscó dels
prits de dolor de les noies franceses ultratjades o separades de
Ilurs farnflies.
Jurem davant de Ddu—segueix
dient el document — que Frena
devastada, sagnant i enipobricfa,
ro tingué mai pensaments imperialistes ni abriga idees conquistadores, per la qual cosa preguem que no creieu ala que simpatitzem amb la tesi alemanya i
us conjurem a examinar les afirmacions del Govern francés.
D'aquesla manera, diu en terminar, deseubrireu quo -França
eslava i esta disposada a concertar la seva confiança als bornes de bona voluntat i a collaborar com chIs per al restabliment moral 1 material d'Europa.
—Hayas.
Berlín, 7. — En la tieeeló celebrada alar pell Reichstag el
canceller Çuno siguifip4 la seva

paeions portades a cap per les
trepes franco-belgues i la disposició adoptada per la Comissió
interaliada respecte de la creació de l'Acirninistració do ferrocarrils del territoris ocupats, expressant la seva estranyesa davant del fet que tot món res-

ti silenciós davant d'acoló franco-belga.
El senyor Cuno assenyala despres diferents suposats actes de
crudeltat atribuits als francesos,
adornant la seva relació amb
gran còpia de detallo i afegint
que amb rocupació, França ha
Jbtingut una quantitat de parbó
i de fusta menor de la que batirla
rebut en circumstancies normals.
La població de la Ruhr, continua dient crl senyor Cuzco, seguis
rä en la seva rasistäncia fins a
aeonseguir ele fans quo es propasa el Govern.
Despréa de fer una crida a l'es
perit de la elasse obrera, el canceller trocla de justificar la po-

litice seguida pels anteriors Governs alemanys en ço que es refereix a-la qüestió de les reparacions, etis quals Governs, segons
l'orador, feren tot el possible per
efectuar els lliuraments que li
foren imposats a Alemanya.
Berlín, 7.—Segueix essent objecte dc
tota mena de comentaris el discurs del
cancellex Cono, el qual feu histeria de
l'ocupació de la conca de la Ruhr per
les trepes franco-belgucs, i qualiiica
aquesta ocimació d'iLlegal i contraria al
Tractat de Pau.
Afegi a rnas a mes que s'ocasiona
graos perjudicis a la poblad& da la
Ruhr i digné que l'execució de les reparacions, tal i corn França la demern,
no es possible de confort:lira< a la capacitat de pagament d'Alemanya.
Refercint-se al bloqueig de carbó, manifesti que no afecta essencialment a les
necessitats d'Alcmanya i riega que obragi recorregut a tnaneigs de cap mena per
produir oaeillacie en el marc.
Afegí que el Govern del Reich continuara. la se-ea actitud de resiste:lela contra rocupació i prenda totes les mesumes necess.lries per a salvaguardar els
interessos d'Alernanya, afegint que en.
torré únicament en negociacions quas
acabi l'ocupació, i per tots els mitjans
fomentare la resistencia contra les autoritate fratico-belgues,—Havas.

clon' si/nades prop del territeri de la
Ruhr i a les de Itheninia.
A Solingen i a Darmstadt es porta a
cap la formad& de Cossos franca.
El general Haerker, celebre per la
inhumana repressió
essió q erealitza contra
els espartiquistes, eati procedint amb
gran activitat a Elberfeld i Semen.
Amb motín dels anbargaments de resYació d'Essen els periódica digueren que
s'havien apoderat els franceses de diversos cantirs de Ilet; per6 la veritat és que
les autoritats franceses avisaren irnmediatament a l'Ajuntament per tal que
disposés dels mateixos.—Ilavas.
NOVES DETENCIONS
Dusseldorf, 7.—Ha estat detingut el
director de la mina "Yolanda" 4 per
tractar d'impedir que els scus obrers
utilitzessin eis trens franceses.
També han estat detinguts els burgmestre de Bochum, i el secretari de
l'Ajuntarnent, per intentar marxar a
altres indrets de la zona ocupada, valent - se de documenta falsos.—Havas.
00:WACIO DE LA casErmA DE
POLICIA DE MULHE1M
Dusseldorf, 7.—lIa estat ocupat per
les trepes franceses, sense ineidents, la
caserna de policia de Mulla:Me Force]
detingerts roo individus de policia, que
es negaren a obeir les ordres de les
autoritats d'ocueaci6.-11avas.
RIES EXPULSIONS AL RliIN
Coblenca, 7.—L'Alta COIMS3i6 interaliada de Rhenenia acaba d'ordenar l'expulsió de dotze funcionario més, d'ells
21 ferroviaris, 38 empkats de correus,
r e legraís teléfons i as de duanes.—
liaras.

cAr.iann DELS CCMLINS
UNA ffrOCIO DEL PAR"tIT
OERER PER AL MANTENURENT
DE LA PAU
DEOLARACION S D Efier/ISAY

A LA

Li:AGDoNALD

Londres, 7. — Els senyors Bomsay
Mactionald, Clynes i Ldenderson han
presentat conjuntament, en nom del pare
mit °bree, una meció a la Cambra dels
Corneas, en la qual es fa constar que
els pobles d'Europa desitgen el manten:e/cm de la pau i que sia adoptada una
política apte per a la consulidacie de
l'estat pacífic.
Es demana, en l'esmentada =ció,
que s'inviti a les Cambres França i
Bélgica perque procedeixin a la formació d'una Comissió formada de representants de tots els partits representats
EL CONCOL PER LA MORT
en el Parlament amb l'objeete de proL'ABA1XADOR
M
ALLMANY
ceclir a un canvi d'opinions amb la CoPARIS
missió similar que seria nomenada per
París 7.—El Govern francès ha cucar- la Cambra de Col/tuna.
En l'esmentada reuni6 interparlamenregat a l'ambeixador de Fratma a Berlín
que presenti els seu condol al Govern tária es tractaria ampliaraent del proalemany per la mort de l'encarregat d'A- blema de les reparacions i de la qüestió de l'ocupació de la Ruhr.
fers d'Alemanya, senyor Mayer.
El director del protocol ha visitat a
sostingut aquesta meció a la
l'encarregat d'Afera d'Alarnanya a Pa- Cambra de Comuns, el senyor Macdomateix objecte.
rís amb
naht, qual ha posat de relleu els peEl president de la República, senyor rills que pot reportar l'ocupacia de la
Millerand, ha trames també el seu conRuhr pels frar.cesos, puix es provoca
dol a l'Ambaixada alemanya.—Havas.
una reacció militar a Alernanya i ter
nèixer en el poble alemany els perilloEL GOVERN FRANCES CONDE- sos desigs de la revenja. Aixó és perCORA UN MARINER ALEMANY judicial per a França mateix, puix a la
París, 7.—El Govern francés ha con- Ilarga pot posar en perill la seva seguretat.
cedit la medalla de Salvament a un maEs indubtable, per altra part, ha aferiner alemany, que salva un súbdit trances que va correr grey risc de negar- git Macdonald, que la capacitat de pagament d'Alemanya es veu considerase al Rhin.—Havas.
blement reduida a causa de l'ocupació
DESCONTENT
de la Ruhr. França s'ha ficat en una
ELZ soeoRsos DEL GOVERN
aventura, el resultat final de la qua l
ALEMANY VAN TOTS ALS NAés ara molt difícil de preveure.
CloNALISTES
Es indubtable que desitgem estar en
Dusseldorf, 7.—Hi viu descontent boncs relacions amb França, per()
a la Ruhr, en general, per la manera aquestes relacions poden veure's un dia
com s'han repartit els cabals recaptats, minades en llur base. Els partits obrers
puix la majen part es reparteixen entre de França, Bélgica i Alemanya aproles organitzacions nacionalistes.
n
ven la ostra
idea i catan disposats a
S'espera que el Govern no continuará'
sostenir-la.—Radio.
la seca política de suspensió del treball
Londres, 7.—Es discuteix la meció
a les regions ocupades, puix poctria prodels laboristes sobre l'ocupació de la
vocar greus desordres i incidents desagraRuhr.
dables.—lIavas.
Lord Robert Cecil censura per insuficient la proposta i diu que la Societat
LA SITUACIO
de Nacions és rúnica que pot reglamenDusseldorf, 7.—A Bochum, les tre- tar les reparacions i la qüestió de la
pes franceses s'han apoderat d'algunes
seguretat.
caixes, les quals contenien material JetEl laborista Çeatley diu que Anglaroviari.
terra confiscant els vaixells i les colóEl nombre d'obrers en vaga és d'uns Mes alemanyes no pot donar una Ilie6
20000 a Dusseldorf i d'uns deu mil a a Franca en co que es refereix a la
Colónia.
seca conducta a la Ruhr i soLlicita la
A Vagen i Welbert les fàbriques Ire- internacionalitzaci6 dels jacinients carbailen, amb intermiremcies. Les centrals bonífers de la Ruhr.
térmiques de la primera de les diles poLi contesta el primer ministre, Eoblacions, suspenen sovint el subministre nar Law, dient que no Es cert que hi
de fluid elictric.
hagi hagut cap canal de politica del
A Aquisgran, l'atur tèxtil és gaire- Govern.
be general. Molts obrers desitjarien IrrEls estudiants francesos—diu--segueibailar, perd temen las represilies deba xen creient que la premié realitzada a
nacionalistes.—Havas.
la Ruiz ha de sortir efecte. Per tant,
L'ACTUACIO DE LES ASSOCIA- és inútil oferir la inediació d'Anglaterra.
CIONS PROHIBIDES
El debat terminara seise recame yoDusseldorf, ',—La població
taCió sobre la proposició laborista--Hala disolueiú de la' Schupo.
vas.
Un grnp intenta assaltar a Essen una
pastisseria, acudint MI patrulla france- CONTRA LA RESISTENCIA ORGANITZADA
sa i els bombera evitant l'as ga! t i res.
tablint fordre.
Dusseldorf, 7. — A Bochum han
Demés
practicaren algunes alelen- es tat detinguts, quan es dirigien
cions.
a Aquisgran, el primer alealdo i
Hi ha gran activitat en factuacié de el seu secretari administratm.
lea Aaseciacions proitibides a les RotaA43v9a Pr9le t e LIS deeltmeettta

Un engueer ¡
venta un apare
per captar elsc
rents electrics
l'aire 1 se nse I

113'

El document justifica en tot racció de França i Bèlgica a la Ruhr
preteeta contra les darreres en-

de

AMES

D'OR1ENT

París, 7.—Ela sume Peine:uf, Retira Law i Harcling han tratnés la son-

we

ezIkd'Identitai falsos, fent-te pasa
sar per comerciante. Déle docue
menta incautats en la Cambra
do Gomero de Bochum resulta
que aquesta ciutat ha estat el

centre mds actiu de l'organització de /a resistencia contra l'ocupació.
El capita de /a policía de seguretat detingut abans d'ahir se
sap que pertanyia a un servei especial. Dels documente que se li
trabaren al damunt resulta quo
havia pros part en la derivació
de les comunicacions teleföriques franceses.
A Coertrausen l'Ajuntament,
ute conformitat a les ordres rebeldes del Govern do Paris, havia tallat el llum de l'estació. La
línia fou restablerta pels dos
francesas i restació fou ocupada.—Radio.
L'ATUR FRS PER MANCA
DE cao
lm
Dusseldorf, 7.—Augmcnta ne:ielement l'atur a Dusselderf. Actualment hi
ha 25.000 homes tense fuina.
A Aquisgran des de fa rail dies, molla
industrials no treballen mis que quatre
llores dierics perque les centrals electriques no di sposen ja de bastant carbó.
A Walbert les fàbriques nsmés trehallen de tres a cinc hores per setmana.
NORMALITAT EN EL SERVEI

DE TRENS
Dusseldorf, 7.—E1 servei de trens funciona amb normalitat Cada dia funcionen 130 trena—Radio.
ALEMANTA FA GRANOS DEMANDES DE ceti na
Nova York, 7.—Durant aquesta dameea setmana han augmentat considerablewatt les demandes de coure alcmanycs.
—Radio.
17 ()BREES I UN szcz rzeos
ITAIJANS MALTRACTATS A
BAVIERA
ROM, 7.—El Giornale d'1:olia publica un telegrama d'Insbnick dient que
12 obrera italians als Mese s acompanyasa un sacerdot, quan atruvessaven Alemanya direcció a Bél gi ca no ene"' eesa balear del tren a l'estada de Rosenheim (Baviera).
La multitud, que pretenia que els
dits obrero aliasen empleats a la Ruhr,
ZI: insuetä i lels bastoneja. Tots els
obrera italians, fins el amenlot, resultaren ferits, per la qual cosa hagueren
de tornar a ficar-se en el tren. D'entre
ele ferits tlüs ho sea de bastante gravetat, peró es negaren a eme:. portats a
l'hoepital, declarant que preferien tornar a Itälia.
En arribar el tren a Insbruck el sacendal ce dirigí al consolat italià,
nuneiant el fet. El censol d'Itelia telegrafie, immediatament a Borne i en domar-se compre dele fets al senyor Muslsetd, ivieest telegrafié sense perdre
moment a l'ernbaixador d'Italia a Berlín i al censol a Munic.
En les comuniracions dirigidos a
eambaixador i el cónsul seis ordena que
protestin enersicament del macen csigrixin les desudes sancions i reparadona.
A més a mes, el sensor Mussolini notificä als Govern, alemany i basares
que la nova Italia no tol.tera que els
siguin objeete de violencies i que el seu Govern està deeirit
a defensardes costi el que coati.—LlaVare

SONAR LA1N 1 L'ACCIO DE
FRANÇA DECLARAC1ONS DEL
"PRIMER" ANCLES ALS CC-

mUNS
Londres, 7.—Contestant el senyor Llenar Law a la Cambra dels Cornuns als
diputats laboristes, declare que el telegrama dels socialistes holandeses en el
qual es diu que els franceses obliguen
als obren alemanys a treballar en pro
d'una república rhenana, no representa la
política que fa Franea actualment.
Tetes les excitacions tendents a aconseguir la intervenció anglesa, reclamen
quelcom que Franea podes considerar
com un acre dlostieitat.
Franea sofreix i Alcmanya sofreix
mes. Perú els franceses es ressentirien
profundament davaat de qualsevol intent
de mceliació.
No ens havem d'asseziar a l'empresa
de França, pecó si hi ha diputats que
obliden que en la guerra varen/ combaIre cota a aliats al costat d'ella, la majoria del poble angles no ho oblida,
No veleta procedir contra França.
No erec que França intenti un bloqueig continental pet a aillar Anglaterra i catan conveneuts els dirigents franceses que la presid sobre 12 Ruhr lisdra resulthats positius és inútil oferir
la mediada, metitres hi hagi aquest inconvenient.
Les intencions del Govern angles en ge
eme a Belgica, se5n icíantiques, haemd-se
demostrat que les Cambres francesa i
belga estan
perfecte acord
llurs
respectius Governa —Has.
ev
L'OPINIO FRANCESA 1 EL BISCURS DE CUNO
l'aris, 7. En eissireole fi-ame-sea
emmeneant el diecurs del eanceller Cuna quan dcia que l'Estar 1 fecoawnia

cap despesa
Budapest,
j0,15 edgje
garas Josep Dersoffy ha
aparell que permet captar
electrice de l'aire mine la ree,
pesa. L'aparell es campea deeena semblant a l'empleada et
gratia. La , força del eorreet
vria segons l'altura del mese;
porta l'antena. L'enginyer Duze,77
té que aviar podre °breen na''
de 40,000 volts si pot arrivar
car una antena a 300 meten
En vista dele reeultate fa 01,d
Caovern hongaras ha deeidit
l'Inventor totes les faeilitata

LA CRESCUDA DEL.
París, 7.—La crescada dl Sea
deix a disminuir.—Redio,
UNA NOVA FRO POSICIO A
CAMERA FRANCESA Se,
L'HORA D'ESTIU

París, 7.—Ha estat prele
a la Cambra una noca prc
ció de hei respecte de llorad'
tiu. La iniciativa es deuak
rillet i a difereng s coLlegeL
Basant-se que el Cedi del
ball'fixa les hores de treball
la nit per als nois i les
com lambe per a certa
d'obrera, aitals com els
els autors de la proposició
gereixen completar l'anide
del Reglament del llibre
del Godi del Treball com se,
"Per als obrera i empleats
treballen de dia, les mil
secan repartides de tal
que el treball hagi termina!'
cinc de la tarda des del pr.
d'abril al primer d'octubrej
les sis del primer doetu/ra
primer d'abril.—Radio.
MARINS FRANCESOS GO
DECORATS

Lorient, arriba(
presentant del Govern e
el qual ha fet remesa de It
de primera classe del Veril
val al senyor Tanvier,
dant del vapor pesquer
frech " i la de bronze per a!!
dividus de la tripulació a le
ves ordres, en recompensa
ver salvat, a alta mar, 151
del vapor espanyol "AM
naufragat pels voltants de r
Mondejo.—Havas.
LES ECONOIRIES DE I.

AUSTRIAC
Ginebra, 7.—Segons infoemel
del secretariat de la Sudelst de
eions, procedents del Comité
Societat a Viena, les últimes Mas
blicades pel Genera ausreise
que el nombre total de hagioni
d'emplea:5 federals acorniadau ée
primer d'octubre de 1922, pajau el
23 de febrer de l'any actual a
deis quals, 839 ho foren duratt
quinzena
Den*s, les administracioas
cisis austriaques han acomiadat
pleats,.i les de les grana poblad'a
funcionaria durant el periode
d'octubre de 1922 a le de itals
1923, i segons les instruccions
en el Tractat de Pau.—Hacas.
EL CONGRES DE LA
LLATINA
Lió, 7.—En la sessió cekbradal:'
Congrés de la Pretina Ilatia O 'de las relaciona entre les pocacid.
tines i de la creació d'una assoCadi
periodistes Batirla la seu de la quali
blirá a París i comptarà amb
sals en tetes res principals caadab
nes d'Europa i América.
El senyor Albert Mar, dolegat
nyol, presidí la sessió del wat.-

aleraanya bavien aportat garlad°
rissen, oferiut-se a negocia r la
irees:'
fprariw
mrancuiesaeneetre dlicus
celebrada per la Conferenc ia Je
1 q ue consta en el Hilare
existeix un informe del eenset
orbeellaleamrseretife6rend: a ll':smIt'4
srenym
'.911
ainb ele industrials (tener me eet
blir el canvi de cok per mfneraL
ncra que el senyor Mayer doce,
dre que aquest (ami aniria a
de les Reparaclone, per6 teta
telxa, gestia que demostrs
dustrials alemanes tenlo' cok
pecó que
:i.nP
nadn:
o rpaser
ocontansve
del canceller Curto ha dieser
rat abans que tot erre un esfere
litzat amb el fi de reforçar la 1'
de la politice alemanya, rer5
cap manera modifica la ..1uaei6.
el se_13't
lru
cióTdIa
ern pla
cara a q ua prosseguelxi bias ,1 ü

e

CONFE
D'ESPANYA
Tragedies de Quatre Vents

En un accident
aviatori moren un
tinent i un caporal

PU S-LICITA-1'

L

Drjous, 11 de retare ea

Per la seva part sobre aquest
tema espriu 'La Epoca":
"Ea el cas que no hl ha ante
administratiu que no es refleeti
en ten .c.onapte,
Aquest monte va a la.Intervencid general i d'aquesta passa
a/ Tribunal do Comptes, el qual
ets examina, - f les se-ves observanions, ihcoa expediente d'alcalle i reintegra 1 rendeix el
cumpla general de ll'Estat, que es,
tramet a les Corto. Aquestes tenen ja aprovat el compte general de 1919-20, i amb el vot del
Parlament, 1 la sanció de la Corona, en la "Gaceta" estä la Ilei."
Quin magistral de quin orga-,

NÇ
El separatisme a l'Ateneu

,

Una cenferencta
d'un comafidant

ennn•nn••••n••nn••••(

LE3S
DE CATALUNYA
PA LMA DE

IBALLOROA

Sobro una IndomnItzaoló

tu ::

ILl000lons

L'esquadea

PREMSA ASSOZIADA
• C9R3ESPONSALS :
tut "remo eatalans • „ que ron Sanaasee ovacionada.
as feu ofrenda de la bandera al Puble
de Tontuna, 1 tot non* Fea Joven Maala 1 Polen t Toreen es amerad, a yergan, prieent aaellida la iseaa prosinda

per amen! Ajnntament, ha ebtingut borne facilitats per diverses

ONICCS:01111

que el Govern catald uns fa.
— "La Falç", 6rgan del Sindica; elin
meseta els treballa feto lavaza la gerencia de la Societat Sucrera Espanyo,
qtfals han este d'ebtenedors d'en
augment de cinc pessetes per tona ae
remolatxa per a la prepera amparan.

ansiosa :: Fasta relig iosa ::
Pauselle cansina
Plau<tim
doleenta'
szab
,„ Lli natuTdadior
honor do Ooota I LJ obera :: 0Wa parlar saludan! molt afectuosament
'mar :: Ele avlons Baroelona- el poble de Temiese per la sera marBADALONA
idaste adheriste a aquen tenla, I feliciAquesta nit a donat una conferenPalma
tara ets petits actor! de 'La VentaAl Centre Regionalista assoff un iza
cia a l'Ateneu sobre el tema "Separala
Prensan
Segueimm pnblicant-se en
foco”, sala caza els ardite powellitate del la gona vetllada selecta «garata&
tisme", el comandant d'Estat Major les Iletra entre PAeri-Maritima MaPanel "Ferino catalana".
per la joventut Camela rack amb una
ren A l'Arredra de Quatre Venta ba
Manuel Per& Puig, el qualveltia /ten- llorquina i ia Companyea d'Assegura nTerrassa—afect--es una de lea ara execusió musical de rítmica i plästica, dimorras-al tiquet watt un non aerelent
mentiria militar, donant a la seva con- ces "Zurich", de Barcelona, referent
meres
poblacione
de
Qttalunya
que
dadrigidas amb pulcritud i mesura pel
daaietele, que ka sestee la vida at ti.
versa tan arietes/ de generalitat i d'e- a la indenmització de im000 pessetes
herí al moviment dels Pomellit, i he proa lebrat mestre Ea Je= Llengueras, es.en-ìe aavalleria lerlIdefons da -.legal
xaltació patriótica, volent demostrar a la familia del malaurat -aviador Ma- que s'endevina que el sea alter' MO
sent aplaudida tetes les composicions.
i e/ troldat ateränie Malles Peone
que Espanya Es digna de qué se reir- nuel Colomer.
paz coro el de molta, que pretenen ‚L'a- Acte seguit la saliera Na Rosa Sensat
Tripulaat an aparen "Ansalle" han
això? Qué mi, ja que la seva obra espiritual cada
nisme
podria
revisar
— El governador civil continua im- ngina ränima de la neutra instituctre de Ferrer desenret11.1 la conferencia sodeetmat dineritos vals. En un d'eria,
hi isaurb definitiu per a aquests dia és mas gran.
posant multes de 500 pessetes a laical- orine quo Uha compresa i rna estimada. bre "La influencia de la dona en
4/111/11 raparell ea treleava a una 290 meExposa requivocació que crea sofreí- de de Petra per negar-se aquest últim (coas haurien de comprende-e ta i eecilliberals?
0
ds
que
@a
Constantres dealera, igasrant-se les cane are ramoviment nacionalista". Fou aplaudida.
ció ja no regeix, sanan necessitat an:1 eta separatistes, tant els de Cata- a donar possessió al secretan, reornmi- mar - la teta eis que bacín segun e/a (loa
paren ha fet barrina, desploment-se.
lunya, com de Biscaia i de Galicia, en nant-lo arnb multa d'igual quantitat per
d'haverla
modificada?
peda
ja
que
mig
descanaebel
anya
i
GIRONA
Com que raecIdene ha ocorremit a
Com alegria d'un dia, pot pas- comparar el problema que ells plante- a cada dia que tardi en donar-li pos- raqueta instituci6 del jovent de la nosUne ees quilemetree de l'Aeetecir ir, imVetllant pels tresors artística
depurar, amb fina gen de separació com el que es formula ansió. L'alcalde es nega a donar possessió tra terra.
sar
l'intent
da
tament
haa
s'elle
en
automebila
medig
Les dues empreses que subministren
de propaganda política, respon- en les noves nacions, ja que han de al secretari, per entendre que ha dünnen
"Perque cal que tots els eatelans s'atota eÌ que allt ea trobavea.
el seu ?irgan considerar que Espanya e..tä organitza- el ministre i no el governador el que ha donin, cara Teresas esté donan! laus - el fluid electric a apesta ciutat, Osan
L'aaatella estiran completament des- sabilitats que Innen
da con, nació per respondre a lee nacer- d'ordenar-ho, per estar rassumpte pene
Ira que se n'adona, q ue a l emn a cesa dirigit a l'Ajuntaenent assabentant-li que
troeat, erneut treta el Come G talequi adequat, el qual si no serveix,
sitats de toles les rzgions.
s'eta. obrant a Catalunya que metete les tarifes que regiran pel subministra
dent de recurs.
ft, el soldat Sanan d'entre le resea de deu medifipar-se parqué serveiidmenyi la nostra atenchl, per la sea de força de lium, seran de 060 pauxi. Perú la persistència en el proSi hi ha alguna desorganització, és
— El tema de les converses d'aquests
l'aparell.
amb nomenaments arbitra solament en Vaspectss politic, perú no dies són les properes eleccions, les guata tranireadencia innegable, pei que ea 1 tes per kilowat-hora fins a un consam
Badea mort, a eonseqeencia de les
mensual de 20 kiKats hora, i de 0'45
ris, amb oblid de tot ço Ilegisllat, en Veconómic i social.
es presenten molt renyides. Es presen- pel que representa."
ferides rebudes.
pesarles els que excedeixin d'aquest
Feu brillant l'apologia deis Pomella
Els eadaves dels ilegraciats seadere per fer veure que es fa, difamant - Crea que la ma;or fra del setara- ten set candidats per elegir-ne cinc.
nombre.
digne
hornee,
Seria
un
uns
quants
a
la
feblesa
tisme
a
Espanya
estä
en
Han
marxat
els
cuirassats
angle—
tan estat tnishadats a I'llospirel mi— Durant el mes dc gener passat van
"Els Pomells de Jovc•ntut van ¡Aliar
procediment que no pot ni deu dels Governs, loe tan propicia són a sos cap a Gibraltar despee de roraamlime.
registrar-se en aquesta provIncia 667
donar-ho tot al; que criden i amenacrn.
dre molts dies a Palma. Els caps de en el motead mes dolores d'amena criEn tenir-se esment de eecorregue al esperar-se del Govern.
si qne soteiren teta els paises mere naixements, 591 defuncicns i 170 maEls catalana Irtn seguit la tectica
la marina anglesa han expressat el seu
rainieteri de la Guerra, he mareat a
trimonis, dels miaus corresponen a la
desprds de la cruenta gueera, crin gas,
coaccionar a rEitat per acensegu'r les agraiment per Ics atencions retardes.
l'Aerocirem el sots-soexetari, g mera I
EL PLET TEATRAL
per dissort aegueix latent aneara.
capital, 40, 67 i 7 respectirament
seves pretensione i aquesta conducta
arrere.
— Els estudiante han celebrat una
Cae cena:aje nomenala per la Sot le"Van neixer en aquell teraps en qtte
— Diuen de Figueres que temps enEl tinent Gardoqui luale nasent el 9
nte Espanyola d'Empresaris d'Esaceta- Iban imitat t'a biselltarree i l'han ca- testa dedicada a Sant Tomäs d'Aquino,
onada materialista ofegava Isla nena va ¿saca ventala a un particular
assistint-hi les autoritats i l'Ajuntament. la gran
; de ralee de 1597, constata:A 21 anys ales prIblies integreda pels acapare En ricatejat els ga'IC:3.
manifestacie cleespiritualitat.
una capella romänica arruinada, situada
Enrrä a l'exèrcit en 1912 i ter a Pere Iradier, Fm Manuel Diez de Ri— En commemoració de la mort del
Compadeix ele que s'aferren al er.n"I ea per alee. que entenanerea tata a Les Escaules, del terme de Boadella,
i‘ rantieüetat des de juliol de 191:.
bera, En Daniel Trevijano i En Vieras cepte de la separ-acia amo la intransi- poeta Costa i Llobera, es coLlocarà una
calla reaccionar. contra aquella °nada
i que l'actual propietari anava a arder
El neu nompany era ceporn1 anovertan
läpida
en
el
pati
del
convent
de
les
Teque
ja
que
na
gencia
dels
orbs,
esteta%
social
Barber virtia ahir al sec
terrible de materielieme poeant en el rocar-la, (pian el diputat de la Manc
mennt Zenon, essent del reentelegaresianes.
a la Junta Directiva del Sindicat d'Ac- Espanya té initjaas dc fer la felicitat
friera de la uretra bandera els dos nenes munitat senyor Noguer i Cornee va
meae de 1921, i fou destinat a l'Airee,
de totes les regieee, si aquestes es cc en— Ha mort l'aristóanata Francesc
tora aspa:apele.
toleraba que eón representamer dele mes sar-ho en coneixement del Seraer
Oleza Cabrera.
En aquesta visita es canviaren im- penetren amb reeperit nacional i celden a eant r i n gres en el cuas de tercieenlairats eentiments de la Ilustra jurenConservaciä i Catalogació de Monu;alee d'ararle, en el qua] portee tres
— Procedent de Barcelona ha arripreeiens i •-• 9 manifestà ei ‚ocie, per laboren serenarneet a retara emú
tut, ele sants noms de Deu 1 Pätria.
ments. L'arquitecte senyors Martorell
anean. Era vtelu, ja que la seas eeaeea part de tots, que hi ba g i la TCO51 terma qué Espanya acance . x niqueles nnturala bat aquest mate a dos quarts de den,
"Pea-que ea tan unit el sean de Pätria cap del dit Servei, ha fet avinent a Val
more el 15 de febrer dama' i deine Se- eordialitat en les relaciona, tenint sem- i energies conectiva; que poden frs-la
raparen anfibi bimotor, terrejant als
amb el de Deu, que com ha dt mol calde de Boadella la necessitat de f
rena una ne na de tres anya.
pre present la neceWtat de resoldre de reeixir poderosament per >sal' 11, en camps de Sant Joan. Allí l'esperaven
encertadament el doctor Careare, eón complir la hei que prohibeix la destrue
Segons referencies recollides en el Cae come acord les difieultats que es Pre
els
consellers
de
la
Companyia
AeriVeconómic i a releería de les
¿loe sentiments que en formen un de sal, ció de montrments i, a mes a mis,
n(g,ode raecident sembla que en un peine+.
-sentpralbomdes
Marítima Mallorquina.
primeres nacíais del món.
Ikulestriable.
comunicat el fet a la Direcció Genera
eis teatrals.
Erl cansó, si per casual/tal/3 desgraEl pilot Aquiles Enderlin ha maniv i ap ar a a efectuar el vol en loe del
"Es aquesta la eeledal aspien d e dels de Beles Arto, la qua? s'Ira adreea
eperal efeties el soldat del servei et'aForen obsequiate els visitante amb el- ciades, en les quas el confe.reaciant no
festat haver fet el viatge de Toulouse
Pamela de Joventut ter catalana can- telegräficament al governador per
viaei6 Juliä Conzelez, el Tul, a peces
gira i xampany i ea brindä parque els
a Barcelona en dos hores i vint-t-cine dente ate filla de Catalunya, par fer
cree, arribes a ésa r una realitat
del me, änie, Ii cedí el lloc.
deniega manifestata es porteesin a la separatista, Espinas retrogradaria se- minuto, i de Barcelona a Palma amb una Catalunya cada veza Ii mee cris- d'ordenar la suspensió de les obres.
delegat regi de Belice Arts, senyor A
A resser recollits els cadäreen pla preetica, deskant-se frases d'afecte a la gles en la histeeit.
una hora trenta cinc nenuts.
tiana i mes catalana. (Molt be.)
meda, ha visitat el bisbe per parlartiene companys veieren que ala rellaeeee
Saetea d'Actors,
Demä arribará' un abre aparell, co"Jo calle riegue, bous atraes mente d'aquesta qüestió, i el doctor Llumpa
Per als sep ratister--diu—res
de teta doe, parats a coneeeüeneut del
Fea l'obra es pi ritual d'Espanya i 1:m- meneant seguidament el servci de Pal- que davant l'actuar:le honrada des Peha demanat antecedente al rector
top. senyelaven tres aua r ts de aletee.
rneas Matan eindra a ajustar-nos en la
etiera els ulls f ae ten a elcets e nm ma a Barcelona, comunicant a la suLes Escaules.
LA eUESTIO DEL MARRO°
Els endävers taren foren pamts sobre
els que ens ensenyen la cendueta de les perioritat la sortida de Palma el.; di- nostra tases. Si hile! i tot en :mafia
— El dia tI d'aquest mes celeb
LA CA1.1.3.'i SOBRE EL. CONVO1
unes taules„ cebarla amb llençols i 'le
encara que no acaten eomprendreens,
nacions sudan/encanes, les equis coseno marts, dijous i dissabtes, portant rasassemblea general el Sindicat d'Orques
imant r.uerdia a la paris dos saldare
DE TiZZA
per
elle
el
mes
gran
satgers.
aleshores
serä
independents, eme e as própat, admades
d'infanteria, negant-se l'entrada al pimenyspreu i a mes gran compaseie tala tres de la provincia.
S'ira retina avui novament el amb la säbia déla scus come:non/cata
bite_
TEREASSA
be."
Consell Suprem de Guerra i MaIthtórics., tenen toles cl mejor dese;
Ccrapenys seas han vetllat ele cala- rina per traptar de la causa ins -;
En &caber el ven vibrant perlement el
d'estrényer els
amb Espanya, sanE i s Ponsalls de Joventut
vera. Deraä, a la tarda, es farà renio- truida per la conducció del con
senyor Foleh i Torres escolte una llarpr../
gram arnorasa i prev:de.
tramen!. precedint al matt l'opere/ele de
Diumenge trague Ilse la resta loan- guteeinsa ovale.
voi a Tizza.
Acaba exhoaaat a tots sie esemie uls
Pautepsia.
La achola Moral de Seta P2:9 canS'acordà ajornar I 'eleraci6 a pe- perseverar t ma l'amor a la eätrie
rural del romea de Joventut "Ferrer
L'aficial sravieeie En Vidal fa les alde la dila causa, ruanteeataians", amb assisteneia de tete eta tä unes cançons populars eatalane, que
plenari
en
lesderearnb
ii
mate'at
fr
poseea
e:gel:toles judiciale, havent realitzat una
Pemells terraesenes i de molts altees de forme molt aplaudides.
nint-la en l'estat de sumäria, a :actor i en la I ...reata de tote.
operarle ocular al Iloc de la catäetrnie.
lea beta acabe eantant se r"Flimne
d'instruir noves diligencies.
la comarca.
El tiaent era un perfecto aviador, pe- fi
A tres quarte de vuit a resales/a do dele Pomelle" amb el mes gran entuINAUGURAM DEL TEAT
EL COMUN;CAT
la tenia un detecte que potser li ha cosELS PROCESSATS PER LA
Sant Pere se eelebrä una mierra de co- aiastne.
BARCELONA
tal la vida. Fea joes aerobäties atab
Zona oriental.—Scnse novetat alean
Malta pomelliztes acudiren a l'ella•
munid, que fou esplendida de
MORT D'EN DATO
La riostra elutat eetepta amb una
aparelle pesats i per la seva :emerjan fet combois a les posicions da TuguEl senyor rector de Sant Pere, dec- ció per *muladar el senyor Foleh 1 la
va sala d'espectacles e el teatre Ba
volara sanee cuidar se can baria del iitz. Alai, Axdir d'Azeuz i Nades. de
Ultra els quatre sobresseiments deis
etaret elie tingeda arPoraa
ter Doma, feu una plática plena '('sineva
funcionament del motor.
quals donàrem compte ahir, han estat
ri poeta Pere Salorn i Morera, bat- calesa, la inaugurarle del (mal
Beni-Ulixen.
te per la inetitneb5 dels Pornells, _ereeenie lloe ahir yema, amb un pro
Per elle sei volgue declarar baixa
Les bateries de Tizzi-Azza i /lord acordats, en la "vistilla" celebrada per
ratjant els pomellistes a seguir traba- lle de Terrassa que acabava d'arribar
per ciernes suggestiu.
'en el servei, i a Vadrertir-bo s'esmena- van fer fec sobre grupo enmara
la Sala que coneix el sumari per la mort
Ilant sempre pels sagrats ideale de Deu d'un viatge per l'estranger, preeenciä la
Un pm:satenes espanyol interpreta
va primer. pene despees tornava a reL'aviació feu reconeixements des del d'En Dato, els següents: Castor Rodrífesta de la tarda i expreeee al ocupar
i Párela
per la companyia Zorrillo, conesrt d
prendre els exerciele, ja que volia de- zoco de Tetaba del Sieb fine l'eral- guez, Lluís del Alamo, Feliciä VaqueA lea onze arribe a Terrassa En Josep rolde el seo afecte per la inetitusi6 deis
la Banda municipal, que exenté amb e
mostrar valor personal, que era la cera Uddia, sense trobar res anormal. No es rizo, Estere Collado, Manuel Siez, JoaMaria 'Tolda i Torres, el qual anava Pomells de Joventut
sen habitual mecer! diverses obres
earactertstica.
liu el zoco de Telatza del Sleb i si quim Alvarez i Feliu Roig. Tots aquests
acompanyat de la SeVa distingida ere
Sauer, los vate&
seu repertori;
BORGES BLANQUES
el de Telatza del Kebir, contra el ettal gaudien llibertat provisional mitjançant
posa.
dels qual han estat ja prou alabades
es feu fos d'ametralladores.
fiança personal.
REC'-11111ACIONS DELS
1 Els representants deis Pomells terOf:C;Ilea
canta per la Merce Plantada i
L'esposa del director de les
Zona occidentat—Seme novetat
ramones eren tq l'estació, fent-los (ab- del Canal d'Urgen a Borges, la senyoEls eliminiats del procés són, dones,
OBRERS
Venarell, emanare aplaudas amb en
jecte d'una rebuda verament entusiaeonze, i continuen subjectes a les resulsiaeme... Un programe totalment a
ra
Rossell
Vile,
directora
de
la
BiblioLa Federacid local d'obrera de
ta.
tencies del preces els següents: Pere
LA TASCA MINISTERIAL
teca, ha infantat feliçment una nena. pesit amh el caräcter de la vetas,
Entre
les
personalitats
que
ecuditen
la indUstria de l'edificació, ha
Maten, Lluís Nicolau, Josep Miranda
inaugural, que era a benefkl de rete
El cap del Govern sha estranyat avui
Nostra enhorabona.
redactat un manifest en el qual
(a) "El Florista", Veremund Lluís a rebre el fundador dele Pomells bi ha— Talment com insinuavern dies pas- de la chitan jaral".
es censura a les empreses i pa- de veure que acudien a visitar-lo a l'hora Díaz, que usé el nom de Lilas &ele, via el regidor senyor Salas, en repteNo cal pe dir que la ele. plena
les gestione iniciales pel presidcra
1.rons que s'aprofiten de l'afluen- de costum vuit o den periodistes.
eentacie de l'Ajuntament de Terraesa; sats,
de la Federació "provincial" de Clubs gom a gens. oferia un brillantlealm
—Quanta de gent—ha exclamat el Ignasi Delgado, Mauro Bajatierra, Toeta d'obrers provincians a la Cort
els cunsellers dele Porcells terraeseet s,
Alfons
Díaz.
La
Llave
i
mes
pacte, abunclant-hi, cera es 16gic, el
marques d'Alhucemas—. Avui precisaper rebaixar els jornals.
com també el de "Ferina catearas" i ele de futbol, mayor Bardin, encaminades
sale
per tal d'unir tots els futbolistes en un
A continuació b ' afirraa en el mant no hi ha noticies i aquest es un
deis Pomells comarcans.
Mota mota a propósit del teatre itta
ALDARULL ESTUDIANTIL
document que deixen de cumplir- bon símptoma per al Govern.
Ele pomellistes del "Farras cataians" sol Club, ha fracassat per oposar-s'hi
unänimement els ekments esportius de gurat, el qual sorprengue de deba a
L'nnica cosa és l'esplendid temps que
l'esposa
d'En
a
ße lote els preceptes legals, en
teavenearen,
ofrenant
Des de primeres hores del mati es noloen, pule no es tracia d'una recaen
perjudici del treballadors, i s'es- convida a l'optirnisme inés complet, tant tava a la Universitat i als seus contorne Facie 1 Torres un magntGo ram da flan Joventut Nacionalista.
— Sota la presidencia del jan En mes o menys encertada de rantle •
tirnula a aquests a denunciar to- en la vida particular com en la políti- una animació extraordinaria.
nuat amb cintes blas-barrados.
France-se Ferré, sha constituit un grup la", sine que tot redifiel es ven non
Ileet ge-galt es dirigiren a reeglesin,
:tes les arbitrarietats d'aquesta ca.
Com es sabut, la Reial ordre d'Instructriara; rernamentada a cärree de 1
— El ministre de la Governació ha esque estava plena a -atesar, de Sant Pe- patriótic amb la denominar:lb de "Flors
índole que coneguin i renunciar
ció
pública
suspenent
ranomenada
Festrillo I Andreu, li dina au bell aspeett
d'Urgen", nomenant-se conseller local el
tat preguntat avui sobre un telegrama
als jornals de quantia inferior a de
on es lace! la formosa bandera del
•
ta
de
rEstudiant,
ha
dividit
els
escolars
i el fa una de lea millors mate de Ba
Barcelona, en el qual es parla d'una
leerte nacionalista En Domènec Valles.
: d'estipulada, i sobretot prestar ampliació en les cases de joc, el funcio- en gran, grups. Un d'ells, el católic, par- "Ferms catalans", essen apadrinada Per
— Diumenge passat es representà al cebona.
En Jeep Maria Foleh 1 Torres i la, seatenció a les determinacions del nament de les quals s'autoritza.
tidari decidit de no entrar a la clase i
Ea capee per a mil espectadere, tott
teatre de Joventut Nacionalista el drava maltee, Na Maria Camarasa.
ple de delegats de les associade
l'Estacelebrar,
per
tant,
la
Festa
elle cemIdament toseeguts, pula un delieli
duc
ma "El majordom" i el sainet "A casa
—Aixó no és veritat—ha dit el
albrillant
El
doctor
llore
tes
una
• gions federades, per adquirir d'a- d'Almodóvar—i és inexacte que de Ma- diant, i l'altre grup, el dels no católics,
la modista", a propósit de la secció d'En- me, grane eneerte ha esta el de lateeel
questa manera la torea moral drid s'hagi donat ordre en aquest sentit partidari entusiasta de celebrar les clas- locacie referent a la bandera me aaa- parts de la mentada entitat.
el mäihnum ile comoditat per al pielte
base
de
beneir-se.
cap
empresa
• necessària perqué
lela el qual padre fruir des de eu
ses. En llur favor alegaren aquests que
Es probable que per Sant Josep s'esa Barcelona. Ratifico, a propósit d'ales
eantä
el
"Viroletia
Seguidament
fl j paleó pugui minvar els drets
vol lloc 1 soase molestia. de reepat*
ço que ha estat manifestat a Barcelo- abrí esteva prescrit per les autoritats
Tal eom t 'havia anunciat a les dot- treni el drama pratriótie "Del fons del ele.
;de l'obrer de les societats obre- scó,
competente.
na pel senyor Raventós.
pomellistes de "Feries enrulara" cor", original del jove poeta local En
se
leo
'res i del veinat madrileny, el qual
Les obres de rectifica, que han dura
Un periodista ha preguntat sobre l'aRemota Guita r t.
S'han obert les aules i en moltes d'e:pateix els efeetes de la crisi de nunciat projecte de reorganització de la lles no ha pogut donar-se clame per no repartiren robes ale infante pobres en
set MANDA, han Wat dirigides per ra
la
sala
rectoral
de
Sant
Pere.
l'edificaci6.
quitaste actuar Plaza/uta.
haver-se presentat ela catedritics; en alBALACUER
policia.
Al migala hi Mame un dinar de leal'ara ara hi continuará la compatra
—Tan aviat—ha dit el ministre—com tres sala donat classe, perd assistin t-hi
menor, que transeorregue en tale del Futbol -:- El lempo -:- Agrarios
Zorrilla fent comedies espanyoles me
tornä el director general d'Ordre pú- molts mies alunices.
LA INVESTIGACla CIVIL
mes gran entpsiasme.
endavant debutaran tarjetee.
El passat diunaenge ve tenir lloc el
Per a les onze del mati tenían anun.'AFER DE LES RESPONSABI- blic de Bilbao, conferencia amb mi soLA FESTA Del LA TARDA partit de futbol Tärrega-Balaguer; de
En l'acta de la visita ofieial, ahí
bre el sea viatge a aquella capital i sobre ciada els estudiants católica una assemLITATS CWILS
lii
leatre
Principal
oferia
l'aspecto,
de
campionat, al nostre camp. Com ja ha- tarda. l'empresa escolte unänime a
els propósits que tinc d'escometre la re- blea que baria de celebrar-se a l'aula
les
grane
dada,.
*ni dit, donada la puntuació entre el bancas; Ii adrecem la matra felleitaei
organització de la policia, pecó per ara no de Química.
Diu "EI Liberal":
Allí i tot, unes llotges es velen Lo?'
tot deeirjantai torees enceste en ele lb
Lleyde, el Tàrrega i el ilustre dins el
"Encara continua sense sa- hi ha res d'aix6, perquè el projecte que
que
ha
estat
negat
el
pe/mis
d'enCont
. er-se si ea magistrat del Su- bine és el de realitzar una ampla reorga- trar a la dita aula, han disposat els estu- ¿ea. Ere lee que el l'ornen "Ferias sa- Campionat, el partit tenia una doble im- projectes.
etee" havia reservat per els iafaats
•prem, senyor Trillo, designat pel nització, i per aconseguir-la hem de rea- diants celebrar Vessembla a l'escalinata de l'Asia en obaequi dels quia» el Clon portancia. A la primera part, amb vent
als nostres, aquests obting IrGovern com a funpionari .encar- litzar detinguts treballs preparatoris.
interior de la Universitat
dramätic del romea representava 'La favorable
un gol de penalty, tirat admirable•regat de depurar les responsa— Ha arribat a Madrid el nou repteha cata! frustrat en el Ventafoca". Pene els probrem asilats lo- ren
Liur
propósit
bilitats civils en l'ordre adminis- sentant diplomàtic del Brasil, senyor moment d'iniciar-se. Un nombrós grup reg encienta «debacle 3 els etnia. nena per En Tuca. A la segona part, LA NOTA DE PROTESTA ALE
amb el canvi de porta, els de Tàrrega
tratiu, en relació a l'ús fet de les Lima Silva.
d'estudiants no católics ha prorromput
tares cieu ea feien atribulen rabeeneet
MANYA
gols, obra d'En Seguautoritats del Tresor, afectarä o
Avui ha visitat el ministre d'Estat, per
promovent - se, amb dels infants a la poca simpatía que e's aconseguiren dos
en
xiulets
i
protestes,
ra
i
En
Santamaria.
El
partit
reste,
a presentar-se oficialment abans de preao al nomenament del °oven/.
París,
7.—La
nota de protesta dir
Pomelli Ile Joveutut Poden Inereixer
aquest motiu, entre un i altre bändol, forEl ministre de Gràcia i Justi- sentar al rei les cartes credencials.
a determinadas personalitats polltieues dona, a a 1 a favor del Tärrega. El gida recentment pel Caverna alemaay
tes discussions, que aviat han degenerat
toles les potineines, a excepció dc Fe al
cia segueix les seres gestiona
— El sots-secretari del ministeri de la en cops de bastó, bufetades abres ex- de Turnase mole influlenta dios Je t'A- Balaguer queda en tercer lloc del Campionat. 111 va haver molt entusiasme, So ¡ Belgica, amb motiu de l'ocupac
prop del referit magistrat, amb Guerra, general Barrera, ha desmcntit CeSsos.
sil.
de la conca de la Ruhr, b.asa la sea t,
peques ,,p. ‘ ances, segons sam- la noticia publicada per un diari de la
Comenea lacte arab un formal' 'my. venint malle auternnibus de Tàrrega.
L'assemblea ha hagut de ser, per aquesen la te-si mantinguda
— Malgrat el llover ploma, res no
bla, d'aconseguir que el senyor nit, en la qual es deia que seria orinelament que pronuncià el presid at del
suspasa.
ta
causa,
de
Gibraltar.
Camp
que
tot
seguit
ja
nat governador del
un jurisconsult franees.
Trillo accepti.
l'atinen de Joventut "Ferms catalana", ha digninuit l'eixut,
La forea pública ala vista precisada
El
ministre
de
Fornent
ha
dit
avui
aleas
forts
venta.
L'obra
que
ausenta
la nota alemam
s'han
—
Amb tal motiu, es diu que el
N'Aureli Mosca, que fou malt aplaualguna cárrega.
— El baffle, senyor Lluch, despee de es la tesi llegida en el seu erxercici
Govern resoldrä llavors, que tan als periodistes que havia cstat nomenada a donar
dir.
A
migdia
s'han
rewrit
els
estudiants
important fiscalització la practi- una comissió d'enginyers agrónoms, la
La repreentacie do la rondalla d'En pascar UM dies a la capital, ens ha toral, rally 1913, per l'estudiant de De hj
católica en banquet.
hi. Rubia.
qui en son llocun alt funcionari qual assajarä ele insecticides, un aparell
Josep Maria Fulda 1 'l'arrea "la Ven- contat la bona impressió que ha recollit
ha
presidit
Fex-ministre
senyor
Els
distribuidor de gasolina i abres procediL'acció empresa per França esta
ternes" pela Infanta del Pomell fou laya de la inmensa tasca que la Mancomunigel Tribunal de Comptes.
/M'OH&
Silió,
el
qual
els
ha
encoratjat
a
tat desenrotlla en tots els aspectes. Fa sada änicament en el trate juridic
• En aquest suposat, hern sentit menta per a combatre la ilagosta.
emprés, malgrat les vio- acerada I malt Intereatant.
guir
el
caml
Ita aregit el sensor Gasset que els
elogie dels aparells de Sanitat suara cd- cretament i periectament definit ea
e .Aeabarla Ventafoca", que fou
dir que el Govern designarà al
leneies posades ere präctica pels ene-nuca
xardorosament aplaudida. aparee-mi en garita i ens ha dit que, donada l'exac- Tractat de Versalles, signat pe r.
marqués de Cabrifiana rl qual es que desitgin que s'assagi algun proce- emparats protegits pels poyerns
d'AgriDirecció
dej Fama de Jotas- titud amb que sea fets cli paganacnts manya l'any 1919 —Hacas.
cité ja en un Consell do Injetie- diment nou acudin a la
sioess la Srpdera
_
rala.
cultura i Monts,
nue,st .erçete."
;11£0.

•d'Estat Major

Darrera hor
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D'ESPORTS
monada de virtuós del E. O., sie

BOXA
vetllada de l'Iris :: Giros-tés
Alls bat An3ebteS la victòria
derson

celebrà dimarts, a Ciris
•Paro l'anunciada "soiree" que
balda despertat molla expectació
'entre els aficionats, degui, a l'a'nunciat "match" revenja nfre
,Gaston C. Anderson i Ricard Alíe.
La concurrencia nombrosissima
bavia esgotat per complet les
localitats; diversos centenars de
persones hagueren de renunciar
a presenciar els combats en la
impossibilitat d'adquirir-ne; fou
, en definitiva un èxit pels orga, ni tzadors.
• El primer combat de la nit anà
a càrrec d'Aznar i Oliva, del pes
mosca, en 4 "rounds" de tres minuts, arbitrant Reyes. El primer
temps s'inicia amb avantatge
d'Aznar, el qual inspira respecte
I al seu contrincant; aquest, però,
va reaccionar i aconsegueix marcar bd 1 intentant resLablir requilibri en punts; en el transcurs
.d'aquest "round" tots dos besa•dors entaularen coneixença arnb
• el tapis. El segon temps bou faI vorable a Oliva el qual envià
•D. al seu adversari per tres segons; sobresortiren tambe diyersos directos i un cos a cos
del primer. En el tercer "round"
, Aznar atacà per crochets i directos i la moral del seu contri/1; cant experimentà un g sensible
• baixa que per manca d'eneert i
,decisió Aznar no aprofitä. En el
-darrer "round" Oliva reacciona.
novament dominant a estones
, per comptet el seu adversari que
respon feblement. Fou proclamat
."match"
Multaren fu segon lino Whittc
;i Ruiz, pes (Hure. Des de bell
• comene s'aprecià la superioritat
'del primer el qual atara' rudament al seu contrincant que es
trobä molt compromes reaponent
'rucia feble; part del pühlic ciernona que no segueixi el combat per
.considerar-lio desigual. En co'11aenear el segun temps Ruiz es
enviat H. D. i redreçar-se, els
seus segons Ilaneen l'esponja.
,IVI»tte es proclamat vencedor.
El tercer combat i els sucressins foren arbitrats per CasanoEs

vas.

• (lirones, el virtuós del E. O.,
fou oposat a Urtasurn el cientific boxador del Barcelona Boxing
• Cinb. Desseernida preveierem un
combat. interessant. En el primer
"round" s'inicia Urtasum desptle.gant el sea joc intelligent, Gironés acceptà el poinbat en aquest
terreny i, bo i veient-se cons. frenyit a encaixar alguns eops
de/ seu contrincant, Gironés entra i marca. Durant aquest tenaps
i al final hl hagueren aplaudiment per a tots dos.
En el segun temps Urtasura
acorrala per diles vegades donant
la sensació de domini; Girones
es cobreix i respon entrant Amb
el cap tant Laix que ele seus cops
ban de resultar forçosament baixos. Val a dir que Urtasum no
oposà a aquesta tärtica el joc
necessari per contrarestar - la.
En iniciar-se el tercer "round"
Urtasum es picat baix i l'encontre es interromput per uns quants
Segens; repita ei combat i després de marcar Urtasurn alguns
cnps, Girones entra i ataca
Itiosament o l'estämac per crochets de dreta i esquerra amb
tant eficàcia que Urtasum completarnent fora de combat veu
onligant a aiexpar el brae deelarant-se vençut. (j irones, propiaznat venccaor, és repetidament

'ovaciona!.
Les den eueessives victòries
iebtingurles per aquest boxarior,
vuit per R. 0. 1 dues per punts,
no sois confirmen la seca ano-

nö que el colloquen en lloc pree-

minent entre els nostres pugilistes. Gironh, amb el seu joc intelligent, seré i metòdic, se'ns
presenta als divuit anys com una
realitat molt apreciable suscepLib!e de devenir una gran figura
del ring.
En el quart comhat liudaren
Americà I Viltlar, el darrer "chaIlenger" del campionat d'Espanya de pes Ileuger. En els primer i segon "round" Americà
se'ns mostea molt reservat i prudent; Villar entra repetidament.
En el tercer i quart temps s'inicia avantatge d'Americà; Villar
sagna. En el cinquè "rund" Ame
rieä no es decideix a prosseguir
el seu atac, la qual cosa motiva
que l'encontre perdi interès; Villar entra i marca aitladament
sovint, però, no pot forcar la
guardia del seu adversari. En el
sise "round" va accentuant-se el
domini d'Americà que continua
reservart, sense intentar l'atac a
fons que hom espera; en rounds
Successius continua ti comba,
en la mateixa forma, i al final
Amerieä és proclarnat, vencedor
per punts.
El darrer combat fou l'esperat
"match" revenja entre Gaston O.
Anderson i Ilicard Alts en deu
"rounds" de tres minuta, guante
de quatre onces i embenatges
dura. El combat comença amb un
tren molt viu. En el primer
"round" tots dos marquen a la
cara. En el segon ds aplauda un
ateo d'Alfa el qual fa retrocedir
a Anderson a l'entorn del "ring",
aquest,
però, respon cap al fi,
nal cau per tres segons. En el
tercer "round" Alts redobla l'atac en dues ocasions, Gaston, domina!, reacciona i respon. En el
quart Alta assenyala alguns cops
que fan preveure una pròxim final de l'encontre, particularment
dos esquerres i un (treta a la
mandíbula. En començar el ciegue Gasten desaprofila una ocasió favorable per entrar i després de tres crochets estupends
d'Alfs, retrocedeix incessantment.
En el sisä Gaston Cali 1 (s comptat fins a dos. En el selé Gaston reacciona i adquireix un momentani dornini que no sap aprofitar. En el vuitä i novè Gaston
es bat en retirada, en sortir d'un
direete can i es deixa comptar
fins a 9. En el darrer "round"
subresurten diversos directes
d'Alis en cirio. Alls es •roclarnat vencedor per punts.
Aquest darrer combat ha evidenciat la superioritat científica
d'.Alis i la gran resistencia de
Gaston O. Anderson, que no es
ultra cosa que un encaixaclor
formidable.
FUTBOL

EL PARTIT EUROPA-BARCELONA S'HA FIXAT PER
AL DIA 15
Amb el segell de la Federació, hem
rebut la següent lacónica gasetilla:
"El Comiti Provincial ha pres
corcl de que el vieras diumenge, dia
a les 320 de la tarda, es juguin els
següents partits:
Barcelona-Unió Esportiva de Sans.
Etropa-Avene.
Corp del Club primer esmentat
Per tots dos encostres han estat demanats àrbitres a les regions de Biscaia
i del Centre.
Tumbé la assenyalat per al vinent
dijous, dia 15, el match entre els Clubs
Europa-Barcelona en les condicions ja
conegudes pel que respecta a l'entrarla
al camp."
liorn pot veure que aquesta gasetilla
no és pas massa explícita ni gaire comprensible; la reserva actual sembla motivar-la el fet que s'esta esperant, d'un
moment a l'altre, una resposta del Comit madrileny, accedint a ajumar la
.15.1•MBIL

K-za
que

data per al primer partit de quarts de
final, fins al diumenge, dia 25.
Essent aixi, ii quedarien encara al
Club Barcelona uns dotze dies per jugar els dos partits que li mancaran del
Campionat de Catalunya.
Fins eits atrevidem a dir que ahir
C.9 va rebre, a les oficines de la F. Catalana C F., un telegrama en el sentit
indicat. Celebrarem que els fets ho confirmin.
Un altre aspecte interessant Es que la
Federad& en referir-se al vinent partit
Europa-Barcelona, retama, com és natural, els seus anteriors acords, en els
quals, cont es recordara, limitara tm eert
nombre de socis de YEuropa el dret
d'entrada. Atenent-se a qua aquest Club
no vol admetre de cap de les maneres
aquesta penalitat, hom demana quin
arranjament tindrà aquest conflicte, que
es mis transcendental del que sembla.
No sabem parqué ens sembla que si
uns i altres no afluixen en llur actitud
d'intransigértcía, sera novament el governador el que llama d'intervenir-hi...
Veurem les sorpreses que encara ens
reserva aquest llarg afer.

LA VISITA DELS EQUIPS
AMERICANS
El dilluns arribaren a Vigo, on desembarcaren, els notables equipiers del
"Walter", de Méxic, i "Express" del
Salvador, jugant un partit entre ells
dissabte, fent-ho el guanyador amb l'Espanyol diumenge.
L'arribada d'aquest jugadors americaes s'espera per a demà, confiant-se
que sets dispensara un cariuyós aroIliment.
Labre d:a donàrem ahelees dades
dels salvadorencs; avni pedem fer - ho
deis de Mèxic. Ei Walter és el campió
del seu país, essent considerat des de
fa anys colla un dels me temibles de
l'Amèrica llatina. Entre les seres moltes victäries compta amb l'obtinguda fa
poc sobre el "Galvcston", equip considerat entre els ianquis invencible.
Una característica especial del Walter és la d'ésser l'únic equip en el món
que a les seres !Mies compta amb una
notable jugadora, la senyoreta Dora
Adams.
equips, segons noticies, es pie.
sentaran de la següent manera:
Méxic: Belaiio, Doria i Agudo, Osuna, Malero Serval, Reguero, Hagas,
Trevifio, Pefión i Guanete; suplents,
Dora Adams, Serrando i Trujillo.
Salvador: Mario, Mateo,
Salcedo,
Ferrera. Golsmit, Tejero, Gómez, Siver& Madero, Díaz i Idanzón; suplents,
Belafio, Bare, Petreque i San felices.

CICLISNIE
LA IX FESTA DEL PEDAL
Darrerament es reuniren a la sala del

Consistori del Prat de Llobregat, els
organitzadors de la Festa del Pedal,
amb l'objecte de namenar el Comité
local que ha d'ajudar en la tasca als
representants de les entitats de Barcelona. Assistiren els senyors Carrion,
Rubí, Domènech i AH, del Comité de
la U. V. E, el secretan i scnyor Viamonte ; el senyor Torres, del Moto Club
de Catalunya, i el nostre company Canto
Arroyo, del Sindical de Periodistes Esportius,
El Comité del Prat de Llobregat va
quedar eonstituit pels senyors Jaume
Sellés, senyor Dalmau, regidor
senyor Emili Cerdá, delegas del Cent.e. Artesa. senyor Joan Rossell Badia,
delegas del Centre Autonomista senyor
Ramon Aradas, (delegas dels cielistes
senyor Ag,usti Serra, delegat dels futbolistes scnyor Ignasi Ribes i delegat
industrial senyor Joscp Martí.

LAWN-TENNIs
•

BARCELONA L. T. CLUB
A les den del vespre d'avui, dijous,
tindrà lloc al Majestic Hotel d'Anglaterna la reunió del Comité executiu del
quillt Concurs social de tennis, organitzat per aquesta entitat, per assenyalar les
avantatges i procedir al sortcig dels jegadors inscrits.
Unicament será póblic l'acta del sorteig, dones l'assenyalar les avantatges és
treball cxclusiu del tComita.
Corn ja värem anunciar, el número
d'inscrits es superior al deis anteriors
concursos, tant per la seva quantitat com

per la seca qualitat.
A la mateixa hora i lloc es reunirà el

jet,a,

iiI mi

Er

sud

Comité del tercer Concurs internacional
de Ping-Pong per a procedir al sorteig
dels jugadors inscrits.

Notes de Societat
117.M.1•Me.

trobareu!
el millar co:n?n'ari gruific Lterarl als

Trucs de La U. M. N.
La Fatalibt i els seus darrers act^s
a
La brotada del Nacionalisme
aquells versos, Eres, Notes de Societat,
ques, etc., etc , etc., que Auca sense Pebre

Sou encara tan ximplet
qua no conureu

Lt ST EMET?

»nema, da maro la

PUBLICIT,All

Creicm que les nostres amables llegidors tindran una satisfacció a rassabentar-se de que
ha arribat a Barcelona don Edmond Frouchtman qui ha passat
uns elles fent compres do pella
en vis gran centres comereials
de lialssia, Polònia, etc.
Ala tallers de la casa Frouehtman, qual inehistina és un motiu
d'orgull per a la nostra terra, es
treballa arnb gran febre a fi de
transformar les magnifiques colleccions de polis que ha portat
dit senyor, en els originals i elegants modele que amb la soya
fantasia d'artista refinat sap
crear el senyor Frouchtman.
La quantia dele estocs de pella
que de primera mä 1 en punt de
procedencia ha adquirit l senyor
Frouchtman, li han pelones ajustar-los a preu fortament avantatjosos.
No estranyem, per tot reennentat, que cii visitar el senyor
It'rouchtman veiessim als sous
salons una escollida munió de
clames elegante preocuparles en
la tria deis modele amb que sabalaran la vinent primavera,

CrónicaJudiciária
AUDIENCIA PROVINCIAL"
Vista de causes
A la secció primera va compareixer Joan Pares Creus, acusat
del delicte dammicidi por imprudencia, obtenint a favor seu el
voredicte del jurat i l'absolució
de la Sala.
Ahir mati, 1 a la seccid (marta,
va comerle/ir la vista de la causa
contra l'ex-guardia de segurelat Joan Carratalä Pons, acusat
de la mort d'Almansor Gaceta
Gay, les mude conclusions han
publicat diferente vegades per
les mollee suspensions que Si
judici ha sofert.
Joan Carratalä va dir que l'interfecte va agafar-lo pel coll
dues vegades, i que a la Regona,
veient-se arreconat, va intentar
treure's el sabre, per defensarse 1 que essent-li impossible e:
realitzar-ho, va fer ús del revòlver, disparant-lo amb l'objecte
de demanar auxili.
Pilar Gay, marc de l'interfeete, din que no vol prestar declaració, perque Ii privava la seva
manca do inemäria i l'estat nerviós, pretenint llegir un escrit, a
la qual cosa s'oposä la Sala. Ne.
ga la firma que va autoritzar les
declaracions surnariala 1 ataca
al processat.
Carme Camps i Emília Torrisce no compareixen, llegint-se
llora declaracions.
Macià Miret, mosso de coree
que va dirigib-se a la casa on
ocorregué el fet d'autes reguera i acompanyat per Emitía Torvise& ressenya els fets en forma consemblant a la del processat.
Com al declarar cites duce
coacciones de que ha estat objecte per part del germà de l'interfecte, el Fiscal demana que
es prongui declaració al testimoni per obrir un sumari sobre
el particular.
El Fiscal aixeca a definitives
les seres conclusions provisionals. La defensa les modifica en
el sentit d'apreciar l'eximent
d'haver obra t el processat en
compliment del seu ¿euro.
La qüestió del Banc de
Barcelona -:- Auto hmportant
En el expedient de sospensid
de pagaments del Banc de Barcelona sisa dictat auto que din
el següent:
"Es declara al Mine de Barcelona en estat legal de suspensie de pagaments i en situacid
d'insolvencia provisional, per
ésser el seis aúlla superior al
passiu, manant es cornuniqui
aquest aeord als Jutjats als quals
va participar-s la suspensió i
es publiqui per eddictes i es convoca a la Junta general ¿arreedors, que en atenció al nombre
i residencia d'aquests, se celebrarà el dia primer de juny pròxim, per acordar respecte a la
proposiei6 de conveni, en la data
citada, a les setze hores, a la Sala del Jutjat, tenint ractuaei6 a
disposició dels acreedora o dels
seus reprosenlants en la secretaria del Jutjat els documents a
qué es refeceix la darrera disposiciú legal citada, a fi de poder obtenir les notes que creguin convenients, a no ésser quo
en el ternps degut sigui sol.licitat per algun acreedor la subsLitució d'aquest trarnit pel procediment escrit que estableixen
els articles 18 i 19 de la llei do
26 de julio' de 1922 reglamena
tant el procannent sobre sospensió de pagan-lente,'
11111-..

NECROLOGIA
El doctor Cosme Parpal 1
Irarqubs
Mor, a la una de la tarda,
doctor Cosme Parpal i Marques,
catedràtic de Psicologia Superior
a la l'acudid de Filosofia i Lletres de la Universitat do Barcelona, morí sobtadament a conseqüència d'un ateo d'apopleg,ia.
poca mesas, a ¿arrees do l'any
passat, el doctor Parral Litigue
un otee d'apoplegia que li impossibilitä el costat esquerre;
sortosament, la malaltia so Ii anä
guarint do mica en mica, i ja havia reprès les classes de la seva
academia do Lleis i dintro poo
pensava tornar a la eätedra. /Une,
però, l'atac es repetí Ilevant-li la
vida.
El doctor Parpal i Marques era
un treballador incansable. Ellavia especialitzat en Ibis i literatura espanyola, I mes encara en
psicología. El doctor Parpal havia fet estudia del folbsof antela
Llorenç, de Santa Teresa de Jesus, Itubió i Ors, Suärez, l'osenlästica, etc.
Fa poca coya havla assolit la
catedra de Psicologia Superior,
des d'on exposava les doctrines
tomistes. Fine a principi
cure escolar passat fou auxiliar
del dador nubló i Lluch, veiontso obligat tut sovint, por malaltia del savi catedrätio do Literatura i Llengua Espanyoles, a
donar ell los explicacions.
Descansi op pan el professor
.universltarit.
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Gaseta 10C
OBSERVATORI METEO ROLODIC DE y
UNIVIRSIT AT De BAMELON9
DI* 7 de mane de 19211.
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Notall d'oestraolói 7, 13, 19
Barbmetre a zero 1 al njrell de la
mar, 71;12; 7E140; 7632.
Termómetro sec., 110; 139.
Termómetre basalt, 72; 109.
liumitat (centesimes de saturació),
54; 67.
Direeció del vent, NW.; SW.; SW.
VelosOtat del g est en metre per Segun. 4; 3;
Estat delcel, quasi seré; nurolbs.
Oliste de 'Avda, drena; cimas, ejerus-eamulu.e; eirrus-stratus.

Ten peratura

La l'esta de presentació de la stj
d'Esports del Centre Moral lastruch
de Grecia, va constituir
lax
aquesta Secció.
Al niel NM acudir trn meros peseI
a presenciar eh actes que van celeerk,
se al camp d'esports.
A la tarda, després ilet\
le
al Centre Moral, va celebrar - se la re(
deis objectes-clonatius .441
sortint premiats els següents números:1
Primer, 5,365; segon, 3.817; teméd,
ala; quart, 2,669; cagué 0044:
se,

Pastilles

extrence a Vandlti

190.
Minima, 86.
31fnimo finan de terra, 72.
Oseillacie termorajtrica, 1 10. Tempee
ratura mitja, 111.
PrecipitacaS aquosa, des de les 7 llores
del dia anterior a les 7 bureo del dia de
la data, 00 miltmetres.
Recorregut del vent en igual temps,
188 quilemetres.
MäxiMa,

LA PUBLICITAT
PREUS DE SUBSCRIPCIO
Barcelona: Dues pessetes cada
mes. Catalunya, Espanya 1 Por-tugal, 750 pessetts tres meso,:
15 els sis idem; 30 un any.
Unió Postall: 25 pessetes tren
trl2SOS: 50 els sis; 90 un any.
La Fundació de l'Obra de Max Bembo ha publicas el reglarnent interior
perqué ha de regir-se la primera Fundació titulada "Reis de Max-Bembo", la
qual esta integrada per set grans seccions, ascendint llurs afibats al nombre
de set mil, des de que neixen fina els
dotze anys i el grup especial d'echarassades. Tots els iliscrits temas dret a metge i medicines grasuites, i els pobres
de solenmitat ala bote que la beneficencia Max-Bembo reparteix. Actualment ha quedat perfectament organitzat el primer grup, integrat per uns
dos mil infants. La Fundació de l'Obra
Ira pres l'acord d'inaugurar el primer
dispensad durant aquest mes de març,
el qual quedara instal.lat a la Direcció,
Corntessa de Sobradiel, so, anant a carrec d'eminents doctors, sota la direcció
deis doctors Feu i Rodríguez Ruiz. A
l'ensems estl organitzant una testa pel
mateix dia que la dita Obra celebri el
seu XXI aniversari, coincidint amb l'acte de remetre 200 paneretes a les mares afiliades a l'Obra.

t

Laxaras Prats

RESTAURANT ROYAC

Saló de Te , .
cada ella te dansant de 5 8 2/4 34'
81 dinar a l'americana de 9 4 tlit

sangrá TAl 2, 41712 A. gnus
Es troba a Sitgrs, l'arefebisbe dé
Tokdo, doctor Reig.

Gas • Gas • Gas
30

Eä bid
niTua
Pu cuida gesteo GAS
Per inditg ria gasteu GAS

Per caletneii gasteu GAS
Per Ilums gasteu
Procedlments moderns desconeguts fins ara a Espanya. Aparells cosumInt un
30 per 100 menys qua ele
cimilars

Visiteu l'exposició de
Gas Aplicaciones
J. S31uda3 Ro3ell. aag.
Plaça Santa Anna, 17
BARCELONA

ä UVA N lird la !anta
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WAT
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assageu-la 1 l'adoptareu

Auloreil
Studebak e r
ORAN SO(

Rambla Flors 26, bolla

en perfecta estat, a bala preu.
Sailmeron, 1 5 9, 1. 0 , di a 3
PARAIGÜES
r t an
Ferran, i i, casa 1...1.fir

...MULUN

Aparells parlants de Lob preus.
Extens assortit en discos. Avifió, 1 (entre Fernando 1 Banys).
4

En la sessió académica que celebrara
avui dijous, a les set del vespre, al seu
estatge E Societat Médico-Farmacéutica dels Sants Cosme i Damit, el doc
tors Ruiz Contreras desenrotbart el següent terna: "Preñez gernelar",

Fi de t e m p ora ria
DESCOMPTES
2 0 -3+2'210
PER CENT
Pessetes

E Ustics Gurt
2'85
CcrbatEs
puf
1'45
Mit;ons seda (rdom.) 3'35
Gatt.kes cür c. i p. 975
Vestits llana rura
19'65
Can!Ses pral piquU 8'50

CYY*
P E Li.Yi.) 1 32

El Címsol de Suissa fa saber que
el coneurs internacional d'afinació de
cronómetres organitzat pel consell de
l'Estat del Cantó de Neuchatel en com-

memoració del ccatenari de Ilreguet, reHotger, començarà pels cronómetres de
marina el dia 25 i pels abres
cronómetres el 25 de maig.
La revisió i afinació dels crondmetres
es tara automaticament mitjançant instruments moderas de nora invenció, sense necessitat de tocar ni manipular ets
cronúmetres.
CACAUS
XACeLATE3

COMEONS
Per a ovni, a la deu de la retlla,
Secció de Propaganda i Excursions de
l'Ateneu Obrer le! diszelete It
caders, 38 i ¡o, peal), té anunciada ta
mona de les vetll miles selectes d'art
que, cota tots da soya, orgauilza

veritable ¿alt.

JOIES VILANOVA

TERCERA CONFERENCIA PUBLICA
dc: Ciclo disposat respecte deis pressupostos rnunicipats por a l'any 19231924, que tindrà lloo a !a
Cambra Oficial de la Propietat It e bana, Via Layetana, 43, 1 Magdalenes,
12, principat, avul, dijous, a dos quarts du set
da la tarda, a Garrea del
compctent advecat dan
Jaurna Comas d'Argemir
salvo "La creaeld d'un
ncti arbitri de quota
anyal sobre teta els te:,
renys dol termo municipal, edificats o per edificar, I oreaci5 d'una nova
plus- vàlua", concianantse en el dlt Presupost de
1923-1024 la ccnsideraEle xifra de 4.275,000
pessetes pol cebrame.nt
dais dits terbltris.
Es prega l'assIstAncia
a lacte I el dervolliament
uni contribucnt, donada
la grau odentaeló d'agressIvera 1 orenga deis
tals pressupostos.

Per la Seezió da Cultura i Cieacies
drl'Associació de Catitat Creu 131..sen
tindra lloc diumnuee que se, e:a ti, una
visita col.lectiva al Gabinet de Eisiea
"Mentora Alsina", del Tibidabo.
Lloc de reunió: Plaça de Catalunya, davant l'Hotel Continental, a les

nou cts punt del metí.
Prou cabells blanca. — Incomparable Aigua Aster. Venda it.
Fengrös 1 al detall, Danü:,
Soler. Jaume I, 18.

10 per 100 descompfe
FINS Al. 10 DE MARÇ
a precs de melles farnflies j
nostres clieuts i com a agraimeni,
continua fent a tots els adiete
de la casa
CRISTALLERIA NI. ESTEVA
Den assortida i barata

RAMBLA CATALUNYA, 85;

Pile
J._ n4degons_ulta
1_,Iobet Me ge agregat dels Hospitals dekcjanar.,.

rfs Gola, Nas I °ralles.. Consulta de
aeonpmica„i.g , 125 2. RlalKüeles
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N I CA DE
CULTURA
eeeFERENC IA D'EN CAMFALANS
ee¡le d l ssabee, <tia 17, a leS deu
s

douard, En Rafel Campa-

b scguca"Comersa socialista"

deteada als f3tu.liutits de Cad a VAteneu Encielopadic Popacaen, 30.
UNIVERSITAT DE BARCELONA
TITOLS REBUTS
la secretaria general s'han rebut
egsien titola:
> llevadora: Na Jseepa Escalar i
Ni Concepció Pujol i Serealta,
Vasija Domdnech i Pena, Na PiGarcia i Lurgnete, Pietat Ferrer
wara, Maria dels AngeLs Fernini Esnaferit, Na Rosa Torreidgej Uugangó, Na Merce Aten i
is, Na Dolors Clotet i Sa.lerNa Ifaria Silvet t re i Riau, Na Joperredès i VidaL Na Teresa Reas;Estere, Na Teresa :agur-a i CasNa Eduvigis Duran i Hernanitez,
)(anuda Pons i Gacela i Na MagArboris i
Periano
ta sisar • • Le,
C.arcrs i 7sepany,
Na jasepa Cxlrna i carrera, En
icutqu¡q,
" lacres i Saos
Coursa.
ásese:asan ainornsat rr asesatir
norrnals: En Monet Turrao
les i En Llereng Casanova i Lla-

Gagatra.—Preblennes de Dret
Tarea 4,4 fessionari en el cartee, per
Oresria..—Consultes.—Secció de
Legislaciós per Iss.-p M. Pi i Sunyer.
—Desates que la /mistad() imposa: mes
de març; Ajuatanumss, per F. Sons i
Burgas.— Jutjat mun i cipal, per Josef
Gich.--Notes diverses.—jurisprto
dencia del Tribunal Suprem.—Resolucions ministerials.
ELS VLATJANS 1 CORREDORS A PA R1S-VERSALLES-VERDUIS
Mal:seas el haver quedas saneada la
inscripció per a TExcursió col.lectiva
a Paria-Versalles-Verdun. organitzada
pel Gremi de Viatjans i Cornetines del
Colme Autonomista de Dependents del
Coreere i de la Indústria, la qual ha
d'efeemar-se dcl 24 del reerent al 2
d'abril, l'Offme Franeals du 'Tourisme,
d'aquesta causal, ha pogut aconsegne
de la central de Paris, que es denin
dies de termini per a notas inscrits, ame
el ben entes que aquests hauran de ferho amb la major rapidesa, pagant a raete de la inscripeids l'import total de la
mateixa a les Ofichies del Centre Autonomista de Dependents del Comerç i de
la Indústria, Rambla de Santa Mónica,

O. ordenan.. itue a ununc:i el
de roertforn per a L erovists, -tal
de orofedser auxiliar al nostd.
vacant a Ses Escoles d'Arts
de Mallorca.
O. nornenant els senyors LaRicardo i Lozano, Modest Coi Galan, Octadi Careta Burriel,
c Mera i Itons i Fermi GarraQuin'sna, per substituir els senyors
s'indiquen. el Triuisnal d'opas:cid
h catedra de Patologia quirúrgica de
Facultat de Medicina.
-El Rector ha estas invitas psr
a la festa que el 18 del corrent
Ese: a Mataró, homenatjant En
e Vinyes, iniciador de la festa
farlre fruiter.
- La Subsecretaria ha acceptat a En
Wsl or RiSeiro com opositor a la câ
quirúrgica de La Fa--de
a de Medicina.
-El ministre d'Instrucci6 pública ha
al Rector una R. O. per la dual
somena a N'Isidre Valls i Palerola
de la Junta administrativa de
apitsi Clinic, emplenant la vacant
deixa el doctor ROnsul Bosch i Al- Sah , r, a la nasda, mor{ el doctsr

ParpsL i Margeas, c-atedratic de
'esesSat d- Flasofla i Lleut.s. Arn1
semita, les portes de la Univerloren :aneada.
RIIS'ISTA DE LA VIDA MUNICIPAL
aeuesta revista pub ca el seglares

La Cesa de la Vila de Les Franeue-A propósit d'una Assemblea: Les
essurasses social i la beneficencia mulas:a psr losep M. Gich.—D'aleuries
brereeeens restrictivos en mar eria
haintre ssei6 municipal per loas Villa—El Mae Ccipi i la Beneficencia,
Ier Franust Puig i A1fonso.—Retinafize3,.per Josef Cosiens.—Servers MeAbastiment
Mes a !es .acblacions de snenys de
lee -_-.il 1 Ishants, per Fredenc Se-
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ASSOCIACIO PROTECTORA
DE L'ENSENYANÇA CATA- 1
LANA
,ie Avui, tarda, a dos quarts da iu
El Cc'sasell directiu de l'Associació
u
Catalana
ha
l'Ensenyança
Pronciora de
ea cine, matinée aristocrática 54
n
aprovat el projecte de contrame a esta- u
blir amb el Centre Autonomista de Depcuilents del Cornere i de la Indústria, r, a preus econemics. Butaca,
le
64
per la publicació de Ihres per a les
ti
Escotes Mas-cantas Catalanes l'enti- ti
.6'50 peesetee
tat darrerament citada. Una segada sigIII
nas, es posara de seguida en execució a
g
le
el die contracre, comeneant els treballs
E
LA VtUDA ALLGRE
112
per a la publicació deis 'libres segiients:
111
ti
Gramil ca Catalana-Francesa, Gramati- ri5'
ell
ca Catalana-An g lesa, Teneduria de (li- I kri
1 FIN DE FIESTA
bree, Calcul Mercantil, Geografia CoIr.
re
re
roer:Sal i Econoinia Comercial.
ree
El mateix Consell ha acordat errar- Eut3ii2g2353211+3EMOSILE31111111
regar l'impresió de la História de Ca. ',suya elennental del senyor Ferran
"l'entre Ce.t1.--i Remen
Soldevila.
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17nrk, y por chino que zeais, tendreis
tee Sucumbir bajo su ley'

--1Seiltaost - dijo por toda respuesq We-Farg, designándole una butaca
filiada delante de au despacho.
•--Dominado a sin pensar por la
tildad del que hablaba, el chofer se
)16 obligado a obedecer al zequezimien-

4/ 9133 z.v le hacia.
, --ICOrd asta plumal—prosiguid
grg de !a secta "La Serpiente Negra".
victima hizo ea gesto de repule
„ e-eEsto es demasiado! — gritb---.
•ll'elis que basta una orden vuestra
. 11t1 qu e y o me sujetet ta tvtuetstros
leiehoe?
1 09 repito que lomees mita .pluma
Tea creris palabra por palabra lo que
Y a dictares!
'el? yo, pa . r p Rpondn qu e o s tengo
N?II re iminal y qu e d" primer acto
s alir de aquf será ir a denunciaros a
p ohela I
a¿--1Antt todo talla que ertigais ae
;79 — replicó friamenle au interloIY si eriruls oponiendoue a mi
»salad, ¡le os garantizo que psilaia
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Jorge miró en leas ojos al hombre
que disponte de la vida do uno de sus
pemejantes con tanta indiferencia.
— iNe me equivocaba al decir que
me hallaba en una guarida de bandidoet
— Razón demás para obedecer las
drdenes que os danl 'Vamos, eseribid!
ISerdia espléndidamente recompensa,
do!
—¡Soy un hombre honrado y no me
yendo!
__ p ero sois hombre. Tenéis ama neu-.
jer e hijos de los cuales sois el único
sostén, ¡Si merla es la miseria para
enes! ¡Los dejais meiPo de la cae
Ile, muertos de hambre! ¡Vamos, beezie
bid!
—¡Pues bien, no quiero! ;Vuestras
amenazas no uno canean miedo! ¡Por
otra parte, hablais 581 sólo para egt.g
morizarmet
—1Pronto vais a saberlot—replicd
interlocutor en tono burlón.
Apenas acabó de pronunciar estas par
labras sil :nano cogió de encima la mer
ea un cubillo de hoja corta y ancha.
Armado de cele modo, avanzó hacia el
chófer que se hellabe imposibIlltado de
todo movientento, gracias a los puiloa
bólidos de lob anyulliott que Is abre.
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El poeta Josep Carnee, notasitat entre nosaltres, donara. una tectue' 5k posares al saló de Festss de rHotel Rae,
derna divendres, dia 9, a dos quaras
set de hi tarda.
Lis poceros pertanyen al seu 'libre ea
presnsa "Les nits".
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pudo contener una exclamapiön de die-,
gusto.
Mientras los eldnes se lo llevaban,
el otro chófer, el que habla ayud.aito a
la agresien de su culega, entraba en la

garage ocupado en la limpieza del cO.s
che y repasando algunos órganos del
Junior,
Con ei 'capot' levantado; estaba frie
elloado sobre el motor eberbid en eta:
Juren,
alif que n se diera mienta <te le
entrada de dos hombres que, a paso do
zorro, se escondieron deIn ole el. lino
de ellos blandita una espe."ie de matiace,
con la cocal aseete en la cabeza del dese
:veolurado un terrible golpe.
Este cayó de espaldas ira proferir el

hahitacidin.
— Balabas aqu14--lie preguntó \Vil-.

rang.
—¡Sf, debele de la puerta! ¡Lo he
Visto todo y lo he oído lodo!
--i,Entonee, has comprendido y le
habrás impuesto del trabajo que hay
que llevar a cabo?
--1Porleis estar tranquilo, el trabajo
Será bien ejecutado!
---iDesde esta noche creo poder res-,
panderos que seré bien acogido por la
señorita Dodge en substitución de vueee
¿ro herido!
El talón dl Banco despreciado por
Jorge se hallaba todavía encima de la
mesa. WitiFeng lo cogió y lo entregó
a su cómplice, que lo guard6 friamenr
Le en 81.1 cartera.
Media hora mes tarde el nuevo chór
fer llamaba a la puerta del domicilio
de lea Dodge.
Elena se hallaba en la hiblioutera,
estando Francisco altivó para prevenir,.
la del acelacete ocurrido a Jorge.
—'j ohl v obre muchacho! -- endemia

enennr grito...
Inmediatamente e l otro, que Ileecba

en aus manos una espesa manta, Sr' la
eshdi encima y. ayudado de su ron-leal
fiero le envolvió casi completamente.
Entre ambos cernieron rol el hombre
de9nineeido, eondwiendole fuera del
garaje.
En este mismo instant e , otro aneo -,
nieva se paraba delante la puerta del
edificio, Ins S'aliena n; do Wn-Fane vean
tan iprettisas que tu, hubiere dicho cebe.'
clecian a un sistema de relojerfa que rer
zu!nrizaba estos nmelmicivos.
En el pescante de este auleondvil
encontraba sin aegundo chofer, de
varee:ido irrenrovhabla con .1 que ordim
narteateute conduita a Elena.
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Paleu Musica Catalana

Frentd Principal Palace

—Diumenge, II, a les (matra de
la tarda. Primera de lea dues
erogues audicions do la

Avui, dijous, tarda, a un quart
de cinc. Dos grandiosos partits
de pilata a cistella. Nit, a un
quart d'onza. Extraordinaria partile. Primer, a pala. AraquIstaln
i ApuIrra contra Badiola i Quintana II. Segon partit, a cistella.
Barrenecher, i Uriarte contra VIceno i ivhazo.
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d'infanta. Grana orgues. (Idea
Català. Ti-reacia, Mestre En 1.11:.;
Matra Localitats, do tres a set.
al magatzem da música de la
Unió Musical Espanyola, 1 i 3
Portal do l 'Angel. Condictons esa
parials per ala- senyors serie de
l'Orfeó Catalä.

Si. estrenen: La Daniel patalea:la

Histária d'un formatgo, ea:piques,
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Solistes vocals i instrurnenta.3.
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DIVenClres, 9 tin marr. a dos
quarts de sis, 510 amilana. ORAN 1,1
CONCERT prenentMl pan Prgregi
cantan! d'apera
CAV. AGUSTI CALVO
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primer Dalo absolut ame ha eStst
it O:versad 'minorarles deis lastres
REIAL, de Matarla, I LFCEIS, de Baria entona. Cantara diversas remanLI ces d'aperes 1 rnelodlea do VERDI,
• MEYERBEER, HALEVY, DOMES I
▪ MORERA, completan: el programa
al anda FautItcld del Oran Orgue
11 Acallan. El Cav. Calvo te l'honor de
▪ dedicar aquest concert al Con Con'. Salar, ColAnies I Cluns rs/rangers
IN en eta CtualS paises ha ohringlit So» rolloses extts durant Ira 90VeS tour!! nees artIstInues. tes-Racione cera de
▪ costum. Direcció
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Avui, dijous, estrenes: El
rel de París, 1 i 2 capitols;
L'excèntric, per Douglas
Fairbanks; El genl alegro,
La nena abandonada, Baby
1 la caça del lladre, AotuaMata Gaumont.—Diumenge, nit, El rol de París, 3 i
4; El ranxo de l'or, per
William S. Han.
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Solerunliat internacional
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10, a !es 315 tarda
EXPRES CLUB
campió da El Salvador
contra
WALTER CLUB, do alexia
Grans jugadora internacionals
Dia 11, a les 5'15 tarda
Vencedor del dia 10

SORTMA
Catres

baixes de preus

e

rada

Carrer del Pi, namero 11
Telèfon 3499 A.
TITELLES I PALLASSOS
Avui , dijous, a les 530 de la
tarda. Programa de gran broma a
PREUS POPULARS
Batuques a 150 pessetes
Entrada amb seient, 050 pessetes
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A g entet en Esnalia —J. URIACH ck. CA-. aircelona.

Gran assortit en totes
les qualitats de Fanyos i Folres
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Dona husada farol/
si "Blau Catalunya" gastem
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pour l'Etranger et les Co/onies

Sucursal de Barceioria
Plaça

¡anean!, aparell especial. Anbau, 5, d'II a 1 i de 3 a 5. Dies
festius, de 10 a 12. Económica: Unió, 20, de 7 a 9.
,
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'rota mena d'aperacions de Banca i de hm
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PIANOS
Blancos y esmaltados é impresos
hasta tres colores con destino al
envase de productos químicos. farmacduticoç. colores pastas dentifriI cas, pomadas, ceras, colas, disoluciones de caucho, betunes. etc, etc .....

Elegants salons per a nones, bateles I lunetas I tola classe da
banqueta.
Tetaron 21:10 A

DE CUERDAS CRUZADAS

CON MARCO DE HIERRO

Sublime marc3

R.MARISTAti

Adarye eerky muOry- y precie/ a la

5ociedad Anónima

1

Temporada inaugural
Avul, dijous, nit,
Gran companyia cómica del primer actor
PERE ZORRILLA
EL. ULTIMO BRAVO
20 únlques funclons, 20

Watt

ESTAF105 LAMINADOS
VALMASE.DA(Vizcdya)

PLOMOS Y

Casa funciaea en tu%
AL CONTADO
P1AZOSYALQUi15.R
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Es la reina de les aigües de taula
la de la Van de Sant Daniel
Deposilarl: JOSEP PAGANS, Ponent, 28

Gr. GALLEGO
Vies urinaries,

TRIU,

228181AW1

Primera en España que fabrica et e
articulo cOrt iodo perfSeetán y á
precios sin comnetencla.
ereerviiie.ammelMel

.24jits cz 3000 huglei
1 Je hs Aro, 16 =i
=142-4

impotänoia,

cura radical de la
BLENOMRAGIA oró
n;c e .
Tracta.-nent
exciuslo. Comte del
Aula, 1S. Festius,
de 9 a 1 1 de S a 8

cialazats per a la venda di
maquinaria de molz de roasurn a les places de Bu.
ratono. Terrassa, Saneen.
Manresa 1 Rana. Oferimentl
Gar escrit ami) ratera:lea%
a Ramon Laltieza, Tia taza.
taca, 13. Barcelona.

A terrninis sonsa tiadot
Robes do totes elasIele
del Mea sanca al mes

ti•

Grao reserva. Rae", FIJO

Panal:caes, 9 (quitase de
Modista).

.
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LOS MISTERIOS DE NUEVA YORK 2022
Los chinos abrieron la portezuela.
Introduciendo en el coche a Jorge, que
.seguía sin sentido.
• Luego, abriendo a Su ledo, hicieron
una seña al chofer y el automóvil se
alejó rápidamente.
Al cabo de un cuarto de hora aproximadamente se detenía el coche frente
.al domicilio de Wo-Fang y unos minar
e os después, los dos chinos, ayudados
de 8U cómplice, dejaban extendido sobre
:un canapé de 4a habitación al desdicha;do Jorge que no había recobrada tudaa
vía el sentirlo.
• . Rápidamente le deacnvoivieron de la
manta que le impedía respirar y so
apresuraron a •prodigarle sus Cuidados
'Pomo si no fuese una víctima suya.
Gracias a remedios especiales de loa
duales sólo los chinos tienen el sacre,
,tea, no tardó en recobrar el tonocimiena
,to.
Lentamente volvió la cabeza a derea
techa y a izquierda como si no se esa
iplicase lo que acababa de suceaer.
Poco a poco fila recobrando la mea
anoria y recordó la agresian do que ha,
'Inri sido víctima.
Hizo un movimiento para leVanbara
.ge, pero se hallaba muy 11Cbil y volvió
pobre el diváll.
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Cada vez mas a él. La punta afilada de
la hoja de acero, le tocaba al cuello,
y el desdichado se via obligado a seguir hasta el final.
Cuando hubo terminado el chino en -,
gb5 rápidamente el papel y sacando de
su bolsillo un tallonario del Banco lo
puso encima de la mesa y escribió:
Luego entregando el talón a Jorge,
dijo:
aquí vuestra recompensa!
Nuevamento Jorge movió negativas
Manta la cabeza.
—He cometido esta cobardía sola-,
mente para salvar a lo míos de la mia
verla y de la muerte. ¡Si aceptaba vises-,
tro diero seria todavía Más miserable!
— 1 Como (Dierais!, — repuso Eua
Fang levantando los hombros con isla
diferencia,
Despuéa, volviéndose hacia Sus cáfila
/almea:
4
—1Itotendrals prisionero a este Loma
bre durante tres dias1
—sale secuestrais?—pretext6 el chda
fer.

o
a

Se

RESTAURANT del PARC

141•MII

1

de Catalunya. 20

41•112nn••n

BARCEICHA

Puramerd8 traohoL

Pare Extreiicielta 35,, Deler de Calesa Deeematiaieetea ImEimedia

ràpida 1 segura do la blenorräg,:a cró.
G. ALOMAR Curacid
Inca. Les recents, en dues o tres cures, mit..
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Dtrece16: CAREO (fill)
Servato a coberts I a la carta.
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Cuando necesiten; una

per fi de terna.

Local, R. C. D. E., Casp, número, 12, pis primer.

Ied hombros.

El Emplasto Alkock es el primitivo y legítimo. Este Emplaste
es el remedio universal y se vende cn todas las Botica* del
mundo civilizado. Aplicadla rlon2e ed,ra q ue Je tienta ¿lee.

amb grans re.

contra
C. D. ESPANYOL. Camp: Carretera de Sarria, 50 , Localitats:

a

reafriedas.

les existències

DE '1- L 'U/P .E a Cace 11071.
TEMPS. Restaurant especia/.
Mariscos. Quintana, 7.

e

T6s, Reafriscles, Pulmones tmek. ,Reumatismo
Lse Emplaste, APcncie eirven de
preventivo a,: como de curativa
Evitan rpie er arreesuen

Liquidem t3tes

RESTAURANTS
Pela ,

Aguila.

Osado& ea I5473

El Medicamento
Mas Maraoiflow
Del Mundo Para
Uso Externo.

SALA EMPORDANESA

Asalto, 15. Director artfstie, Francesa Pe.
rezeff. Telefon. asan A. — Tarda, a U2
quart de quatre, nit, a les deu. Presentada de les me9 bellIsSIMeS artistas I millora ntlmeros ita varletate. Cada ala,
Dancing a l'elevara "Foyer", I ert a 4
Ce /a matinada Gran 'abano Amerioi. Tal.
gana Tyndall.

a

Monumental -Padró

1

DIVERSOS —
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rada 1 remita/cal.
Per a tila! de moro, sacre, ea.
.
; nyella, pebre, ;arrea I iota clase demincrals.
e.4 Facilitats en el pagament.
, ANGELS, 13, TALLER.
,
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Emplastos

1 F19 mes econamleS de InAs ðu - ,
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--IEs praciso 03 tomeia el tiempo de
curar vuestra herida! Entonces os de,
jarenioa nuevamante en libertad do Ir,
4.kucto mejor os- parezca.
. EI servidos' da la ituallia podgp lag
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sionaban, aplicando la punta afilada
dl cuchillo en la arteria d'el cuello.
—Ni) podernos perder ya mas tiempo

en vanas coriversacionea, dijo mima
bravamenee. ¡Escribid o sois hombro
muerto!
Durante algunos segundos el pobre
diablo intentó luchar. Pero leyó en la
mirada do SU vedugo una implueabla
resolución.
La imagen de su mujer y de sus lila
Jos asomó en su cerebro.
.Sin decir una palabra, lentamente,
*extendió la mano y cogió la pluma.
—i P u r fin! — dijo Vv'u- Fang --.
;que entrais en razónl
gl chino dictó.
—"Señorita Dodge.
'"M salir del garage para dirigirme
a mi casa, anoche, sutri un accidento
hiriandorne en una pierna. Mi amigo
onson, portador de este billete se ha
ofrecido a substituirnie durante algu,
nos dtas hasta que me halle restablee
el ido del todo. .
L ale saluda respetuosamente,
Jorge '
Por dos voces, mientras escribia esa
Las palabras el chófer se detuvo con
un gesto de negación.
panal do Nu-Fang se acercar:lea
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—IN° os vaisl—le dijo uno de los
ehinos--. INos ha sido preciso usar para con vos un procedimiento algo vi 0 .
lento, pero no nos era posible escoger
los medios!
—asas{ pues sois vosotros los que me
habéis agredido traidoramente?--aclamó el joven con uu gesto amenaza,
dor.
---¡Era la orden que habíamos reole
bidol Pero se os dará una Compensse
ción por el daño que se os pueda ha*
ber causado.
—IN ° lo entiendo!
—1Lo comprenderais cuando os ba'
Dais frente a nuestro jefe!
Se
cri
una cortina y apareció un
—1E1 jefe espera a este hombre ! a-,
— la'enidl — dijo uno de los chilla*
al chofer de Elena, collocandose a sude'

racha, mientras su compailero se
tuaba a la izquierda.
Wu-Fang se hallaba de pie en su go'
billete do trabajo en el momento de fu,
Uar, Ita tre.8 hombres.
Oats—
IcSoonisapvis°rsrle—argraitülasjogrgeneiaaglaeAoar:
atinadamente hay una jnattcia da
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