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NLINCIS N ESPANYOL
9 setmanari "La Tralla", seeunclat pel quinzenal "L'Estat", ha empres una campanya moit energica contra els anunadactat s en espanyol que insereixen eis periódica catalans,
ele quals es coi:finta LA PUBLICITAT.
Notes cal veure els anuncia al.ludits per comprendre que
lacta excluaivament de clixés, generalment d'especifics, chale són tramesos-sovint des de l'eatranger. En el fet d'estar
ha per part dais anunciants cap
uta en eapanyol -no
;6 hostil envers el nostrc -idioma nacional. Es degut a la
ditat d'un sol clixé por als paisos de l'Estat espanyol t al
prou antecedents del cas lingüístic de Catalunya.
S'ilan de rebutjar aquests anuncis? Aix6 aviat és dit. A
Tralla" també ii diuen que no esta btí que confeccioni el
'o ea una impremta que té els rètols i la documentació en
el . No es més natural i mes convenient el f er gestions
lars per obtenir que els clixés vinguin en català? Dones
és el que la gerencia de LA PUBLICITAT ve fent d'alguna
ençä, havent-se aconseguit el canvi d'idioma en diversos

aquesta feina es •forçosament lenta. Les agències d'anunaca estan autoritzades per canviar el clixé. Cal adreçarse a
anunciadora. A aquesta li ve de nou el nostre cas lingüísIlemana antecedents, diu que ho consultarà. Ben explicat i
lit el nas, tenim la confiança que en la gran majoria dels
s serä resolt favorablement.
No s'hi cansi "La Tralla". No s'hi cansi tampoc "L'Estat
". No necessitem ertie ens estirnuli ningú. Havam catalat aquest diari sense esperar que ens ho diguessin els altres.
pecat no trobem en la inserció d'alguna clixés d'anuncis en
yol. Es desltjable, ajad si, que també aquests clixés siguin
atalä. Com que no hi ha en els anunciants cap propósit polioles gestiona particulars aniran- resolent aquest detall.
Aquests nacionalistes radicals poden , esmerçar millor llurs
ritats, si realment els interessa la catalanització de tots els
rs de la vida nacional. Bus mateixos declaren l'intima reinque serven amb el Sindicat . Urda i, tal vegada, seguint els
os procediments .persuassius que emprèn amb els nostres
aos procediments persuassius que empren amb els nostres
eiants, podrien aconseguir la transformació lingüística dels
lis, hines i periódico dels sindicalistes catalans. •
Esperem que el setmanari "La Tralla" i el quinzenal "L'EsCatalä" emprendran una actuació en aquest sentit i que aviat
cantar victéria.
nosaltres fareni repicar de bona gana les
elan aix6
ares del nöstre cloquer.

A R 1 A Full de dietari
e, "Da:1y Mail" no ens enganya,
ser pot esperar amb fonament
Dora paternitat. Aixó vol dir que
lIS segona muller esta gracida.
la que en previsió d'aquest csde, Vex-Kaiser ha començat les
Per obtenir que li sigui restituisera torre de Corló. Voldria
el primer fruit d'aquest matrimolada vejes la* Ilusa fora d'Holanda ;
possible, a les voces de la mar
.inia.
bell que l'ex-Kaiser, bastant cosoara, amb l'esperança d'un alfil s'ha revifat qt0ap-lo.
fas en alegrem. Tanmateix, ens dolem e., revifés massa, massa.
BILLAR

Ferc Hoppe és la camamericana de billar. Fa un bé-dede carambolas per minut. Vencería

Ms eles Lillaristes de Barcelona en,
las i no res. El seu germà, Willie I
és el campió del neón: fa 214)
les en 14 minuta Ve't aquí una
peMilasa. Das nos en guard de
la a les "Catacumbes", a l'estinAl hand,ra o al desaparegut Saló de
ti.

PER A TRASPLANTAR ARPRE.S SENSE DOLOR

al puja en materia de fisiologia
na se li acudirá que el cloroPagui exercir cap influencia útil
de les plantes. Tanmateix,
la revisa titulada La Nature i
una comunicació d'un sabí hindú
tmornarm la eloroformització de le;
dele arbres que han d'eser tras Urs quants coas de carrera.
ele h:. cales que el sabi hindú
e. El u,l,roform,. aplicat a petites
tor.d irr positivarrant les planVesllanguiment de les furr.mentaniatnent la circule
i de la nutrició.
IV ASE DE FAMILIA

diverses vegades la soleae els anglo-saxons vetilen
Ara en donarem un.

-e.
drees;

ésa comparegut fa poca
Tribrea l de Rocheater,
m-.1tracíat a un ase cola.

ie.;:enat, anava seguranaut
eTh -unr: multa greu. Pera
' r e va dir amb una cnsoció sinecm pot del; ranga que
lkhracat el Mal,. ase? Es . 1:n cli

qua els acusárlors imioren que
''1 1rna1 forma patl de la me y a fa'Il ra a tasa van vol, obre les por -

•

PUNT DE VISTA AMERICA
He tingut • adés l'ocasió de parlar una
estona amb uns nordarnericans. Tenen
idees ben gentils sobre Europa. Wasseguren,. per exemple, que els aliments
són més purs i nutritius que a llur terra,
i que per aixó dir advzsteixen que augmenten de pcs.
Aquesta declaració m'ha deixat parat
i m'he apressat a rebutjar-la. Crec tanmateix que no els he convençut. La seva
idea em fa l'efecte que-no és filla de l'experiéneia que estan fent a hores d'ara,
sinó d'un prejudici elaborat a América,
abans de conèixer Europa. M'ha semblat
també que aquesta puresa alimentaria
que li adjudiquen forma part de la concepció general del nostre ven continent
que con:caca de prevaler en el nou.
M'explicaré. 1.ie americà comença a es.
guardar la nostra Europa amb els mateixos ulls que nosaltres miraríem una con-
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CR°N1 QUES D'ALEMANYA

INEFICACIA SOCIALISTA

Quan sin historiador futur cazaFeia temps que aquest en;gniffd rolo- . mini
el moment actual d AIernarista no havia presentad una col.lecció na trobarä molles coses' parala-que„ El doxals: trobarä que -..Ludendorr,
d'obres tan significativa com
sabes
tualment té e
el culpable de Irestat actual d'ACamarín".
lemanya, es encara un Deu .per a.
En Colom Es deis que &ha mantingut malts alemanys; trobarä que la
addicte a l'impressionisme sense
majoria dels alemanys fan culció. Aquesta cordial .fidelitat a l'escola pable. la .República deis mals
qn la qual de bell comene ja -va trobar la, actuals sense pensar quo glur
fórmula més adequada al seu tempera- matism és la :guerra i, per tant, la
ment realista i clegantment sensual, no, ..
monarquia, etc., etc. Perú segu:
l'ha privat d'interessar-se pel gran movi-• rarnent dls ulls de l'espectador
la
descarament revisionista produit per
imparcial la cosa mes curiosa
posició de l'impressionisme.
sera veure com el partit socialisPeró l' incommovible equilibri del sea ta más fort del món, ha tingut el
esperit, el seu gran sentit de la .Sorra
-poder a les seves mans i se l'ha
han permès d'acostar-se arras 'saldas del .deixat . pendre i quedat reduït
gran corrent revolucionad, sense barres .a una influencia malitica minijar-s'hi. A l'ombra regalada dels sens ma, malgrat comptar amb 180
frondosos arbres sonoro, ha vist passar 'diputats del 466 que eonstitueila caravana dels insaciables, tranSfuguea xen el Reichstag. La raó d'aquesdesenganyats de l'escola, cercant la veri- ta aparent absurdilat és que el
tat nora per cambas abruptes.
partit socialista alemany es robMeditant en la calma assolellada deis ledo- que correspon a la idea de
seus paisatgcs amats, comprengué que Ea: , "caos": Allä hi conviuen gent de
gitació d'aqueha multithd en la qual uh tots els matisos (segons la frahom hi endevinava profetes i màrtirs, i se cara a certs matisos nacionatambé hipócritas desnonats de totes les listes d e . casa nostra, aquí tumbé
sectes, no era pas arbitraria del tot. Ben hi cap tothom); rl mateix hi tromirar, poner era arribat el moment
harto un materialista ltistäric
reaccionar contra aquella embniagutsa estricta, que un revisionista, un
sensual tan dolça, en la qual perillava demócrata que un partidari mes
d'evaporar-se alló tan subtil que justa- o menys elecilarat de la dictadura
ment era el tren, la vietória de l'esco- dels Consells d'obrera, un advola.
- cal de l'entesa amb la - "t'urgeCalla végicer el dimoni de la sensuali-' sia" (per exemple de la produetat epidérmica que s'havia introduit pera. cid regulada paritariament) que
ulls àvids de Ilusa i de color. En l'estree- un amic de la substitució radical
tor en que el posava la sena consciancia i instantänia de la societat burartística calla fer alguna cosa, i Ert Cd- gesa per la societat socialista.
loso, per treure's els malo esperits del
Aquestes divergencies tetäri.pres
no es lliurà com tants d'ahres a exor
ja són gratis. Pecó el que es mes
cismes intel.lectualistes, sine, que cera un greu pera l'actuació practica són
remei menys amarg, i es decidí per la les divergències sobre problemes
cura dels pre-impressionistes. S'havien fet concreta davant dels quals es trotan belles coses dintre aquella concepció ba dl proletariat alemany.
plactica del món que, fet i fet, per enroLa politica alemanya durant
bustir el nirvi que s'estovava, va (optar:- molt de temps tindrà com a punt
per no passar més enllä del segle xyul de referencia el tractat de Veren les seves excursions tonificadores. La, saltes. Alzó es alar per als políticas
gräcia sólida de Watteau bou el. liad( d.. liemanys. T e11..1913r— lin e• es rela seva exploració regresaiva i d'aquellee comalia a les instiLucions equi-r
frondes sumptuoses i aristocrätiques torals noStres Instituts
-valents
na fins a Martí i Alsina, passant per Segens Ensenyança que es dediCourbet, per rependre gloriosament la .qui especial atenció al tractat de
tradició catalana.
Versalles, llegint-lo i comentantAquest viatge en el qual altrament es lo amb Ifreqüència.
que
hi
ha
trobat
més
plaer
que
pot dir
Dones, sobre el tractat de Verfatics, es el que precisament fa tant intesaltes hi ha entre els socidlistes
ressants les seves obres d'ara.
les mes grans divergenties. Com
Són els mateixos Colom de sempre, As possible que Scheidemann, el
pecó amb una maduresa, amb un adorable "leader" del grup partidari
sentit del mön, amb un argument que concessió incondicionada dels
abans no tenien. La compenetraaió de la erectas de gUerra, el qu'e a darrefigura humana és tan intima amb el pai- ra hora es retira de la presidensatge, que com els arteras i els nevols. cia del Cmvern perquè no volia
les figures són elements insubstituibles signar 'el tractat, estigui d'aeord
d'aquells conjunts plicidament vívids. e/1lb els independents, que si no
immediatament, dlmenys abans
D'altra banda, el concepte estructural que
inspira alguna d'aquelles teles és tan ex- d'acabar-se la guerra es negaplícit que sota Ilur modernitat un hom fi- ven a votar aquells crèdits, perles intencions del govern alee
cilment hi descobreix una filiació classica, que
many relativament a l'anexiú de
com, per exemple, en "El poblet ale Lla- territoris els semblaven poc prevaneres", d'una riquesa de tintes prodi- cises, i.: reeoneixen que el tractat
giosa, i en "El Tarull (Tossa)", que sem- está bassat en el fet ce,rt que els
bla un Martí Alsina de técnica mes com- governants d'Alemanya foren
la

trada muntanyesa, que posseís unes ruines
formidables, una vestimenta típica i uns

caràcters ridicularnent bel.licosos i una
carta honradesa en el comes del bestiar i
dels negus:s.
Que us diré? Parlant amb aquests estimables yanquis cm véia convertit, si fa
no fa, en un d'aquests pagesos búlgars o

eaucásics que apareixen en els anuncis
dcl kefir, amb determinades promeses de
salut i longevitat.
Si fins ens lleven la nostra reputació
de gent aviciada i corruptora, que cns
quedará als pobrics europeo?
Caries Soldevila

Converses filo. 115 g i qu e s
Ara ja escrivim correctament i a la
catalana els nombrosos mots savis que
la influl,ncia -espanyola ens havia arostumat a escriure en .desacord amb la
tradició o amb l'etimologia; penó ja seria hora que procuréssirs de pronunciarlos tarnbe correctament, d'acord amb les
grafies restablertes.
No basta que ja no escribiera, com
fe:cm, adhcsití i cntusicrzme anib as o
impressió í dissolació ainb s: cal que
al mateix temps que evitem les grafies
errónies adhessit4 entussiastne, impresió,
disolucití, evitem les pronúncles defect1103e5 que motivaren un dia aquestes
graf les ; ens cal, dones, esforçar-nos
pronunciar adhesiJ, entusiasme amb s
sonora o a; impressió, dissolució, amb s
sorda o c.
Així rnat214 no hateen, acabat gran
cosa de restablir ríe de 1 . duplicada i , •

1 es regala =ajan: !resentí:5
"Ir a aula mateixa. M'esties3
ile iiianteciir:els .:graPs gap, i mire, srno
e1/1 esforcävetn a . eonformar la - proase rano ah maus fins
la pr otesta féu efecte. El dra- s/n:eh:ció pronunciant 1
n sortir absolt, després de pros:e- duplicada, i ni i no n en mots com rrlla eng: nxaria l'animal film que demptor i redreapció.
p. rabra
tot,

e
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ECONOMIA I POLITICA 1*.'

LES NACIONS!
BALTIQUES

aquest enorme instrument que és
el parta socialista alemany, abNo hi • ha cap Maig o que les
solutament inservible.
Esn molt dificil de dir si l'oeu- neonazis de la Mar Bältica tenen
nombrosos
interesaos comuns.
pació de la Ruhr era evitable; ell
que es pot afirmar és que ela Estan lligades, sobretot, per Pe-,
governs alemanys no han Id tot conomia 1 per la geografia.
el possible per evitar-ja. L'acció haguessim de creure En Gamb6„
de Frarma a, la Ruhr ha pres com aquesta comunitat crinteressoa
a pretext la insuficiencia en el ecorternics i geogräfics ens por-'
lliurament de carbó per a les re- ,taria a -declarar que les nacions
lialtiques han de constituir un
paracions. El govern alemany
demostrat amb airees que la Estat unificat, mes o menys fe-,
quantitat de que es tractava era deratim
Ja veiem que els fets no van
insignificant. Un hom no se sap
estar de fer all raonament se- allí par aquest viarany. Les
güent: la indústria alemanya ja eions bàltiques — Finlandia, Es-,
ha resistit la manea de callad du- tänia, Letänia, Polònia i Lituas
rant m'altea setmanes; niel car- nia — tenen totes plena inde-6
ta') destinat . a les reparacions que pendencia. La comunitat.d'intea
durant els -primers temps de l'o- ressos econòmics 1 'de sitúa-ció
eupaci6 atta a l'interior d'Ale- geogràfica no ha portal la co-,
manya, ni la importacid de car- .munitat estatal. Algú diu que
bó , angres, representen quan- aquestes nacions, o una part de-.
titats suficients per -a substi- lies, estan sotmeses a una tutea
tuir la maiwa de carbó de la la estrangera més o menys dis-4
Ruhr; això Vol dir que hi havia simulada. En això 'hi ha rnolt da
grans quantitats de cut» en fantastie, La relació que puguin
possessió de la indústria per fer tenir -amb altres Estala, Mimo
cara tota eventudlitat. Doncs en el ces de convertir-se de ve-, I
be, si a Alemanya hi havia car- gades en pressió, no arribaria
IM suficient per a un estoc de mai a esseelartan estreta i tan co, telació creada pela
reserva per a la indústria, era activa coro
absolutament indispensable d'en- kligams de la unifidació estatal.
Cal sornriure davant els coca,
darrerir-se en una quantitut insignificant en r1 Itiurament del rafalls deis qui, per ponderar els
carbó per -a .les reparacions do- ineonvenients de la indapendert-,
nant a
. ixi 'un pretext a França cia, invoquen la fantasma- de- la
tutela estrangera. Suposant que
per ocupar la Ituhr?aquesta tutela fos un fet 'efeetiu
Aikä, quant al . fonament le- i permanent,. sempre resuearia
gal immediat. L'obiservador im- una cosa molt rnés lleu i toleraparcial que exarnini en conjunt ble que la imposició exercida per l'actitud general d'Alemanya en un Estat begemänic. "No velen
front de les reparacions, haurä Cuba? — diuen certs senyors—.
de confessar que a França tam- Estä sotmesa als Estats Units".
poc li manguen pretextos per a nla En aquesta submissió su-posada
sa y a- actitud d'ara. Si se'ns pre- hi ha molt que- dir. Pera en el
gunta si l'obrer alemany ha fet
ras, qui pot negar que la
dins el darrer sacrifici per a les pitjor
pressió nordamericana • Sobre Cu-6
reparacions s'ha de contestar ro- .ba és molt menys forte 4ue. Fan*
donament ele si. Lehrer mana- liga pressió espanyola?
-gua iiyaa. avaliaaa --u-a • Tempero creiem que les naa
lela que l'obrer americà guanya. cions del Bältic estiguin colme-4
en dos dies. L'obrer alemany ses a cap tutela letxuga, ni que
ha sacrificat per les reparacions
independencia els hagi por a
tot el seu benestar. Però si se'ns Ilurperjudicis
irreparables.
pregunta si la indústrie ha fe' tat
cada nació d'aquestes hi.
tots els sacrificis que li perto- ' Dins
avui
problemes
a resoldre. La,
ha
quen amb el mateix objecte. s'ha
relació entre les dites nacions'
de sostenir rodonament que no. I crea lambe problemes i conflic4"
si els sacrificis ein l'obrer ale- tes. Per?) no n'tii ha cap que tro-.,
many han anal a Ilur adreça, al- bi preferible el regim anterior
xä As, a les reparacions, o entremig la indústria se n'ha untat al regim d'avui.
Com s'ho fan, dones, les naa
abundantment els dits es cosa
cimas baltiques per resoldre
quo, almenys, no As del tot clara. probleines
comuns? Allí no s'ha
Una dada moll interessant de que
calgués una unió
a Alemanya no tothom s'ha sacri- pensat pas que
federativa-. Aquesta batirla irnficat 'en el rnateix "gran, ens la plicat,
entre
altres
coses,
Mina dl fet que de 1'1 de juliol Lérida d'una política
internado-,
de 1921 a la mateixa data de
aquellas nacions no
1922,, mentre el datar passava de nal cornú. Il'abdicació
de llar so -,
valer 70 mares a va,kr-ne 400, s'avenen a
tan impetra
el nombre d'autornbbils, des- birania en un aspecteexterior.
la .política
eomplant els de carr ega i els au- tant com
Les nacions hältiques, per
tämnibus, s'augmenta en un 43
(radiar dels problemes reumas,
per cent.
Estat federal. Es
• l'ot alai) davant dels ulls del no sameixen en
Conferencies
plexa i amb el color més {humee ana- causa de la guerra?
partit •socialista mis fort del limiten a celabrar
econbrniques i a entaular nego4
litzat. Aixó es podria dir igualment
món/
Una
altra
qüestió
central
en
la
ciacions
diplomätiques.
Ara maa
moltes altres d'aquestes obres.
Una cosa per l'estil que arnb teix estä celebrant-se a Helsinga
política d'Alemanya As la defenles
reparacions,
pasea
amb
"Els pallers", d'una savia siropli- sa de la .República. La República
fors, capital de Finlandia, una
citat, ec una de lee teles més in;ere.,:sams
alemanya té molts d'enemics. defensa de la República. Una bo- Conferencia económica. en la
de l'exposició. Sense tenir-hi res de comú Enemies de la forma de Govern
fia vintena de republicans (niAs (mal estar' representats els Goa
o menys sincera) entre els sig- veras finlandés, estoni, feLd, poexternament, recora els magnífics pai- republicana en general, i enemics
nificats han estat assassinats: Iones i lituä, sota la presidencia
satges de la primeria d'En Nonell; te de la seva aplicació a Prússia en
O gairebé abaquell daurat calitjós suau i una ntatè- particular, a la qual consideren mentre ad:1 absolts,
Vennola, ministre d'Afers essolts els que atempten contra de
ria d'aquella que quan es fa *cía es tor- d'esperit contrari a la Repúblitrangers de Finländia. En aquesa
a
condemna
clurament
es
Harden
es
comFrederic
II.
Com
ea.
Com
ta Conferencia són tractades
na vellut talment.
porta amb la República el So- Fechenbach per una serie de qüestions de corriere, trarie, porta
En Colom és el pintor de la robusta i cialisme? Si escolteu els sociaquals
raons obscuros entre les
de mar i repressió del dontraa
ponderada sensualitat mcditerrania una listes, ells sein els Miles auten- nomás es veu ciar que l'acusat
mica senguinea. La seva pintura, vivaç i tica defensors de la República. ron el secretari d'Eisner durant han.
Convindria que els catalana
robusta, sumptuosa i amable, canta l'ale- 1, 4b hom es pot refiar de gent la República comunista baverela superstició
gris del món amb la gracia i la mesura com Scheidemann i Bauer que sa. Ara mateix, el director de la que tenen encara
comnämica i . geograrica, s'assad'un poeta Ilati.
fins el darrer moment en aquell Deta, una -agencia telegrafien, bentessin de les deliberacions i
fins fa poc serai-oficiosa del goÇ. C. ridícul assaig de monarquia dedel resultat de la' Conferencia
mocràtica amb ei canceller prin- vern pruasiä, china a la Premisa de Helsingfors.
Per celebrar de l'exposició J.
tiep Max de Baden apuntalavea la una serie de noticies sobre conE. Revira I Virgitt
Colom, els seus mies A ddmiradors han
monarquia formant part del mi- tactes entre l'exercit i l'Orgesek
organitzat sari batiquet-homettatge que nisteri?
i altivo Associacions dedicarles
tindra ¡loe diumenge que ve. Les insAlar) produeix naturalment una a combatre la República s'entie
eripeions co fan al Reial Cinto! Arlis- distionformitat entre ola mem- reparar en mitjans. Et ministre
Jonat unes guantes explicatic.
La situacio
brcs del Partit sobra cada qües- ha
SocialLid concreta. Diumenge, . per dona poc precises. La
— Al Sold Parés, el distinga pintor
Stmuttäniament amb la resisconformat.
allí
ha
denweräcia
exemple, hi haga una reunió de
En loan Baixas exposa iota nutrida coltencia paasiva a tes reqlons CULI"»
que
el
director
de
Resultat.;
les organitzacions del parla a Deta estä sottrgis a un procès pactas el Gavera ale:dial:y 'eantiJet-ció d'aquarel.les i pintores a en
Berlín. Otto Wels, un del "lea- d'alta
les quals al costal de les qualitats retastefreid() mentre qtie els afers ndia eaticant al ecu Materna de
d'aqurst
artista,
s'hi
obserandes a l'obra
ders" dell partit atribuí l'ocupaencara no catan po- peeteaa-aeld dintee tra naelona
denunciate
precisió.
la
tradicional
de
la
Ruhr
ft
ció
'
va tata notable
tnemigues.
sats en clar.
>francesa
que
•
visa
a
la
patalea
ha cstat. descobett a Ei.dalcat
.A,1 mrdel.r local, els senyors 1. Guite- destrucció d'Alernanya. Crispien,
Jet absurd que la Sooial-la,
ras 1 R. Polis hi tenen itas guantes g e~Atila -pugui pendrti (lavan' un vast complot comunista non -.
"loador"
del
partit,
sosaltre
un
tan la segspotat de l'esiat, les
les ben intencionades.
tinque quo Pocupacia s'hauria tot. Mida una actitud atinar. 'l'al arrfils
del qual co (roben a DileEl pintor Zu Pascual, dama, dissab()van si els capitalistas no ha- t'olio, li enldria sacrificar una mänya crea d'on es dieigivn lea
guessin sa4mtejat la política del mica d'extensió en benefici de la vagucs mclailtIrgique3 de !ea cu..,
te, inaugurara iota exposició de paisatges
comptiment dcli tractat. Aniaa ti _ intensitat.
a "DI Cantarín".
Illentrestant, un hom no shp tata belnaza.
ser, el directer de l'Associaeht do
— El pintor vienès Sinai Soueek
Qtetnt madres de U0Aitl, els
. vetare la Social-denua interessant exposichn a les Galerics Sindicato do Dependents, ' una al-' estar-se, era
ae (Merme, Telearats
ira de les Personalitats de nles mocracia, mota el seu immens 1ora:Cuita
Daltnau.
TolUons, do Cohleal-a, han cerelleu del partit, atacà durnment exercit des funjoliaria i la uva rina el trotan. El cardó deaner
— Els pintors b y-ir C. Ct‘nac A Antoni el "Vorwaerta" perque no tela fo'r.thirlablle organitzari, eta aair.callia ara das da /a fr-en.,
011é Pifien, denla, dissabte, inauguraveure a !n'alubia; la part do sar en aquailit_ altea l'r,a -les di- ntlat holandesa
a la de SuIssa.
ra« una e:pos:cid a ¡ca sales de La ¡'titoculpe mis ferien eta capitalistes monalons. `rre la qual tiren enor- trra
.ile Ilr:e4, la poblaeló de Th.
entena.
en 01 desastre do ibis tintineo:4 pes i la •forced . que es neeessitavn
alemanyes; Stampfer, el director per pasar-la ent moviment extra- cm a Oacitiantal, s'ha sublevat con- .
— El pintor Riedrd Duran ha obert
ordinaria 1 no servia per roa mes tra les trepes raguas. EiG tunea
' ata exPgsició d'o bres seres a la sala (7 del "Vorwaerts", defensalechtrarrictran demä ata aliats
que per teSuorar froulnixns.
lud del diari:
'le la Sec rió de Beiles Art: de "El Siel-un Crzse':W prajzota ea l'reolat do r.au.
Aqueate ilïverOiLO e puna fa
glo".
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Olvendres 9 d e4 "mill o do Isz%

El molt11 . 1Listre Senyor
T

ctor
..mti •

•

laric

ose
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;,

Numeran í de la Re:al Académia de Medicina i Cirurgia de Barcelona, President d'honor de la Societat Médico-Farrnacéaica del Sants Cosme i Damià, Vocal del Consell Qeneral de les Conferències de Sant Vicens de Paül de Catalunya
Protecció a la Infiincia
i de la Junta de

la-

Morí el da
teurtif amb els Sants

Saga512(1iS 1

6

del

la Bep.eilicció

correrht

al MAS DE

i foil colon! al

VIDAL

CM -AUN da! Püle .

de La burile (Pm. de Tarragona)

(A. C. S.)
La vidua, fills, nora, njts, germans, cosins i parents tots, en feravinent als amics i coneguts aquesta dolorosa nova, els
Mas de Vidal, 6 de març de 1923.
demanen una oració pel bd de la seva Mina.
L'Eminentissim scnyor Cardenal Arquebisbe de Tarragona i els altres Prelats de la provincia eclesiástica, slan dignat conccdir indulgències En la forma de consuetud.

•-ze-e7:277.

FINANCES
SESSIO DE BORSA

1 COMERÇ

60021 NIT
Obertura Alt

Cali

Tanta

71'83
7150
3r;45
a Lacere 3545
1923
de
març
de
62'o
Fclg2eratC2'5o
de 8
COESI 51611
VALORS QUE NO ESTAN 1NCLOSCS AL
Bala - ran 04
Ctertur a III
sin- LLET1 00101111. AL PRZ2EOT 1 ES
71 53
7 t '5o
Borda
COTIT1EN A 00356
7113
:Alticanta 7115 7115 7010
Bonos
Mpas. 1.33.10SICIó, O
56-6o
55•60
up.
Allglahlsos 5515 26a5
99
per 100
16 3o
Barcelona Traction aral Lizt
; Oreases 1530
151'15
Iii
0050 op.
3letropolita 151 1215
7 par 100 1921,
146
Darcrlona Traetion and 1.18d
F. C. Iletr51) . 149
107
n.
7 per 100 Preferents,
BORSA TARDA
Vana.
Bala
Obertura Alt
d.NGRESSOS\
DE
h.1
COMPANYIA
7130
71.50 71 . So 7150
.Nords
71'35 DELS
DEL 'NORD
714o 7135
7Alaca nts 71 30
1625
16'25
le.35
D'ESPAIIYA
Oreases 1930
'
3645
39'25
3545
y, I'll al 20 de febrer aquesta Com.
Citcerea V. 360
t3'5o
Colon/ala 63 53
PanV ia ha fingid un augment en la seca
121
121
12125
rezeptaciú de GS9,0.1751 pesS21.es vista
'Autminis.12.125
151
151
la recaptaci6 en la mateixa data de
MelronO lità 16125 15125
14575
14575
146
l'any 1922.
F. C . 51e1roP.146
61.75
o
6
I
'5
5175
DA primer de gener al 20 de febrer
n Felguevast,l'io
28'oci
proppaesat ha lineut un augment en la
. gucres O. 2.6'cO
seca recaptació de 2.179,032W pessetes vista la recaptació en la mateixa
data de l'izny 1922.
Nord

rErstocAnnms

r

Cotització oficial de la
Basa de Barcelona

Dia S de març de 1923
cEIZTEz DE L'ESTAT
7145
Onne Interior 4 0/0 F
8750
Exterior 4 % F
•
4565
" Amble.
Arable. 5% F
•
»1101 1922 S. A.
Tr. 1/.
8.0.
Je
•
4 Jener 1924 S. A. 10325
1. •
10350
B.
"
•. a N
4 rebrer• ° S. A. 10270
;• •
.
19.2'SO
B.
E
"Ir
I1JUNTAMENT 3 I tliPUTACiONS
79 •25
Ponte muntelpal E, 1903
79'25
1901
70'35
1905
1908 Ser. A.

1905 Ser. 111
1908 Ser. O
1305 Ser. la
1910 Ser. D
80
1919 Ser. B
1912 Ser. E
F
72.83
1911 Ser.
1913 Ser. B
1918 Ser. B
79'83
1517 Ser. B
80
1918 ser. B
80
19 10 Ser, 15
79'85
1020 Ser. 11
79'85
09.14
08'75
itell 4 1/1
teute 51:2 mipla
08
•
a
• 1907
5025
6
' •
5913
8650
° 1908
1301.1:1 Reforma
83
IpiptA Barna, &aman. 9,000,000 p.
5.0e0,000
"
' a
18.000,009
55'75
altioComunItat Catalana EA 1914
71'75
"
K 1988
74'70
Catas crean Comunal
ELrt Sarna. 4 13 •

BORSA DE MADRID
Interior complot, 71'30.
Amortitzable 4 per 100, 90.
Diem 5 per 100, 9615.
Exterior, 8775.
Rano d'Espanya, 590.
.

Idem Espanyol de Crait, 123.
Diem Rio de la Plata, 228.
Tabaco, 250.
Suereres preferents,
Idem ordinàries, 38.
Cédules, 91.
Nords, 367.
Alacents, 356'50.
Frailes, 39'15.
Llitires, 3032.
PARIS TANCA
canvis sobre Landre", 77755,
Mera Bdlgica, 8970.
Idem Espanya, 25725.
Ideal Holanda, '65350.
Itälia, 7830.
Mera Nova York, 16535.
Diem Portugal, inc.
Idem Suècia, 440.
Idem Suissa, 30825.
Idem Argentino, inc.
Idem Brasil, inc.
Idem Gr&ia,
Mem Noruega. 302.
Mena Dinamarca, inc.

Idem Berltn, 00850.
Idem Viena, inc.
Idem Praga, 4930.
LoNCRES - TASCO

Anuncis Oficials
FF.1in3Cl1R10U-S 552.CUNDARIS
DEL SUD D'ESPANYA, S. A.

En compliment chis articles 27
i 29 deis Estatuts Socials, es convoca als 'senyors accionistes per
a la Junta General Ordinäria del
dia 28 del corrent, que es celebrarà a les sis de la tarda, al domicili social,..Provenca, 231, baixos.
Els que posseeixin 50 o' més acciono i vulguin assistir a la 1
Junta hauran de dipositar-les a
la Caixa Social, deu dies abans,
segons disposa l'article 28 dels
dits Estatuto.
Barcelona, 5 (1q Mar? de 1 V3.
El President de C. d'A.--Gaie-'
. .
tä Cornet.
CC71iP.1111V!A ANONIFAA C1:11.5
FERROCaRRILS
DE
VILLENA A ALOOY 1 YECLA

Ecorionues

Sogons disposen cls Estatuto
socials, es convida els senyors
accionistes a la :l'Unta general
ordinària del dia 31 del corrent,
a les sis de la tarda, que se cele -e
brarä als baixos del número 231
del carrer de Provença.
Els que tinguln 50 o mes se,.
eions i desitgin assistir a la Junta hauran de dipositar-les a la
Caixa Social deu dies abano, segons disposa l'article 35 do:1
dits Estalulo..; .
Barctlona, 13.11e tare de 11)”.
El director-gererit, 71. Ibern•

Ets funerals quo co celebraren demà, dissabte, dia 10, a dos VartS cren -A, <my:g.-Jiu Re la
Casa Provincial de Caritat i tes misscs que 01 mateix dia, de des quarts de vuit a les nou,
tindran lloo a la Capelia dal San Crisi de la parròquia do Sinta Liarla d'Igualada, Sant
'Martí do Tous i a la Capella de La Pineda, seran aplicados cl sufragi de l'änlina do

bof

orres

ref
larifiza. T
Orpï
Vídua cli`Albert Gabarra!) i S'erra
y

que

meri

el

28

de

2ebrer clavrer

liavent rebut els Sants Sagraments i la Benedida Apost6114

(A. C. S.)
Els seus filt is Albert i Antoni, nores Assumpció Samsó i Armes £rles, néts, nebots i la
raó social Carlee Codina
C.", en recordar als amies i cone g uts tan .sensible pèrdua, els preguen que la tinguin present
Ilurs oracions i els agrairanPassistäncia A alguna de diles
misses.
oc8erau
uasa oc uarnat 1 a l'església parroquia' d'Igua
luda.
per
despcdlt
El del es dóna
No es 'convida partleularment
L'Emm. i Rvdm. senyor Cardenal Arquebisbe de Tarragona i els Il . lustríssims senyors
s Se Barcelona i de la Sea d'Urgell- s'han dignat concedir indulgències en la forma
acostamada.
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de caro I
.Alti
ment pocierás por a persones d4*
ticatUs. E. MartIgnole, Escud
Ibers, 10.
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Obsequi de
la So-

ii

c ietat

"Nestlé"

Eaules argeutines, 40.
Exterior, 75.
nacionel,zades
6315
Ser.
Olor« 1A
', rano, 77695.
Contra remesa de 25
6165
• 9.• Ser.
Nova York, 47000.
etiquetes de les que van
" 8A Ser.
a.
Espanya,
3028.
4. ser.
engataxades ende' pot de la
•
' DA Ser,
Sukasa, 2520.
Patina 'ladeada Nestlé, es
Eiotclals Fanap1044
e 1'75
Holanda, 11805.
regalar una preciosa nina
!Marital Barna.
Itàlia,
9912.
i un bon numeral per al
SegOVla Medina
Ser.
Andalunos
Suecia, 1766. .;.
40
sorteig d'una nina de gran
"g.. Ser.
3650
Portugal, 215.
tamany.
Aquest sorteig s'eAirar. Valencla Taras. 129"0.
, Argentino? 4312.
fectuará entre cada cent 1
o Adbs.
5815
klontevideu, 4300.
1.•
U. s. A.
participants..
69'50
-, •
1.4
• •
Eile, 3750.
69
Les etiquetes poden preLA
a a
•
101000.
Berilo,
ser. A.
sentar-se a des oficines
.0 •
7950
Copenteguen, 24595.
• 5,
,411 a
de la SOCIETAT NESTLE,
7075
7• p I
Yokohama, 2068.
7055
Granvia Layetana, 41, BarD
a a
89893.
Belglea,
78
ig
celona.
. 1 a .• •
8725
Noruega, 25925.
,e a • ay
57'75
Frategal 1884
kaaW
54'75
1578
•
EA Oral. Tramvlea 4 0/0
0/0.
"
se•es
BE
Ferrocarrile 48 Catalunya
99'25
~pauta general lerrria. Catalana
BALICELONA
Companyia Esreelonesa Electrictt14
CENTRAL: Rambla dele Ettudle, 4
614 0es de Barcelona 4 0/0
7673
AGENCIES: Número 1, Crea Canelas,
Calaana Gas 1 Electa. ter.
76
g.
•
2, Sant Andreu, 240.
Numero
9nerala 5l2c1ca, de Cual.' 5 0/0
Número 3, Sal/fletan, 111,
50/8 05
"
80210181 FrOductOra FOreee AlOtrlut 8150
PARA RECUPERAR RÁPIDA44114e:41a general Talada DIMMea
VALORS, CUECES, 011313, CANVI I
MENTE LAS PERDIDASFUERliCaOria coMPTÄT
BANCA
Catalana Gas ClectrIcttat
ZAS, VUESTRO MEJOR REMEDIO
tina' n'Urgen
LO TENEIS EN LA,
Apartat de Comal, 581
19700
Muna Industrial
ktat. Gral. Teletons.
Direcció Telegràfica
" Peninsult, loen
CATAL.ONIABANK
1113
LIQUIDA
N. • &merma n'ElecutcPar.
OEL n. veLoü5 Ganc,A ormasagera
DIVISES
E8TR010CE81E8
o
Franc«, 3010.
PODER3
Grano i espaioses mutares per 1
Idem auissoa, 12035.
Bogar molt a prop del Pare, amb
Idem belgues, 34.
CADA CUCHARA-DA EDUIVALE A 250 Ira
oigan, (ore I Ilum el& trien.
I.Ilurea, 3033.
DE LA MEJOR CARNE • NO FATIGA EL ESTO.
11a6: Diputació, 235, magatzem,
Lire«, 3075.
MAGO Y ESTIMULA EL APETITO emem-de dos quarts de 12 a dos mimas
. D6lars, 0445.
SE MIDE ICIOAS FAMAS Y una
Manca, 004.
d'una.
'corones, 03311
OSLIGACIONS

BANC CATALUNYA

CONVALECIENTES
E. DE GRIPPE

Ate
PRENGUI 5 NOTA

SI, ES sER,v1r,1
EL SABÓ,
-

•
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L'AselUBLICITAT

AGENCIA LIMAS
AdENCIA RADIO

T E L ET O R A NUE S

París, 8.-Telegrafien de Philipopoli:
i Les noticies rebudes de la frontera greco-búlgara diuen que la poblad() de la
Träcia occidental s'ha sublerat contra
:do grecs. Els insurrectes han atacat
la ciutat de Dedeagatx, mamut a raes
)de 80 soldats greca. Per altra para els
. grecs han efectuat nombroses derenicona entre la Població turca i búlgara.
'Les preson estan plenes de detinguts.
! Apestes noticies produeixen una penosa
i impressió a la població d'Andrinópolis
regions limítrofes.-Radio. •
. LES

!

DEDIS'ION S DEu nsarziBLEA D'ANGORA

Angora, 8. - La essió de la Gran
'Assemblea del din-tacs va acabar a hora
'enolt avançada de la net, aprovant-se
(vot de coneanea al Govern per acceptar la pau amb les següents condicione:
Primera. Abolició de les capitulacions.
' Segona. Ajornatnent de la reglamentació de les Miestions econenniquee i f
nancieres, ab ra com de la qiiestió

.estáf"desc

Brusselles, 8. - En la investigada °bula amb motiu de les
recents vagues de metallúrgics a
Hainut, s'ha comprovat que es
tracia d'un veritable complot
contra la seguretat de l'Estat.
A Brussekies, Anvers, Lieja,
Charleroi i ~1 han estat detinguis quaranta significat comunistes subvencionats pels goy erno de Berlín i de Moscou. Hayas.
LA DCCUCENTACIO INCAUTADA PALEJA QUE ALErimHYA

PROPCS:DIDN3 ALS ALIATS
Constantinoble, 8.-olemuniquen d'An
gura ilo que seguelx:
( El Consell de Comissaris traçà aliir
, les liaies generals projecte gover, Mamental, el qual ha de quedar definitivarnent reductat avui.
Aquest prejecte será Illurat probablereent demà passat als Alts Camissaris
aliats en forma de nota.
Si accepten els aliste les proposicions
turones, el Gavera d'Angora trametrà
una Delegarle seta al !loe i en la data
qne ea determini de coma accird.Ilavas.
LES EONES DISPOSICIONS DEL

GOVERN FRANCES

Parla 8.-Sembla que si el Govern
d'Angora presenta proposicions acceptables per a la repreea de les converses
sobre la pan, el Govern francs està
dispog at a examinar-les amb atencie. Si
aquestes proposicions fossin discutibles;
SS reprendrien les negociaeions per a la
pau amb els alíate a Lausana o en un
altre halret qualsevol.-Haeas.

CONEIXIA PAM PER PAM
VIDA NACiONAL BELGA
Brusselles, 8. - La documen-

tada de la miel s'ha ineautai
policía belga en els registres
efecivats en els domieilis deis
comunistas ,sospitosos, posa-de
manifest que aquest partit eslava en connivenota amb el Comunista de . Berlin al qual els comunistes belgues tenien al corrent
de tots els detaies referents a

l'economia, la política i l'a,drninistracid de tal forma que a Alernanya es coneixia perfeclqment
tot el que es relaciona amb la
vida nacional belga.-Havas.
EL CORZO DUANER
Dusseltiorf, 8. - Les autori-

tala franceses han creat aquests
últirns dies tata una serie de
Raes duaners, amb l'objecte d'unir la linia duanera que Linea la
Ruhr amb la de Rhenania.
Es ara aquesta tinta un corita
continuat des de la frontera
holandesa fina a la suissa.-11avas.
UNA CINIOPIRACi0 A EA* eRA PER A UN COP D'ESTAT

Munie, 8. - Ele periòdics
anuncien que en virtut de maneigs secreta elicaminat,s a canviar per mitjans violetas la cona
titució de l'Estat, han estat detiegudes quinze persones, set de
les quals han estat Niurades als
tribunals de justicia.-allavaa.

SESSIO DEL REICHSTAG
D;szti m'os DE STRESEMANN 1
LA

DE LEDEBOUR

Berlín, 8. - En la sessió del
Reichstag el cap populista Stress
semann declara que no existeix
diversitat d'opiniú, ni divergencia entre el partit populista i el
canceller Cuno pel que es retaLA QUESTID DEL CARVI DE
reis a arribar a una intelligenPRESONERS :: ELS PROHOMS
cia amb França. Aprova els treTURCS ES REUNEIXEP
.
balls del Govern encaminats a
Paria 8.-Segons un conmnicat d'Angora, •han celebrat una conferencia els aeonseguir l'atea del maro, i acasignificats politice Kemal Paixà, Reuf ba fent una crida al man perquä
Bey, Alt Fuad i Ismet, a propósit de la intervingui contra l'ocupada de
eituacie creada pel vot de l'Assemblea França a la Ruhr.
A continuada fa ús de la pa. grexercir represàlies contra Grecia, par
;1 1taver eque,e ta refusat continuar el can- renta el senyor Ledebour, tI qual
declara que elf Govern alemany
de presoners.-Llavas.
capitalista no aconseguirà mal
GENERAL
CONSTANTINEt.
resoldre el conflicte franco-alePULOS ABSOLT
manye-Acaba el seu discurs afirAtenas, 8.-El Censen de guerra ha mant que el canceller Curio no
Idesseot general Cenatantinepulos.aconseguirä amb Ja seva actitud
Batas.
violenta més que enfortir la situació de Poinearé.
. EL CONSELL KEMALISTA
Seguidarnent s'aixeca la sesConstantinoble, 8.-Sha reunit a Ansi6.-Havas.
gora un Consell especial, sota la presidencia de Mustafä Kcmal.
La reunió té per objecte redactar la
nota que ha d'ésser tramesa ate aliats.
de conformitat amh les decisions aprovades per l'Aesemblea Nacional deengora.-Radio.
LA SITIJACIO D:PL01ATICA
París, 9. -La Secretaria general de
Lausana, l'existència de la qual quasi
be quedava oblidada, continua funcionant. A la mateixa li notificará el Govern turc la votació d'Angora demanant
la represa de les negociacions i Ii sotmeträ tal cegada les seves contrapeoposicions.
Els aliats no semblen d'acord sobre
la manera com convé afrontar aquesta
eventualitat. Anglaterra indica que no
esta distmeada a admetre una nova discueeió en els punts sobre els guate es
va arrher a un acord a Lausana, puix
A rmeeible que l'Assemblea nacional turca vulgui discutir de nou alguno punts
del mateix.
Mussolini, en canvi, ha expressat la
prudent opinió que toa vegada que no
ala signar res, no sha fet res en definitiu ni intangible i que no cal rebutjar
per endavant una petició qualsevol
discussió.-Radio.

LA VOLTA AL MON EN DIRIGIBLE
Londres, 8.-Comuniquen de Washington als periódica que el viçe-almirall
afieffett, cap de l'Oficina naval aeronáutica dels Estats tinas. Ha anunciat
que un non dirigible, que este a punt
de terminar-se, emprendrà l'estiu vinent
un viatge de molla al món i intentarà
,volar sobre el Palo Pord . ¡ l'otp Sud.
r o I 3r,
rgal9

•

• e

. . §.4

Mussolini dem

ra;que, vol vtz.
nar amb

it r elnuM

dirigit des d'Alemanya

El cordó duaner aliat a les' regions ocupades s'estn
holande' sa a Fa de Suissa

CLEMENT D'EMA LLUPS

.

:,eitice un :oorn Ii

_n

'

Tercera. Abandó de Karagatx.
Quarta. Acceplazió de totes les altres
cleusules, tal com f oren acceptades per
la delegació turca.
Cnquena.-Exigir a Grecia, d'una
numera inflexible, les reparacions i restauracions de les regions destruides.
Després d*aquesta sessió, el Consell
Comissaris es va reunir per redactar
le contraprojecte que havia d'ésser tra1 mes avui a Adoso Bey, el qual inunediatament lhavia de comunicar als alts
comissaris.-Havas.
ELS TURCS TRAMETRAN PO -

•,.

ti.

DITALiA

LES, REPARACIONS

LA QUESTIO

D'ORIENT

La poblaciö de lä.
T ráci a Occitterrgv
tal se subleva
;contra els grecs

DIvetndrea t YSmp5 1

DISCURS DEL DIPUTAT SOCIALISTA SENYOR DAVID
Berlín, 8. - En obrir-se la
sessió del Reichstag, el president

de la Cambra va pronunciar un
discurs, protestant contra les
mesures preses per l'Alta Comissió interaliada de Rhenänia.
Després va parlar el diputat
demócrata senyor Korel, el qual
va dir que esteva conforme anib
les declaracions que el canceller
va fer en -num del Govern.
A continuació va parilar el Clcontra l'actuada de França a la
Ruhr. aV dir que Frena no ha
aconseguit cap resultat i que, no
oLltant, seguaix çealitzant, nos
ves ocupaicons.
Es necessari, va dir, saber que
és el que prete França: si vol la
pau i les reparacions, o si tracta
cre deslligar Rhenänia i la Ruhr
del restant d'Alemanya, per crear
In una comarca independent.
Si vol el primer entendrà no
mullt bé, paró si vol el segon, no.
Ebs tem disposats, val dir en
acabar, a donar a França garanties per a la seva seguretat, i
lamba ho estem per realizar les
reparacions que permeti la capa.
citat d'Alemanya.
Seguidament va parlan el nacionalista senyor Herzt, el, qual,
en nom del seu partit, va manifestar que aprobava les manifestacions del canceller,
El Govern, va dir, no pot ni
ha de Signar coMpreUnieos que
aespres Ji seria, iLaymt
_e_ompljr 5-1..1a.ysta5i

París, 8. - Comuniquen de
Magúncia al "Echo de Paria" que
obeint a instruceions de Berlin,
han repres el treball els empleats
de Correus, Telègrafs i Telefons
de Coblenea, Diez 1 Nassau. Hayas.
S'ACCENTLIA L'ACTIVITAT NACIONALISTA

Dusseldart, 8. - Es fa constar que a cada moment-és mejor
l'activilat que desplieguen les associacions nacionalistes
ny e s.
Altir les autora-ata -franceses
inseriviren liii obrers especialisies ferroviaris.-IIavas.
ELS 02P.'Er.3 ORGANITZEN
Ct.:33G3 PER CCi1iiRRE8TAR

EL StiStalEK13 hIAGIE.E'ALISTE3
Dusseldorf, 8. - El Loe dosner de Tra Tken ha detingut a un
ciclista alemany que portava eomunteate tramesos pel coteegut
industrial Hugo Stinnes.
Els obrers de les fàbriques de

Dortmund han organitzat un cos
de 200 individus amb ll'objecte
de contrarrestar els maneigs dels
naLmnaliates.
Prop de * Vitten els obrers de
la mina Hertmann han organitzat amb el mateix objecte un cos
de 600 persones, i en el districte

d'Aagen, els comunistes estan
organitzant-ne un altre de sernblants-Havas.
EL

CONSELL D'OBREM

DE

IWE3TA LIA TE A L'OKDRE DEL
DiA LA LLUiTA CONTRA EL

FErAt4ME
DusseWort, 8. - El Consell
d'obrers de la indústria de la regia de Westfälia celebrará el dia
1 de l'actual un Congres, l'ordre
del dia del qual es la següent:
Primer. - Traballs del . proletariat contra ea capitalismo ale-

many i contra el capitalisme fran

ces i contra la reacció alemanya.
Segon. - Treball de les Comissions fiscalitzadores.
Tercer. - Lluita contra el feixis me.-Ila y a s.
COLUSIONS ENTRE NACIGNALISTES 1 CONI:JNISTES
Pacía, 3-Comuniquen d'Augsburg al
Eeho de Paris que el periedic General
Onatiger diu que ha tingut lloc en aquella cititat una col.lisió entre nacionalistes i comunistes1 resultant-ne vint ferits quatre de greus.-Havas.
LES LINIES FERROVIARIES
ARRIBADA DE QUEVIURES
DETENCIO
Dusseldorf 8.-El servia diari de trens
a les línies rhenanes de la Ruhr i westfalianes n'ateny actualment 133, la qual
cesta representa 21.000 quilómetres de
Ahir entraren a la Ruhr sor vagons de
queviures.
Ha estat detingut tao correu especial
de la Direeció de la policia alemanya,
que esteva encarregat d'interceptar i espiar totes les comuniccaions del servei
francees.-Havas.

SASOTATGS ALS RIELLS DE
L'ESTADIO DESSEN
Dusseldorf, 8.-Per haver estat aixecats els dices a l'entrada de l'estació
central d'Essen, ha quedat interrompuda la circulació.-Havas,
A ESSEN UN SOLDAT FRANCES
ES DEFENSA
París, 8.-El periódic Le Temps publica el següent despatx de Dusseldorf
A Essen un soldat francés, amenaçat
per tres individus, i després d'intimarlas per tres vegades reglarnentäriament,
feu dos dispare, el primer a l'aire, i l'altre contra un dels esmentats individus,
al qual ferí.-1-lava
s.
ELS LLOGATERS DEPENDENTS
DELS FERROCARRILS DEL PALAT1NAT ACOMIADATS
Berlen, 8.-Cornuniquen de Ludvigshaven que ds llogaters de les habitaejem dependents de l'administració de
ferrocarrils del Palatinat han estat avisets per la Sots-Comissió de les autoritats d'ocupació per tal que abandonin
tilinte de 24 horco els locals que ocupen.
Aquesta mesura afecta a 1.300 empleats
ferroviaris.-Radio.
LA CARTA DELS BISELES SUECS
F.stocrilm, majoria dels periódics, comentane la carta publicada Del
bisbat anee, en senyal de protesta contra
l'ocupació de la canea de la Ruhr, ceomeren als bisbes Ilur intermite d'immiscuir-se en else assumptes polítics, a risc
de perjudicar les relacions d'amistat que
mantenen els Governs francés i suca-

Hayas.

M. SARTNOIJ A BIN9SSEL.LES
%melles, 8. -8 erribat M. Bartpou, qual cnAttrageavt
N .1
makrilay4,

Brussel.les, 8.-El sanen Poincaee és
esperat el dilluns per a conferenciar amb
els senyors Theunis i Jaspar.-Havas.
LA INFLUENCIA FAVORABLE
DE L'OCUPACIO PER LA INDUSTRIA D'AUSTRIA
Viena, &-L'ocupació de la Ruhr ha
exercit una influencia favorable a la indústria d'Austria; les fàbriques han rebut en aquests darrers tenlas nombroste
demanden i ocupen tots els llurs obrers.
La crisi industrial, que inspirava inquietuds, ha estat atenuada en carta mane r a, disminuint el nombre d'obrers parata
.icxed ha produit tata alea a tots ele
valors ir.dustrials a la Borsa de Viena
i aquest moviment ha reanimat tot el
mercat.-Radio.

DISCURS DEL
8ENi014 CURO

COMENTAR' AL

Noca York, 8.-El periadic The New
York Weil diu, comentant el riscurs
prontmciat pel canceller alemany senyor
Cinto, que el fi principal d'aquest discurs
no era cap altre que el de reforçar
disciplina del pable alemany.-LIavas.
LA PERCEPCIO DELS Ispos TOS A LA RUHR :: DECLARA G1ON3 DEL DIRECTON DEL

CREOIT NATIONAL

l'ates, Scbweiaguth, director
del Credit National i enearregut duna
rna.iti provisional a la Ruie acava d'arribar a Parts i ha donat compte de les
mcsures adoptades per asseguiar la pereepció d'impostor, dele quads ele
veras alicate decidiren la confine-tecle.
D'aten,' amb el Govern belga, l'impost sobre el carbó fou modificat per garantir-lo oontra l depreeiacie del mare.
Or ara rrelavane l'impost ser peroebut
en divises estrangeres.
Coto mes-ura especial serä prohibida
tota ractivitat industrial normal a les
mines ola propietaria de les quals
eihagin eotmés al pagament deis impostos.
El regim de permisos d'exportad/S i
derogació de les prohibicions ele sortida
han estat també modificats.
El director del Credit Nacional afee que lee percepcions duaneres ea desenrollen d'una manera ruolt favorable,
Je que ele provelmente de les poblacions
oeupadee no PS poden fer d'ara rudasant sitié passant al través del nostre
cardé duaner.
Ilem decidit aixl mateix la confiscació de l'alcohol de monopoli i l'impost
sobre els tabacs i eis
Els embargaments de marca operats
qua n Retuesta eren tramesos al Reichsbank i les seves sueureals en ela paisos
°empata no justifiquen el fet que el Govern alemanya no satisfaci les obligaMono de ratranjament rhenä que signe
i per les quals bevia d'atendre a les necessitats monetries de les nostres trepes
d'ocupad&
Al Govern alemany toca, dones, fer
honor al eomprozats solemne i precio
Inc eentrege en aquest tessumpte.Hayas.
EL DESARMAMENT NAVAL
A FRANÇA DECLARACIONS
DEL MINISTRE DE MARINA
París, 8.-Cambra deis diputats.
Ile ellecumix el projecte reduint el
nombre d'arsenals I establint industials
de marina franceses.
E. ministre de la Ruhr declara que
el programa naval francés, ule confor.
mitat al queden acordat a la Conferencia de Washington, de la qual aviat el
Govern feneces demanare ratificaeió,
no fina el nombre d'unitats, sinó entero.ment el tonelatge en cada eategoria de
vaixells.
El pregrarna--digue el raidistre--preeeue‘lea mil tones per a la classe de
cuiraoats; roeré nosaltres no pensem
ara en reconstituir-lo, primer perque el
tipus cabdal del vaixell no este determinat encaro; i segen, perniué els nostres
mitjans financers no ens permeten construir euirailats; i temer, perque volem
una política pacífica 1 defensiva.
En la seva conseqiienda, només tenim necessitat d'una flota que asseguri
la defensa de les eostes i protegeixi les
p ostres comunicacions maritimes, flota
formada de cruers lleigers, contratorpodiners i submarina.
Tractare mde la constducció de etaraeats, únicament en el cas de eircums-

tIncies imprevistes.
La Cambra, adoptant les proposicions
del ministre de Marina, decidí la supresió de l'arsenal de Guerigne, afecte a la
construcció de cuiraeats.-I-lavas.
LA LLIBERTAT DELS SOCIALISTES PRESOS A MOSCOU
DECLARACIONS DE KRILENKO
ACTITUD DIGNA DE LA 11 INTERNACIONAL
Londres, 8. - Tota la Premsa russa
publica les declaracions fetes per Krilenko en el CaLlegi d'Advocats de Mostela Segons ha dadarat Esilengo, el
Covern deis Soviets este disposat a calcedir la Unas& .1 a porakie&e que marean
restralgei *eh
revolu.

na o... per

es de la frontera
nats a Mesan si el partit socialista revolucionari es campromet a substituir
els membres presoners amb altres socialistes revolucionares que es troben a
l'estranger.
Aquestes declaracions han prodnit gran
indignació entre els socialistes. La Segona Internacional i la Federació socialista d'Amsterdam, en tenir noticies
d'aquestes declaracions ha publicat un
manifest dirigit als eocialistes en el
qual es diu que les tres organitzacions
socialistes internacional existents a Europa estiguin disposades a proporcionar
an substitus perque vagin a constituir-se
presoners a Moscou, a canvi de la llibertat dels actuals presoners, pula els
socialistes associats senten un veritable
honor de poder compartir la sort amb
Ilurs col.legues presoners i que estan
disposats a acceptar l'odiosa transacció
proposada per Moscou. Preguem que els
nostres germans els socialLstes revolucionaris que es traben presoners dels
Soviets, no s'oilesin als nostres desitjas
i acceptin la Ilibertat que seis ofereix
a aquest preu.-Radio.
A IRLANDA

LA

CLERECIA EN FAVOR DE LA
PAU

Corle, 8.-lin important gruje d'eclesiestics de l'Oest d'Irlaeda ha dirigit
una crida als rebelo a favor de la suspcnsió d'hostilitab.-Havas.
UNES

PER UNA MINA
8.-L'explosió d'una mina collocada sota els fonaments ha destruís
completament les oficincs del cobrament
d'impostos.
També ocasione greus danys als edifide públics.-Havas.

S'AGREUJA LA SITUACIO
IRLANDA
SAGNANT CONBAT AL CONTAT CE KERRY
23 MORTS
.Londres, 8.-Fa ja alguna dies

que sembla haver-se agreujat la
situació a Irlanda.
El dilluns, al comptat de
Kerry, s'entaulà un sagnant
combat que continua a horca
d'ara, a conseqüència d'haver
estat tirotejades les forces de
l'Estat lliure per uns quatrecents
rebels que s'havien amagat a
l'efecte en una muntanya.
De les darreres noticies tingudes fins ara se sap que el nombre de morts s'eleva a 29.-Havas.

COMBAT ENTRE ELS REBELS I LES TROPES DE L'ESTAT LLIURE -:- UNA COLUMNA REBEL COPADA
EL

Dulliis 8.-El combat entaulat a Xerry comeneä el dia 6 i ha terminat avui;
ha estat el més important de tots els
que s'han niurat entre els rebele i les
tropes de l'Estat lliure.
El conting,ent rebel s'elevava a més
de 400 homes i les torees regulars eslaven formades de nombroses colurnnes
volante.
Els rebela després d'una aferrissada Iluita, iniciaren la retirada.
Els rebele han tingut 21 morts i els
regulars 14.
Els ferits són molt nombrosos per
tots dos bandola,
El Quarter General de l'Estat Lliure
comunica avui que ha estat copada una
columna entera de rebelo prop de Melote, i que ha caigut presoner el cap de
l'Estat Major de les ¡orces irregulars.Radio.
UN VAIXELL BOLXEVISTA A
L'ARGENTINA
Rige), 8.-E/ primer d'abril salteare
amb ruta a la República Argentina un
vaixell boheevista, a bord del qual hi
anire la Comissió que el Govern deis Sovicto tramet a América del Sur per a intentar la represa de les relacions comercials.-Radio.
LA PRENSA A TXECO-ESLOVAQUIA
Praga, 8.-Segons una estadística oficial, el nombre de diario i revistes que
es publiquen a Txmo-Eslovequia és de
2.06o. Solament 615 tenen carácter politice
Es publiquen 131 diaris.
El repartiment de publicacions per nacionalitats dóna el següent resultat: 66
per cent txeco-eslovaques, 29 per cent
alemanyes, 4 per cent hongareses i l'u
per cent que queda as reparteix entre
russos i polonesos.
El promedi del tiratge dels grans rotatius es de 22 mil per a la premsa Ixeca i de set toll per a laptetnsaalemanya.

-Hayas.
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formació dient que el ce a
d'obrers inetal.lúrgies, al
estan afiliados 18 coopera•
obreras, S'acaba d'adherir al
dicat de Cooperatives tenista.
La noticia está essent ob
de molts comentario, ronce
h I molta importäncia, i abs e
l'esmentat consorci está pres
pel senyor Emili Colombine,
milita en el partit socialista
tari, i lo secretara de la F
ció italiana d'obrera metal,

PELS ESTUDIANTS E
GERS A LES UNIVENSITI
Roma, 8.-E1 Govern itala
decidit concedir borses per
estudiants estrangers que/
gin seguir els seas estudies
escotes i Universitats italia
dispensant-los de totes les
i sobrelayes.-Havas.
LES

ELECCIONS PARCIAL!
ANGLATEPRA

Liverpool, S.-S'han ciectutis
cions parcials.
La Huila fou renyidissitna
fingid una gres majoria el
yes, quedant derrotat el sein
el comandant senyor Bilis, seati
nancier del rninisteri del Tren
vas.

MODIFICACIO
ANGLATERRA

Londres, 8.-El ministre
Comunicacions acaba d'ese
menat ministre d'Higiene p'
ca, en substitució del senyor
cawen, el qual ha presentat
dimissió del seu cärrec perh
estat derrotat en les alece
pracials del diumenge piusa,
les qual va triomfar el ca
laborista.
Per a ocupar la cartera de
municacions ha estat no
Sir William Hawics, actual
sident de l'Oficina de roa
d'Ultramar-Hayas.
LA MALALTIA DE LA NO
GLASGOW

Londres, 8.-El "Daily C.b,
nicle" publica un telegrama
Glasgow dient qua en e
poblad() s'ha declarat una
dämia semblant a la malea':
la son, havent-se registrats
brosos casos, seguits de mg(
Hayas:
SONAR LAW I ELS FRACA
ELECTORALS
Londres, 8. - El senyo r 13t

Law i els diputats unionisies
Londres han celebrat una re
secreta a la Cambra dele Cor.
creient-se que han tractal
recents fracassos electoral!
tivats segons sembla eri
dels lloguers.-Havas.
CONTRA EL TERRORI8/0

CAIRE

El pire, 8.-Sia publica t ere
dama anunciant que s'aplic are he
de mort a tota persona en Poicr
qual es trobin explosius,--Hens
UN PROJECTE PER A LA Ct
TRUCCIO D'UN FERRAR
AERI
Parts, 8.-La Concissié nainici0
Transporta ha estudiat el PXfree
grup d'enginyers per a la eele
d'un ferrocarril aeri de e me `e'a 6
Aquest sistema s'assaja re e tlee e,.
els Jocs Olímpica per unir l'eres.'
Colombes amb -la Porta
Aquest ferrocarril aeri reeleie
lar dieriament 60,000 viatge
d'InstaLlaciti per quilémetre
700,00 francs.-Radie,

L'AFER JUDET
NEGA A CONTESTAR
PREGUNTES DEI. OTO`
París, 8.-Ahir a la tarda bel
Judet a presencia del jutge
el qual l'ha intetrogat ob
5re la e
tabilitat de l'Eclair, de París 4ee
eles de Judet, quan era e l seg
de
Judet s'ha negat a contestar. et.,
_vete, 1blt8527/14-14

SIS AVIONS GEGANTS DE TEXAS A PUERTO RICO
Nova York, 8.-Sis avions gegants,
pilotats per dotze fficials de l'aviació
militar nordamericana, han sortit avui
de Sant Antoni de Texas co direcció a
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d 8.-En na diem%
Roma,
el ministeri de ?bo
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el president del Consta, sena
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deismentit la noticia publicada
als periódica aesegurant que ea
proposava fer eme combinad() de
La qüestió del Marroc
1 comandamente militara.
Tamba ha desmentit els rua 'more -que assegUrere ' que al ,11.11
entrb efl lid 'otee
secretan, general Barrera.
Ha acabat dient que ignorava
, d'En Navarro al si el sergent Vasallo arribarä demä a Madrid.
'Consell de G. i M.— BI ministre de Finances,
, Avui ha comparegut novament parlant amb els periodistas, ha
davant el Consell de Guerra i desmentit que amb motiu de la
prórroga del pressupost de 31 de
'Marina el general Navarro.
Ha estat declarant des de les mere es proposi introduir modideu del mati a un quart de dues ficacions fundamentals en la sede la tarda, en la qual hora ha va estructura.
La prórroga—ha dit-65 autoabanelónat el ministeri de la
matice i afecta sols a les despeGuerra.
ses. Les üniques variacions que
DEL DESFALO DE LARRAIX
portar ä seran aquelles que es
Ceuta. — Divendres, a les nou deriven de les autoritzacions
¡del mati, se celebrara el Consell consignades en lleis votadas per
cl'e guerra d'ofieials generals per les Corte.
, faalar en la causa que se se— A primera hora de la tarda
contra el capità d'inten- estigueren a la presidencia del
gueix
dèn cia, senwcrr Jordan, conipli- Consell, conferenciant amb En
•cat en el desfalc de Larraix.
Garcia PrieLo, el ministre d'EsPresidirà el general segon cap tat i l'ex-ministre Angel Urzaiz.
.senyor Gil Vilote.
LA SITUA010 D'ABD-ELL'ENTERRAMENT DELS AVII-

D'ESPANYA

Les declaracions 'diserepäneies

1.•1

LEE

Al Cdu ,, rés s'ha parlat aquesfa tarda de
' l'anguniosa situació
en que es troben Abd-el-Malek
3 les seres tropes, assetjades per
/es forres d'Abd-el-Krim, segons
poves de Melilla publicados pele
Eis comentaris que es feien
e al Goveri.
! ren desfavorables jr
¡vega es recordava que fa uns
.vint-i-eine dies havia estat a
Madrid un fill d'Abd- dl-Malek a
;demanar auxili per poder fer re:sisteneia a les torees d'Abd-eltFirim i no Va lograr ésser rebut
la cap flor.
• A aquest abandó per part del
Govern s'atribueix la derrota
ld'Abd-el-iklalek, que As molt nlés
6entida i important per afectar a
les 'cabilos de Guesnaia i Mar;nisa que tenen graos contin:gents bellies que Iluiten al rostat dEspanya.
EL. COMUNICAT

nifestat que s'havia posat en re;laeió amb l'empresa i els obrers
:de la mina El Guindo, amb lobjede de solucionar la vaga.
' Ha afegit que ahir el visitaren
tel senyor Llaneza i el secretari
;del Sindicat Miner d'Astúries,
;per donar-li compte de les conclusions acordades al Congrés
n celebrat a Oviedo.
Figura entre aquelles conclusions la petició d'augment de
!jornal.
tfr Finalment, ha parlat el se;nyor Chapaprieta de les sessions
que celebra l'Institut de Reformes Socials, per a discutir l'andeprojecte de contracta dei. treball.
: —Aquest contracte del treball
dit el ministre—ha estat
.acceptat pels obrers, i ara disco, teixen els patrons l'extrem rolaJiu al control.
Els patrons, en la diseuSsió,
•eón representats pel Foment del
Treball, de Barcelona, i porta la
:ven dels obrers el senyor. Largo
:Caballero.
Presideix les reunions el rols.secretari del Treball.
i • Quan acabin les deliberacions
iportarä el resultat al ministre,
;que- redac ta ra, si /in creu opor¡tú, un projecto de eei, per pro¡sentar-lo a les Corte
El senyor Chapaprieta ha dit
¡lambe que els metrons discutien
Tassumpte amb gran serenitat.
I — L'ambaietadar d'Itälia" ha
yisitat avui el ministre dEstat.
— El ministre de la Gol/una' ció ha confirmat aquesta larda
qne ha arribat a Madrid el governador de Múrcia senyor Izabal.
, —Ha presentat la dimissió?—
ha preguntat un reparter.
—No ha presentat la dimissió
—ha replicat el ministre—eneara que semida que ve disposat
no tornar al seu càrrec, perqué
presenta la seva candidatura de
diputat pel dictricte de Daroca.
--Lluitarà contra un albista o
un romanonista?
—No cree tal coca, perquè en
aquest particular mantenim el
criteri que ja coneixen, de no
presentar cap candidat un ea presenti •un ministerial.
Per aqu e sta causa cree que el
senyor Izabal lluitar ä contra un
conservador.
— Aquest mati ha despatxat
ernb el Rei el president del Coneell, nutrques d'Altiticemas.
- gi ministre de la Guerra ha

PUBLICITAT

maechea, ebnisiderats, jnpä amb
alees doe detinguta a 'Bilbao,
com a presumptes antara da,
queet delicte.
lAfegia el despatx que apesta
qubjeetee es trobaven O. Madziti,
al carree de BetruguelÄ núme
4, barriada deis Quatre Ca-.-ro
mina.
A les guatee de la ~landa futima, set agente es personaren a
l'esmentada casa, dominen d'un
familiar d'un dala presumptes
/tutees. Tots dos foren detinguts.
Pasearen a 'la con-asarla, on
seis va sotrnetre a un minuciós
interrogatori.
Negaren iota participada en el
delicte que seis imputa, dient
que ells eren tramviaris i que
havien estat acomiadats per la
eompanyia.
Afegiren que pertanyien a? Comité de vaga tramviäria i que
havien abandonat Bilbao a les
vint-i-quatre hores d'haver-los
comunioat la companyta que
eren acomiadats.

DORS

Aquesta tarda, a les quatre,
han estat enterrats el tinent
d'artilleria Alfons Gardoqui i el
caporal d'infanteria Zenon Matias, morts ahir en l'accident de
Quatre Venta.
Portaren els fèretres oficials
de l'aviació, que els col-tocaren
en els vehicles, cobrint-los handores espanyoles i flors i corones.
Presidiren el dol un eepresentant del Rei, el general Echael coronel Soriano i el dila-olor de l'hospital militar.
Seguint el trajecte del sequici volaren aeruplans, que Ibaçaren Dure.
A l'acte de l'taterrament es
feren les "satves" d'ordenança.
VISITA D'AGRAMENT
NAlfons Sala ha anat al Palau a
donar les mercès al Rei per haver-lo
nomenat senador vitalici.

Zona oriental. — Les bateries
'de Beniiez i posició Nord feren UNA PROTESTA DELS
Ifoc sobre grupa. ser.se novetat.
I Forces de Queb!ani i Cunduci,
La Federació de juventuts Comun'a•en dues colurnm ,, passcjarea
• tes dEspanya publica una nota ea la
per la zona de la paca
qual consigna la seca protesta canta la
sense incidents.
ó. — En un reconeixe- peas.e.euca, de que èls das elements són
Aviaci
ment a Mehayate, on hi havia un (hjecte -per part del Corma.
ES die en la nota que anda rnotiu de
eeup, es fea foc d'ametralladola palleac l ó d'un maulfest contra la
tres.
• En el restant Col front, sense guerea del Marrac, fett empresonat leatenor Comite, i que diumenge passat es
novetat.
• Zona occidental —Res de non. personä al local social el jutge mutar,
eL QUE DIUEN ELS PaiN1STRES
; El ministre del Treball ha ma-

LA,

[E ..N. C• I
,

acompanyat de dos ag,ents de policia i
clausurä la secretaria, el mateix tenles
que s'efectaavea registre.; en els do.a.cilis d'alguns afiliats, diversas deis guate
foren empresonats.
Contra aquestes detencions s'aixeca la
Federació i la nota acaba afirmant que
l'empresonament dels scus directors no
impedirä a les Joventuts Comunistas continuar la sera tasca contra la campanya
del l'arree.
UNS COMENTARIS
La visita al Palau del director de
"La Acción", senyor Delgado Barreto,
periódic que publicà la noticia de que
el Rei tenia el propósit d'abdicar i demes ve fent una carnpanya violentissima
contra el ministre d'Estat, ha estat comentadissima en ele circols potajes.
EL CON3ELL 0í DEMA
Ei president del Consell ha d'U aguceta tarda que el Consell anunciat per a
demà serä purament administrada.
Tractarà de l'aasumpte deis carbona
i d'altres relatius a subsistencies.
LA FIRA DE MOSTRES DE BARCELONA
En representació del Govern, i per
delegació expressa del ministre del Treball, el próxim dia 17 inaugurarà la
Fira Oficial de Mostees de Barcelona
el sots-secretari del ministeri del Treball, Comerç i Industria, Ramon de Castro, al qual acompanyaran diversos elemente rcpresentatius de Madrid, entre
ells el vice-president i secretari del Comité Central de la Fira de Mostees, seors Gonzälez Rocavos i Ayats.
L'ACTUACKI DE LA POLICIA
A BILBAO

Fa alguna dies va tornar, procedent de Bilbao, el director de
seguretat, don Carlos Blanco.
La Unpressió que ha portal, de
la. sera visita As que cal corregir
defieiencies en la policia, encarregant de l'oportuna reorganització al comissari senyor Fernändez Luna.
Aquesta reorganització
re principalment a detenir als
autora dels aternptats sindicalistes.
La nit anterioe, don Carleo
Blanco va rebre un telegrama Ael
senyor Fernändez Luna, en el
qual se li deia que el jutjat del
Centre de Bilbao, que entén en el
sumari relatiu a Eatemplat contra el tramviari Restitut Salvador, en el qual resulté ferit tambe el caporal de seguretat Vicens
Carracedc, esdevingut el dia 18
de desembre últim, interessava
la detenció de Nicolau Martínez
Baraona 1 AH.Q.1111 P4110,134

DE CATALUNYA
ESPLUGA DE FRANCOLI
L'ea
Itlebet•eln a Poblet
S114
I* nava ¡anta del SIndicat A
ha quede eaaatituida de la aegüent
nera Preeldent, Josep Cabeza i Coll;
Ace-prandent, Aguad Rolg 1 Dominan;
beeparer, Pan Carreras 1 llontsertat;
emaptadoe Antoni Balita 1 Saumell;
oieretara Josep Armengol 1 Piquet; YO: Salvador Sanjuan 1 Wat Jume
Vidal i Outmeh, Isidre Reme i TarrueIla 1 Joeep Canon! 1 Franquea.
— S'ha rebut el presaupost de pesatea 96,500 per a la con/acaeció de la
120Yft carretera que entra d'aquf a Moiteren.
S'ha rebut timba cm nitre preesnpose
de 3,000 pessetes per poder adobar
el eaml del Coll-Roig o sigui In carrete
ra que va del pont de la Palanca al mo11 de Poca.
— El partit de futbol jugat entre
regula local F. C. Francolf i el Catalunya F. (1, de ROS% resultà amb
empat a dos mate.
Diumenge propvinent el nostre alma
nau t a tindrä un encontre amb el primer
de La robla E. C., de /a Pobla de Cé r
-vols(Leyda).
— El Centre Industrial ha eomprat
la casa anomenada "Ca l'Arnm1", on
hl ha instaLleda la central de telefons,
tenint en projecte reedificar-la per tal
de tenir un local amb les condiciona necessäries per a la societat, on hi conatruirä una cai g a, rural, un teatro I una
sala de ball.
El savi alemany N'Albert E-instein,
iuet amb la seca 'Palier, visitaren el
monestir de Poblet. Els acompanyaren
els professors de l'Escota Indu e trial de
Barcelona senyors Campalans i Larva.
— El darrer narnero del petiffilic local Et Franco3 reprodueix la carta
oberta d'En Joan Santamaria a En Ro.
Tira 1 Virgili inserida a LA PUBLICL
TA'r [Rallada "Pcblet i la S a n vella
de Lleyda".
Atinas havia tam ter reemdalt l'artiele d'En Joan T .:estor. igualment de LA
ruLLIcinvr, • traciant de Enlatada ea
es troba Poblet, titulat "Les ranas
Pablet".
— La Cemiesia Provincial de Monaments de Tarragona ha d'itlformar res.
pecte l'esglesia villa de la ristra viin, per declarar-la monunent artrstle.
Es tracta d'una bella obra bizantina
del segle XII, de les mes ben conservades de Cataluays, tnereirent capeeial
atta-vela la parta h l'interior, oliera ben
eanservats.
'5'

L'ANIVEF/SA111 DE LA MORT
D'EN DATO
A l'esglasia de Sant Manuel i Sent
Benet s'han celebrat aquest triad io,k unes funerals en sufraga de Eäniraa del
senyor Dato.
Lacto ha estat concorregudfasim.
Lían presidit: el marques d'Altnicemas, en representada del tle i del Govera ; el aenyor Sänclien Came r a, nel
parta consentidor; el g e neral Marina,
pel Senat ; el senyor Bacanal, pel Congres; 1 vescomte d'Eza i dos ren tase n tanta de l'Exercit h de l'Armada.
Els senyors Sänehen Guerra, comte
de Bugallal• ,veseointe dEza i Molina
Molina visitaren la bamba de la Bastlira d'Aleche per pasar en nein del partit Iliberal conservador una corona on
hl han els restes de l'Eduard Dato.
EL CONTRACTE DEL TREBALL
A l'Instale de Reformis Sodals
va diseutitit el projecte de coutraete del
treball.
L'article segon es objecte d'un altasaionat debut, obeervantse la resistència dels patrona a que el contracte del
treball afecti els serveis pablies i entre
ella els ferrocarrils.
En l'arias demana ciasa Pele
trascrito marftims; En Geoda, per a
l'agrieultura, i En Marcas pel trchall
a doraban serve do:nestc.
Al capdavall queda redactat Eartiele
segon en aquesta tenses;
"Artiele segon.—El centrare del treball cotuprendrä a tata classe del n'a-

— Divendres, dia 16, seré donachi al
saló d'assaigs de l'Orfeó Gennanor Ene
pordanesa, una conferencia, a cart-et del
mcstne Frederic Alfonso sobre "La per
;ende verla inesica"
L'Orf el 6 executaré diversos citarais ß
M'en que alb ;morir: d'haver)
bit nouenat sena r vitalic irreirt"?. 1prop6sit per documentar la dissertació
Sala, els seas amics i adAradoft i'obe del conferenciar*.
sermiaran ami) im banquet.
REUS
— En els baixos de la Casa ConsisUna ällga Vetllada
torial es troba exposat un anunci de
amnesia encarregada de les gestions per'
portar a tenue el curs de conferencies
sobre higiene 1 cura de malalts que donaran d'arad poca dies metges de lt

A

tEstabliment Central d'Intendencia, convocant a concurs pel subrninistre de
cinquanta mil mantes per a l'earrcit espanyol.

OLOT
Concert • Conie ränCifl :: El traban

tela.
La present ilei s'aplicatä als treballa
inlustrials i mereantils, apart dad-tue,
-teuxpions:
A) Els treballs de caràcter
en eps quals solana•nt estiguin ocupades
persones de la familia o per ella
des sota la direeció d'un dein sena membres.
B) El e t reballa que sense tenir
räeter de familiar es feria coLleotivament mitjançant ele anomenats serveis
de bon veinat.
eSran aplicables aixf mateix els principie generals d'aquesta Bel a les filtres
classes de treball, con l'aerleol, ele
transporta marftime, els serveis actius
directament relaeonats amb la circulada de ferrocarril,, el treball a docaleili,
el servei dome-tic, etr., mitjançant l'adaptacia pels respectius reglamenta a la
naturalesa 1 Indole de - cada una d'aquestes desees de treball.
Els funcionaria peiblics es regiran per
la llur legislació especial"
Després d'acordar que l'ardan alee
pasea a temer tercer, per la seva relació directa amb el ',caen, ce diseutf una
esmena dele patrona a aquel' article i
una altra dele obrera.
Lea dues han estat rebutjades i el
text de Vertido ha quedat
"Artiele tercer.—El contracte del treball no sera aplicable per a les persones que dintre de la indüstria , e l comerç i J'agricultura que °cuela llora
d'alta direcció o que la representin."

DECLARACIONS DEL MINISTRE
DE GOBERNACIO
El duc d'Almodóvar del Valle ha parlat de la diminuid del governador de
Múrcia, dient que obeia al desig de presentar-se candidat pei districte de Darla
ca, penó no contra cap candidat Iliberal, pula en aquest car el Cunera el desautoritzaria.
•
Ha manifestat no éster exacte el rumor recollit per algun diari, que pensi
dimitir En Trevilla, governador civil de
Lleyda.

UNA DENUNCIA
L'ex-soldä del Marren, Mulei Ha Ud,
ha pfesentat una pintoresca denúncia
contra el seu secretari particular, al qual
acusa d'haver-li robat documente d'haportäncia, una gabardina i un paraigütes.

EL CONGRES DEL COMERÇ
D'ULTRAMAR
S'ha tancat el terme d'inscripció per
al próxim Congrès del Comer; espanyol
a Ultramar, procedint-se a Secretaria
en el recompte d'inscripcions, resultantne

La Secretaria determina la forma de
distribució dels titola d'identitat per als
congresistes, elO guate quedaran en poder
dels interessats, abate del 15 del present perqué correspanguin a congresistes residente a Espanya.
Podran recollir-los a la "Casa d'Ara-

rica", de Barcelona, des del 16.,
corasponguin • laltrehae,

PREMSA ASSOCIADA
: CORRESPONSALS

säile

-e

"I.a Caritat" ha rebut d'En Carlee
Capdevila SO pessetes i 1 • 500 de Padrecut En JODS Cit pd.ViltL
— Organitzat per l'As:saciada de
Masira el dia 7 tindr lloc en e: teat e
Prineipal un concert, a cärrce de la
eantatriu Na Josefa Regnard i la pianista Anna Aimat— En el mea de febrer han cona-arregle a la Biblioteca Popular 743 leetors, que han consultat 525 obras thfe
renta
— Dissabte al vespre en el Casal
Català dota una eonferèneia salare Eart
a la nostra ciutat En Raimon Veleta
da.
— Iran pratetentat dernandai (Varizment de jornal els paletea i manobres.
Als primera els han estat coneedides les
10 pessetes de jornal que denla/laven.
— Ea estat trobat negat en el tau
Fluvià En Joan Masa que feia unes tres
eetmanes que maneava de casa seva.
— la Junta dl Pomell de Joventut
"Aires del hfontsiaeopa" ha quedar formada per En Joan Anbert, president;
En lalufs Barandel% frenaren, i N'Antoni Dot, secretari.
— En el tercer eoncert quaresmal
celebrat dlumenge ea el local de l'Orfe6
Popular Olotl hi prengueren part l'esmentada entitat i l'orquestra municipal,
exemitantee obres de Gironells, Grana.
dos, Bach, Wagner I Grieg, que meresqueren justa elogio de la concurrencia.
— La tira de cap de mes celebrada
el dilluns va estar molt emeorreguda i
animada en operacluns de teta deseo
d'azalaes i bestiar.
, — Durant M paseada aeranana la
sucursal de la Caixa Pensione 1 Estalvis obrf 12 llibretes; pagà per reintegres 33,008 pessetes, 1 ingressà 53,401
pessete.s.
• — Diumenge estigueren a Vieh i
..5‘.Mer ni jugar partas de futbol els
eq uipe Olot F. C. i Liberty, respecta
vament.
— Despees de atoas diera de pregàrico oua celebrat una profeasó al cha
del Roser per obtenir ela benifets de la
pluja.
— En el cariar del Carne un auto.
matad del servei do Figueroa atropelln
'un nea, oemenautill eveervi
aloma
d'ajada moral I material.

OLOT

boratori Quiimic de l'Acondicionament
d'aquesta ciutat, senyor Daniel Blanxart,
ha donat una interessantissima conferencia en el Centre de Dependents del
C. i de la I, sobre la "Importancia

de la quhnica aplicada a la indústria
tixtil".
— Es creu que seré un esdeveniment

el concert que el notable guitarrista En
Miguel Llobet donara el dia de Sant
Josep a la sala de festes del Cfrcol Ega1910.

rikb_n_u_e

ro

EI eandidet regionalista
Sabiem que ieia dies que els elements
catalanistes de tot el districte—regionalistes 1 naeonalistes, que aqul ~ami
units—havien celebrat rebates reunions
co el Ca s al Catete, per tractar de les
próximas eleccions per a diputats a les
Corts d'Espanya.
Encara que la nostra mintió informativa ens obligues a pm-lar-lee, preterírem
esperar fins que peguéssim donar una
ficticia definitiva. El xafardeig preliminar en aquestes lluites no fa per nosaltres.
Avui poden dir que després de diverses gestione ha acceptat ésser candidat
el digníssim jumpietari N'Ignasi de Ventós'i Mir, cnnyat del diputat de la Mancomunitat En Josep M. Mas aman.
El . senyor sie Venias, persona
conegudtssIma i de grana simpaties
en el diatriete, té relaoions I mitjans que a bastament li donen malta seguretat per al triomf, encara que el seu
rontrincent compti amb l'ajut del s'entraliante l disposi de rehala Una ocia 1 altra les pot anoryear el senyor Vent6s.
Pel que fa al caire peak di senyor
Ventós, solamria poden] dir que procedeix del carne tradicionalista i és també un fervent i slncer católic. La seva
presentada acné de regionalista autentica es it dir, a l'eatil d'en Pla i Denicl
o Ramon Albó, ate' , ele guata l'uneixen
banca amistats. 1-.1
ii era plaent.
Ham concia la politice de campanar
i hem cregut albirar seguidament els
modus que han obligat als capdavanters
del catalanisme local a escollir el senyor
Ventas. Un nacionalista pur-sang i sense cabete era l'heme i l'aigua. puig aquí
l'elector esté corromput i els elemento
republicana i socialistes estan encera
mansa espanyolitzats. Celia, done-. un
candidat que-s'atragués els elemen:s d'extrema-drela, poc o molt simpatitzants
arel) l'actuada nacionalista !sembrar la
divisió en els campe jaumf inutilitzar
clemente mellistes i esfondrar la Unió
Monnrquica Nacional,
Si aqu • iits són llurs propósits .reixiran
en ells? El candidat pot aconseguir-ho
sabradarnent, i si hem de creme el que
es dita ja salan produit fets simptomätics.
El que cal remarcar es que el nom del
armar Venteas i Mir ha causat e/tullera efecte entre tos eis estaments so•
dale. Tothom Iba signat com a simbol
de pan, rnenys cls despitits, que han assenyalat traidories, suposant baixes combiaacions.
I els clemente netament nacionalistes,
ele que per damunt de tot hi posen Catalunya ¿quina actitud prendran? La
scva aetnació creiem que sed correcta,
peró que tampoc prendran una actitud
entusiasta en la Iluita que s'apropa. Mentre el scnyor Ventós no representi una
entesa per a la reivindicació de personals
egoismes, cal creure que preferiran el
senyor Ventee a tot altre que d'aprop e
dc lluny signifiqui traiciä a la causa
catalana,
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TERRASSA
Concert :e
Con(erencees
Concurs
El professor de Tecnologia Textil a
l'Escota Industrial i director del La-

la" e5'lla rounit

Dilluns a la tarda, per la carretera
de Riudoms, un carretee que traginava
fusta cap a Reas va acure una ¡liga
que peonava per una vinya, matant-la
a cops de vara i portant-la amb el car-

Mercat
Amb regular concurrencia, pera andi
P00005 transaccions comercials, s'ha celebrat cl mercat corresponent a la aresent setmana.
Els prime que regiren en diferente
fruits, eón:
Oh primera, de 3o a 31 pessetes
15 quilos, o 3a a 31 rals, quarta.
Oli segona, de 27 a 28, i de 30 a sr.
Amedlla molla, a 63 pessetes, SaC de
50400 CIU:10S.

gra Ilarguet, a 26 duros quintä.
Esperança., primera, a 23 duros i raje.
Coma, a 20 duros quinta.
Avellana gra primera, a 83 pessetes
quinta.
Segona, a 80.
En crosta, negretä, de ?última collita, a 52 pessetes, sac de 58.'aao quilos.
Vella, a 50.
Comía de l'última collita, a 47.
Vella, a 45.
Els preus de l'avellana ternas i eft
Pamedtla encalmats.
Vi blanc, de molta graduació, de
a 8 1/4 rala carga i grau.
De poca graduació, a 6 i mig.
Negre, de malta graduació, a 8.
De reca, a 7.
Els vine doleos sea els mes
tras.
Garrotes, a 8'5o pessetes quhitä.
Dins del mes que som és quasi segur que almea el sentar Caraba a, donär la conferencia que de molt temps
eneä esta anunciada al Centre de LecInri i ea la qual probablement descabdellarä un tema sobre Gitaneen.
— Ha mort, sobtadament, el comerciant d'olis, Francesc Pujol i Vicheto.
Tarribe lia mort a La Canonja, on estava per uns quants d:es, el metge Joset) Blanch i Benet. de Barcelona, el
qual deixa escrites algunas obres d'alta
valor científica.
El/

VIC11
Da cultura :: Futbol :: El monument a Ea Pop Ventura :: El catala al Serninari :: Ei vent
Diumenge, dia 4, va venir al poble vet
de Santa F.agenia de Berg a l a acaaara
Franeasea Bonnemaison vIdua de Verdeguee, acompanyatla de la eenyoreta
Ferrita i altres a donar-Ini unes cordel
rancies sobre coses de la llar domestls
ea; van obtenir,un exit frene. Ea d'asisi
perer que s e rä la primera d'una skricsa:
A Vieh visitaren la Cambra Agrícola, lea
Granja
la Catedral i altres Co
P
cosee.
in
a Puig,

Ara com ara aquests elements, que

radiquen en el Casal Català, no elan
pas significat, solament han prestat el
local necessari per a les reunions a la
Lliga Regionalista d'Olot i comarca, que
és la que ha signat totes les couvocatóries i presidit les entrevistes.

Creiem, pecó, •que els naeionali,tes
actuaran dignament, mentre s'esmicoli la
U. M. N., ce,:e amb seguretat a lucres
d'ara encara no se sap qui els voldré
representar.
De totes maneres, ocasió tindrem de
parlar-ne en trametre les impressions
que sobre la Iluita electoral tinguem
ocasió d'anar recollint en el nostre carnet.
El manifest del senyor Ventós creiem
sera el que donara la pauta que hauran
de seguir els extranktes.

FIGUERES
El campionat de futbol :: La seca
Diumenge passat fott jugat al cama
de la Unió Esportiva, de Figueres, el
nove partit del campionat provincial de
futbol contra el Port-Bou F. C. Va guanyar l'equip ligue-nene per dos gols a
zero.

La Unid Estaca:ten te marcats 21 gols
a favor i set en contra. Figura des del
primer moment a la davantera del campionat, i avui te 15 punts apuntats, igual
que la Unió Deportiva, de Girona, que
precisament diumenge próxiin ha de venir a jugar el desè i darrer partit del
canmionat al camp de la Unid Esporti-

va, contra aquest Club.
Per la cireunistäncia d'anar empatats
de punta els dos Clubs contendents, el
partit del vinent diumenge ha despertat
un l'iteres sensacional.
— Persisteix l'anguniosa secada, com
mai no sliagi vist. Diumcnge fou celebrada una processó per a implorar de
Deu el benefici de la pluja. A Perelada
tumbé fou celebrada una altra processó,

passejant pels carrers de la vila el miracler Sant Crist, d'aquella església, que
tela proa de seixanta anys que no havia
estat tret de la seca capilla. Des de l'any
61, terrible, que ha paesat a la posteritat amb el nom d'any de la tnala anyada,
no es recorda altae teme% R4é4 ena

n

cap aquí. Tenia, amb les ales des-

plegades, uns tres metres.
També abs
' dit que pel terme de Seas
va del Camp se n'han vist dues.
— La joventut Nacionalista Republie
cana té en projecte una vetllada a be..
nefici de l'Associació Protectora de l'En•'
senyanea Catalana..

-na»quel

Al local de la Joventut, el aenyor
Figueras, en substancia del senyor Obrera, que eetava ríndala va sliseertar davant nombrosa concurrencia, sobre la
caestia social, essent Ila rgautent aalau
dlt.
— Tv . - asee a la tarda al camp
areetiarjo bit pian; r rquip del llariä4
•Ausa vence, en partit de revtuja, a 1'0lia I'. C. per sis gola a zero, ;tasaras
d'una lluita mott dura i no masita neta.
L'equip vigatä el componien ele so.
cliente jugadora: Salrans, l'ereira, Claveras, .trumf. Sala, Vivet, Casanova
Gallito, Subirachs, Riera, Olira. El dita.
batirme anterior ea el bernia de l'Olt
o
tambe basta vengut el Mariä-.tasa per 11
un gol a cero.
'
L'Esharjo s'ha ndherit a la iniciativa del l'. C. Barcelona de celebrar un il
g ran festival de cermanor amb Resistencia de Iota els clubs de Catalunya.
il
— El festival que se relebrara diumenge, dia 11, a fi de recaptar cabal
pel monument a Ea Pep Ventura se
segons el segúent amenizan: Mata a led
dotze, malicia de sardanes a la plaant I
!fajar, per Eorquestra munieipal; a be
tenla, n les (matra, al paaseig, Radie 11)
do sarilanies per una noble vigatana
a la nit a, Cataluuya Vella, una par
de canaone, a (-arree de l'Orfea VigatÄ
del Coneervatori i audicia de sardana,*
per la mateixa calda de la tarda. S'ha
eonvidat a les Assoeiaelans patriatiguea
1 musicals.
— Segueix aguditzada cona mal te
prehibicia d'usar el catalä en ele actea
ofieiale del Seminari; ara de pne en ele
exerciels o retire dele saeerdots el primer die va dissertar en catalä un misal«
ner del S. C. de eta l'endi ata va desee substituit per un altre que he 01a1
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mentat el solt que diutnenge va publiese
LA PUBLICITAT en el Carnet de lee
Arto, putz ha nereseut Va a rovaein de
tota la ame que Winteressa per lea cose,
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A la alt del dinmerge va ceo
sobre la plana un temporal de vent no
poques %ayudes o mal tahavia visa H
ocasional diVerem esfondraments de pe
reta i erutares i altres aaarlea; tarabt
les Companyies d'eleetrleitat en rebeca*
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Moviment marit im
entrals

Vapor capanyol "Rey Jaime II", de
Mahó amb carraca general i 28 passatgers, Amarras moll de Muralla. Conaiguatara AmenguaL
Vapor espanyol "La Guardia", de
Marsella. amb carrera amera'. Amarrat moll d'Espanya Est. Consignatari,
Josep Golabert.
Vapor espanyol "Rita", de Malaga i
escales, arab càrrega general i 131 passatgers. Amarrat moll de Sant Bertran.
Consignatari, Fill de Ramon A. Ramos.
Vapor noruec "linjunn", de Bilbao,
amb bacallà. Amarrat moll de Muralla.
Consignatari, Flenberg.
Vapor espanyol "Guadiaro", de Canora i escales, amb cärrega general i
trànsit. Amarrat mal del Rebaix. Congignatari, Ibarra i Companyia.
Vapor espanyol "Rey Jaime I", de
Palma, amb càrrega general i tos passatgers. Amarrat mol l de les Drassanes.
Consignatari, Companyia Transmeditergänia.
Vapor espanyol "Villarreal", de Larraix, en Ibas i 408, soldats. Amarrat
cuoll d'Espanya NE. Consignatari, Companyia Transmediterränia.
Vapor anglas "Maintycl", de Calcuta,
amb càrrega general. Amarras moll
; Barcelona Sud. Consignatari, Agencia
:Marítima Witty.
•. Vapor japonès "Iwatensau Mara", de
;Bombay i escales, amb carrega genetal. Amarrat moll de Ponent Nord. Con'signatari, Emberg.
' Vapor fraacas "Nouun", de Maznan,
amb carraca general. Amarrat moll de
.Bazeelona Sud. Consignatari, Ignasi Vi, lksvaccitia.
• Vapor espanyol "A. Cola", de València, amb carre ga general i 136 passat' rara. Amarrat moll d'Espanya NE. Consignatari, Companyia Transmediterränia.
Vapor espanyol "Callara", de Cartagena i escales, amb cärrega general i
passatgers. Amarras moll d'Espanya NE.
Consignatari. Companyia Transmeditarränia.
Vapor alemany 'Preussen", de Gibraltar i escales, amb càrrega general.
'Amarra: moll de la Quarantena. Consignatari, Companyia Comercial Wa-

gner.

Vaixells despatxats
• Vapor espanyol "Andalucía", amb

1. (tirrega general, per a Bilbao i escales.
Vapor espanynl "Roger de Flor", arnb
adirrega general, per a Liverpool i es'Cales.

VaIxells sorbas
Vapor florare "Botne", ara, càrrega
.general i träissit, cap a Sant Feliu.
h Vapor italia "Boito", amb carrega
Tgeneral, cap a Ganova i escales.
7 Vapor espanyol "Villarreal", arnb
aärrega general, cap a Molió.
Vapor espanyol "Cuadiaro", amb caearega general i transa, cap a Buenos
aaires i escales.
Vapor francés "Noum", de transa,
eap a Marsella.
Vapor alemany "Undine", en llast,
bap a Eivissa.
' Vapor espanyol "Santa Rosa", amb
1.I seu equip, cap a la mar.
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Dia 8 de mara de 1923.
Morsa d'a g arrada: 7, 13, /II
Bardmetre a zero 1 al Well da la
mar, 7598; 7583; 75T5.
Termómetro sec, 10'0; 150; 12'0.
Termómetro Immit, TO; 11'2; 103
Ilumitat (centèsim de saturació),
62; GO; 79.
DIrecei6 del vent, WNW.; S.; ESE.
Velocitat del vent en metrec per tragan, 3; 5; G.
Estat del cel, naveta'.
Classe de nnvols, cerrara admitas;
cirrus-stratus, cúmulos-nimbas; eirruastratus, efimulusmimbus.
Ton.peeateíta extremas • 9ambre
1Inxima, 179.
ZnItnIma, 91.
Mínima arrea de terra, 438.
OseiLlació termomatrica, 79. Temperatur; mitja, 156.
Precipitada, aquosa, des de les T hores del dia anterior a les 7 bares del dia
de la data., 00 milímetros.
Recorregut del vera en igual lampa,
127 quilemetrae.
Observacions particalars, boira.

LA

PUBLICITAT

F REUS DE

SUBSCIIIP010
nareetona: Dues C e S6 e t ea Cada
mes. Catalunya, Espanya i Por—,
tupa 7'50 pessetes tres mesas;
15 els sis idem; 30 uu any.
Unió Postal: 25 pessetes tres
mesas; 50 els sis; 90 un any.
Amb morar de trobar-se a Barcelona
el senyor Echevarrieta, s'han celebrat
diversos simpatics actea en honor d'ell
al Solar Basca-Navarras. Diumenge, una
nodrida comissió d'aquest Centre visita
el senyor Echevarrieta en son yacht
per feral present la felicitada> acordada per qui, amb motiu dal rescat dala
presoners d'Africa, havia fat ressaltar
les mes nobles qualitats de la taca basca.
El senyor Echevarrieta oled visitar
els locals del Solar, situats al Passatge
de la Pau i en cumplir ahir el seu oferiment i malgrat el seu desig de defugir
homenatges, es reuniren nombrosos socia desitjosos de fer-li present Ilur entusiasta felicitació.
S'organitzà un xampany d'honor i una
fasta íntima, en la qual prengueren part
el violinista senyor lbarguren, uns ahora
improvisats que interpretaren eanaons
baaques i fina el Triste i el tambora
que donaren un sabor mes clàssic a
l'acte, el qual acaba arel un "Guernikalat Arbola" oit a peu dret per tots els
concurrents.
El senyor Echevarrieta agrai l'homenatge deis seus paisana.

THEODORA
Demà, dissabte, a les deu de la nit,
En Raid Campalans donara la segona
de les conferancies que sota el tito! de
Converscs Socialistes ve donant a l'Ateneu Enciclopèdic Popular, la atial sera dedicada, als Estudiants deCatalunya.
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Els Pomels de Joventut
FESTA INAUGURAL

Durant els dies 12 al 17 del correrla
se celebrarà • la primera divisió hidrológica forestal de Barcelona, la la
Assemblea forestal
Per a assistir a la mateixa, vindran
de Madrid el director general d'Agricultura i Mamtanyes, N'Isidor Rodrigar-tea el sotsdirector N'Eugeni Gallart
i alguns enginyers del istiuisteri de Foment.

AVIS IMPORTANT PEE
ELS SRS. INDUSTRIALS
Havent preguntat repetidas %togadas diversos
senyors industrials a la
Fira Oficial de Mosixes
de Barcelona sobre la
Importäneia 1 transcendenota d'una Pira de
Ilacstres a Madrid, fern
públlo quo la dlta Fird
alai com tambre un projeotat "Saa5 de la Moda"
són organitzacions d'una
empresa purament partioular que busca un líet guany i realitza
negoci, no tordnt res qua
acure amb los otic'als
manifestacions g u e a
Espanya i a l'estranger
ea celebren amb el bonopläcit I ajut de les Cap
-poracinsEoòmiques,
autoritats i productors.

El próxim dissabte sortirà cap a Cornudella, el president de la Quinta de
Salut "L'Aliança", senyor Torné, per
donar una conferencia organitzada per
l'entitat "La Benéfica Cormudellense",
d'aquella pablacia.
Acompanyaran al senyor Torné, els
individus de la Junta, scnyers Echas
Bru i Sagarra.
Per les impressions rehudes s'aspara
que l'acta tindrà trolta importancia.

RE.STAURANT ROYAL .
Saló da Te
cada dia te darmant do 5 a 2/4 de
81 dinar a l'americana de 9 a II,
La Cambra Oficial de la Propietat
Urbana ha organitzat una serie de conferancies a les guata assisteix nombrosa i distingida concurrancia.
Dies enrera, el contactara arquitecte
senyor G. Borrell i Cardona dissertà
sobre el tema "Resultäncies d'aspecte
social derivadas de l'estudi del projecte de pressupost per l'any 1923-1924."
Dijous passat el lletrat senyor Comes
d'Argemir parla sobre el tema "La creació d'un nou arbitri de quota ama] sobre ton els terrenys del tenme municipal, edifican o per edificar, i creació
d'una nova Plus -sitios".

MQNNA VANNA
(Madonna Giovanna)
Autor: blaurlel Maeterllnk
Protagonista: La reina do la beIlesa: Lee Parry.

Restauració del Contrapas
El Camita comarcal adscrit al Camiite per la restauració del "Contrarias",
¡tundat temps amera a Barcelona, canallaica des de Torroella de Montad que
lanas motiu de les festes carnavalesques
;13 Grup d'Esbart Folk-lóric existent en
elgta població va. organitzar una repe9tiel6 d'aquesta dansa popular per raza
Ibbtingut en el darrer agast per la festa
:Majar. L'acta va tenir lloc a l'envelat
.mb tota solermilat, a t'arrea de distinas joy as sardanistes, sota la direcció
1de don Joan Formaven el grup
les senyoretes Matas, Torrent, Puig, Fer,ter, Torrent (C.), Tauler i Saiz, i els senyors Tauler. Vicents, Maja, Rossell,
' Sena Vent i
Amb molts d'aplaudiments, el "Contrapas" fou repetía El model musical
.que serví per fou l'anomenat
a ,f.,ontrapas Pardi", revisat i orquestrat
Per a cobla per don S. Raurich, i cae
bavia estat ballat en temas d'En Pep
¿Ventura, als manuscrita del qual es traba
l'erlició, del qual ha estat recentment publicada per a piano.
La interpretació fon a arrea de la
Coneguda cobla La Lira.
Aquest non èxit del "Ccntrapäs" a
frorroella contribui-a tense dable a rebatir aviat aquestaaf esta popular, i a ha
horas tal volta es fad el "Contrapäs"
llarg, reconstruit coreogràficament pel
mateix senyor Raurich.
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Comerç HispanoAmericanes
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L'honorable Cónsul general a Espanya de la República de Cuba, ha cornunicat .a la Direcció de la Fira de
Mostres de la nostra ciutat, que ha estas designat, per cablegrama rebut del
seu Govern, per rapresentar el seu país
en la próxima manifestació comercial
aue s'inaugurarà dintre breas dies:

4

La Cornissió de Foment ha acordat
passar a la Central l'ofici del governadar civil referent a la vigilancia i seguretat deis passos a nivell del carrer de
Balases, especialment el de la Gran Via
. Diagonal i carear de les Corts Catalanes.

RAMOS

Glilet

pret_

PEL2 !O
Hospiim. di 29

que tinguin per Bogar un local
aposta per a instal.lar-hi un centre i unes escotes, l'Atollen Nacionalista del Districto VIII els
agrairà que vulgata comunicarlibo. Adreçar-se a les oficinas
centrals d'Acció Catalana, Trafalgar, 11.

Arnb exit se celebra diumenge la inauguraci6 el P. de J. "Espigolaires del
Camp de Maria". Al mata a l'església
de Sant Pare de les Puel.les, hi hagua
la missa de comunió, anant colados leI
peancliistes amb l'airosa caputxcta.
La festa patriótica que es fati al teatre °limpia, a la tarda, es seil molt con: correguda. Di laagueren poesies, ballets
Amb motiu de la mort del caminad
i ea representaran comidies. Es Ilegi una cap de la brigada de serveis espacian
Iletra d'En Josep Maria Folch i Torres, N'Eloi Ilernandcz de Silva, alar va tetaccusant la sera assistancia i alentant a nir !loa l'acta de l'enterrament Fou
feguir el cami (nutras.
piesidit pel governador civil senyor RaS acaba tan simpàtica testa ami) el Cant ventós i el cap superior de policia selde Minina deis Ponsells i dels Sega- nyor Borrue, assistint-hi tazob4 . zp_olts
dora
,
a a,
.4
laman _i
panys dØj

La-Comissió Mixta acordà haver vist
amb satisfacció l'actitud del senyor president, defensant els prestigis de la Corporació i al mateix temas manifestar
per tmanimitat l'absoluta confiança
l'actuada del dit organIsme, per creure la seca obra com la més apropiada
per a la pau social de la ciutat.

MIES VILANO

VA UNIO, 6

L'Associació de directora de Callegis particulars deis dos sexes dels diatrictes cisqué, sise i seta, de Barcelona,
celebrarä reunió general el dia la a les
ONIC del mata al Centre Industrial de
Catalunya, Hospital, 95, pral.

THEODOR4
La Comissió municipal de Govern ha
acordat proposar a l'Alcaldia que aprovi una de les duea solucions presentadas
per la Companyia Gran Metropolitä de
Barcelona per a l'estada> que ha de farsa al Pla de la Boqueria.

Sants d'avui: S'aula Paca,
biaba de Barcelona; Gr egori i Cal
ei La Servid de fotografía del I ril, biaba. Santa Catarina de Bol
j Centre Excursionista de Culata/ raya ha organiteat un Ciclo de
llores:
. conferencies, l'objecto principal di°eYkYla.
'11Qoyua
seprrgit:alita
delaSant Creu
1 de les queda és
divulgació Mores d'Expostai6: dales vuit
da
tebrica i practica dala princaals li)tl II cpnu
aleel ele
dell vespre
Es.
raes
fonamentats
en
qué
ha de
I
baaar-se ¿aficionat per tal d'oi?
Leair ele rada satiaiactoris re- 814"
- Cdoer ie
des a r ieas: EjSt
A jli he siefa s
la
is iuc131.a.la en Hura asaaigs fotogrä- visita al Pllif8Si111 Cor de Ps
Marta
a Sant Jaurre o a Santa Mónica.
El presant cicle ea compondrà
— Venta en sufragi de le,s
I
de sis conferaaatea, les yucas se- trames del purgatori: Tora dels
ran donados pela senyors Rafel Santa Angela i de Sant Viceas de
Garriga, JoFep Marta Go de Triois la, Balad -tragas, Adate Mas i Paül.
— Adoració nocturna:
pelEbsisgbt
laél
I Redel Degollada, eta guata trae- sia de Jesús, de Gräcia.
taran,reapectivarnent, dels següents temes: "Perspectiva en
Ahir al matt, a les deu, bi ha.
fotografia" i 'Manipulacions fogue missa cantada, celebrant el
tografiques", " , Potatgrafia a Faidoctor Boado i oficiant el ear,
t re lliure", "teatral i cornposicio
4. de figura", "Disquisicions sobre denal doctor Itoig, ajudat pels
la técnica de la fotografía dele aruaonges doctor Bruguera, Cala
interiors", i 'Fotografia deis' eia i 'Hospital. Va p redicar el
P. Mara Mas, del Gol. de Maria,
lora de la natura".
; Les conferancies aniran itLa iloventut Cultural Polustradea amb projeecions fotogràfiques i la majoria d'elle-s seLa Joventut Cultural Popular
ran completadas amb excursions,
i visites demostrativos dele te- reeniprendra les comunions renles desenrottlats pela respec- glamentarias, que per caus.3
contrarias a la voluntat de la
tius conferenciants.
El prestigi deis conferenciants Junta directiva havien estat sus,
i la finalitat que es persegueix peses temporalment, iota els se,
amb l'organització d'aquest Ci- goma diumenges de mes, a l'església de Nostra Senyora de laclo fan esperar que serä
amb entusiasme pels nombrosos juda, Bala de Sant Pera, 18, tenint lloc la del corrent mes el
aficionats a la fotografía.
Per assistir al Cicle_ cal pre- pròxim diumenge, 11, a les vial.
via inscripció, facilitant-se en el
Centre Social de Betlem
local del Centre E. de C., ParaAl
Centre
Social de Betlem es
dis, 10, pral., els del-ala que Ole
va celebrar diumenge passat la
refereixen.
'segona vetllada quaresmal, davant d'una gran concurrencia
que omplenava la sala d'acto.
Ocupa la tribuna el doctor ha-.
quim Masaleexaxart, catedrätic del
confeSeminari, el (pral desenrolla
"Els germes i els remeta del
rencia pública
present anal social". Considera
l'actuació humana davant dei
del Cicle disposat respriacipi de la Iliberlat i el con,
pecte dals Pressupcstos
capte de responsabilitat que, demunicIpais per a l'any
gudament ponderaba, formen la
1923-1924, qua Linea
consciancia, norma reguladora.
Boa a la Cambra oficial
de la voluntat. Féu aplicació d'ado la Prepietat Urbana,
questa doctrina als moviments
Vira Layetana, 43, i Magsociais i a la conducta individual
dalenas, 12, prirclreal,
i acabà amb una exhortació als
dissabte, dia 10, a les sis
sentiments criatians per a la reda la tarda, a marrar; do
generaeió de la familia i de la
don No ,.-A Llopis Espiran,
societat.
presiderl de la Unió GreA continuació tingué lloc una
mial i ex-t:nent d'alcalvetllada literario - musical.
de, sobro "Els pressuExercicis Espirituals per
pastos munIcIpals I les
a metges I farmacéutica
rolaoicrs dais Granas
envera l'Administració da
Començaran I'll del que son,
la ciutat."
a dos quarts de vuit del vespre,
Es de gran interés t'as- j-3 i finiran el 18 amb comunió general.
sistencia, donada l'extraEls aliases dies bi haurä dos
ordi näria agressiyltat
exercicis a dos quarts de vuit del
dels nous pressupostos.
mati i a dos quarta de vuit del
vespre. Els donara el P. Antonl
Castro, de la companyia de Jesús.
Foment de Cultura, Roger de
Llúria, 15.
També celebraran actes religiosos la Joventut Escolar Tra-.
dicionalista i aAssociaeió EscoJudiciäria
lar Femenina.

Quarta

THEO DORA
Arnb motiu de la festivitat de
Sant Tomas d'Aquino, l'Acadda
mia Calassäncia i la Congregacid de N. D., de les Escotes Pies,
honoraren el Sant amb una missa solemne que tingué Boa a la
capella del CoLlegi deis PP. Escolapia del carrer de Diputad&
Predica el P. Josep Soler, direc.
tor de l'Acadèmia Calassancia.

DiSPOSIOIONS FER A
L'ENTRADA DEL P".2•
SLIC A LA IV Ftna DL
MOSTRES, LA QUA!.
INALGURA010 llNDRft 1,1,
/LEC EL p m 17 DE
L'..e.CTUAL
5 1.• QUEDEN SUPRINilDES To res LEO ENTRADES I PASSE3
FAVSE FACILITATS
FE.EI LA DIRLOO10
2.° Dueant els dies dc
Fira s'expendran entrades al públio al prez:
d'una peseta en les taquillas de les portes.
3." Els compradora deuran att quirtr un distintiu
pul proa do 2 pessetes
que els donarà (Ira:, a la
Illure entrada (tuna t tota la duraoló de la Fira.
a.' Per tenir dret a l'adÍezi quisició del dIstIntlu serà indispensable acrcditar la qualitat de compra:ice rreitjançant tar▪ getes especials que facilitaran les cascs adheridas a la Flra als seus
respectius clients, o bé
ésser presenLat par al-

aladas per el o:tat distinta.: en una especial
depandiencia - caseta sal
tuada a les entaades
la Pira, alxi cena Lamba
a la Cambra de Comerç,
Fornent dcl TroLall Nacional, Lliga de Defensa
Industrial 1 Cembra dc
la

''Els cales La'''Portcrriqueria
'són eit3 mas fina i aromätecs.

Es el rnillor papar de fumar

Als propietaris do Cracia

missió.

guna Cambra de Comerç
o Culata+ ti:Honor d'EsP arl ya o de Pesara:19er.
Pites targetes seran can-

Playa del Bonsucaés i Nuelä, 23.

Despras de brillants estudia ha acabat
la carrera del Magisteri a la Normal
dc Tarragona, la senyoreta Maria Josepa Vive:- i Lligé.

da per
En la sessi6 ordinaria
la Comissió Mixta del Traban en el
Camera de Barcelona, es prengueren els
següents acords:
Despeas dam detingut estudi, s'aprovaren algunas propostes ile fall dels
Comitès Paritaria en reclamacions particulars i es resolgueren altres recursos
de revisió contra falla de la matabas.
Comissió Mixta.
S'acordà posar en vigor el Reglament de procediments davant els Comités Paritario i Cornissia Mixta, recentment aprovat pel senyor governador civil, deixant no obstant que els cape dietas ja començats es tramitin pel
matriz procediment fins ara seguit
A/ mateix temas es designaren els
dos adjunts i els quatre vocals que durant el present mes actuaran sola la
presidencia del Magistrat president de
la Comissió Mixta en la Ponencia Tribunal per les reclamacions de caräcter
particular.
El senyor Magistrat president doch
compte de que havent-se publicat m
un periódic d'aquesta ciutat un article
injuriós per a la Comissió Mixta i que
fou reproduit en el "A E C" de Madrid, ha formular la demanda comaliatória previa a la presentació d'una querella contra l'autor de l'arada i contra el corresponsal que el trameté a
Madrid.
Aixi mateix manifestà el senyor Magistrat president hacer remas al fiscal
de l'Audiancia uns telegramas publican
en alguna periódica d'aquesta ciutat, contenint conceptes injuriosos contra la Co-

Noves religioses

N:

Crònica

1

Catarros, Retrerlats,
nIques, es curen rptdament arab
I; u l'Elixir Gomsnol Chmeat.

— Reial ordre aprovant el
canvi entre els catedràtics numeraria de l'Institut de Saragossa, En Natali d'.Auta i el de lanstitut d'Alacant, Joma de Deit Cara
nenes,

THEODORA
Alar tarda tengue lloc al camp
del F. C. Espanya un interessant
parta de futbol entre dues selecciona d'estudiants de Medicina.
El partit resulta roma renyit,
veient-se notables jugadora per
ambdós bändols.
El resultat fou de 6 gola a 2,
quedant vencedora:
Bassas, Condena Armenteras,
Soriano, Nolla, Casamitjana,
Faure, Guardia, Lorenzo, Soler i
Castells.
Es distingiren En Soler, En
'Guardia, Nolla i Lorenzo.

Nota. — ItIn ul an
úst ir'en;cés de

cenclurrancia [antro del
Palau ho exigelxl, tes taquillas quddaran tancades I per consegüent en
suspens l'entrada al recatee, exceptuant-se venerlors 1 coMpradors que
entraran per la porta de
fe r ro, corn de costum.

FLtri ca d '0Ni-zeda
Arlicles per a malta 1 laifia

Vendes al detall
Neo SEA comaten3i3

4 - Parlaferrissa - 4
+1n••nn•nnn••

— El Claustre de catedralies,

els superiora i els alumnos d'aquest seminari conciliar dedica':
ren solemnes cultes i vetllades
literarias al seu patró, cominomoran el quart centenari de la
seva canonització.
Oficia% i presidt la vetllada literaria el doctor Ouillainet.

4uteve,
CUREN
BRONQuirs

t CATA Fin Os "ER,
ANTICS QUE S,GutNI

Melga agregat dele Hospitals de Pa
J.S ade
Llobet
ria. Gola, Nas 1 Drenes. Consulta de
b. Consulta económica de 12 a 2. libia, do les Flora, 4, primer,

AUDIENCIA PROVINCIAL
Vista de causes
A la secció primera van calparèixer Miguel Andreu Sala
Presentació Justa Marcó, que vivint rellogats en una casa del
carrer de Sant Ramon, i aprotitant l'absència de la mestressa,
van desapareixer emportant.
s'en 170 pessetes en metälie, una
cadena d'or amb tres monedes
del mateix metall i un moneder
de plata valorat tot en 120 pessetas. El Fiscal va deraanar per
a cadaseun deis processats sis
mesos i un dia de presidi correccional i indemnització de
295 pessetes.
A la acedó segona, i acusat de
diferents delinea de robatori
s'han sentat al banquet En Eran,
case Roseta Josep Condal, Eran.'
cese Garata i Victòria Pérez, ele;
dos primera considerats com autors i com a encubridors els al,
tima. El Fiscal va retirar Faca sació a la Viel-dritt Parea 1 el jara t va dictar un veredicto alO
eulpabilitat per als autora i dala
culpabilitat per l'encubridor. I la
Sala va condemnar a Josep Cene
sial a dues penes de quatre alas,
des mocos i un dia de presidi correccional, una ultra pena de dos
suya, once mesos i orize
d'idantic presidi ï un atina de des
mesos i vint-i-un dies darrest
mejor; a Francesa Rosell a &ea
penes de sis anys i un dia de are'
sidi major i altre de tres anee.
sis meacis i vint-i-un dies de are'
sidi correccional, absolcnt a
Francés° Garcia.
ASSENYALAMENTS PER A AVW
AUDIENCIA TERRITORIAL
Sala primera.—Les Drassanes.
—Menor quantia: M. lbern cone
tra J. Vives.
Sala primera, _ Reas a_ancident: Isabel i Josep Quer contra
Josep Domairec.
Sala segona. — Universitat'
Desalmei: Antoni Cot contra E a
-géniaMdet.
Hospital.—Major quantia:
F. Mir contra Siiceetal, Sasui0t2.
en Companyia„

:fendrea 9 de enare do 1823

,

en cìnemtotbgraf ð 'es'onfederació Agrico- tada
tranger.
Per la secretaria general fou
a "Unió de Vinyaters donat
compte de trobar-se dita
oficina en 'T'eche amb elr. R.
de Catalunya"..
Chodat, professor de la Facul-

INFORMACIO
D'ESPORTS
L'Estadi de Montjuich

Bond el Consell directiu de tat de C i encies • de la Universitat
La Comissaria de l'Exposició
Confederació Agricola "Unes de Ginebra, per a Porganitzacie
vea-alees de Catalunya", sota d'una caraVana d'alumnes del dit alndústrie. s Elèctriques s'adrepresidencia d'En Faustl Simó centre docent cap a Barcelona i çà (lanera/wat a la Confederah
Balean; d'haver trames una col- cioLEsportiva de Catalunya deAntert./9, foren objecte d'estad;
eieersos assumptes que afecten !coció dsi fotografies am.b vistes malant-li informe per a la conala entitat, aeordaajt la publi- de la cintat, a Mr. A. Roten, de tinuació fine el seu acabament,
Berkoley, per illustrar una serie de les obres del gran Estudi -que
cie de la segilent Mla:
s'està construint a eta nostra
.Ea mèrits de circular de la de conferencies referents a Barmuntanya. Despre .s d'unes enpireccei general d'Agricultura, celona, que projecta donar en la
trevistes celebrades amb l'araeeada als governadors eivils. citada població; de la remesa,
q uitee'•
irector dels. serveis
Nalatta n t el rigords compli- tarnbe, de telegrafies a don Magleca del legislat, perseguint nus Nordbeek, delegat de la So- teenics l'Exposició, fou cone fetes de la greu i actual en- . cietat a Estocolm, per il.lustrar vingut ande aquest de celebrar
diferents articles de propaganda un acte a:ab rassistencia dele
si vinfeola, .el senyor Itaventem,
r p rnader civil, feu declaracions . de la nostra capital, quina inser- representants tecnics deis difecid te interessada el senyor sus- retas esports afiliats a la C. E.
ee publica la premsa, afirmaia
kue baria ja ordenat es perse- dit de diferents òrgans de la C. en el qual aquests es podrien
premsa sueca, i de la remesa de informar de Testat actual de lee
'ressin Mis fraus.
Pavant de tal disposiciö, que material grafie: aixi mateix cur- ubres i dels projectes per deixar
sat a don A. 13randoll arab desti acabada aquesta gran empresa.
rarostuma a ésser un dels in.
La finalitat que persegueix el
defectible s extreme del progre-. a una revista hongaresa.
Comité de l'Exposició en doraes dais governadors de Barreteliar l'informe dels representaets
a. pes després de poseessionaresporttu dc Catalunya es refedel càrrec—el Consell de la
reix principalment • al g resig de
, Se C. acord ä que una comis- LA
que l'obra de l'Estadi tingu. teä del seu ai passés a visitar- "LA PASSIO", DE RACII, A L'OR- tes aquellos condicions i gananpor reiterar la senzilla peFEO CATALA
tics indispensables avui per mor
che lentes voltes formulada.
La tercera audició de la gran obra que, del gran eleseuroteament dels
se d'una vegada acabaría amb Mcrcès al treballwcurat dels mastres Pu- jocs atletice. I d'altra banda, ei
greu i endemic mal, conste- jol i Gibert, ha estat ajuntada a la cultuGomita de ,l'Ensosiciú olaindris
leal en que els expedients sobre ra catalana, denarä neo a l'hoincnatec- per aquest conduete que l'obre
ta 'e assumptes es tramitessin, commcmoracie que, propugnat per l'Or- •de l'Estadi sic sentida i estimat la part governativa, tal com Icé Mossèn Cinto, acordaren dur a cap -da per tots ells esportius cera a
ji Negociat d'Agricultura, en els Ort eons, Chors i Associacions Musi- cosa llur i ben pròpia i en defi,;d de Sanitat, tal com ja calo de Catalunya amb l'adhesió de la nitiva, això representa el factor
avIa practicat, atenent sobre Mancomunitat i Orfcons d'América.
mes important per a una tasca
)0t, al fet que en tal departament,
Sabem que alguns dices i entitats que cero és aquesta, tan (kcisiva en
record amb el ram de Ilegislació es proposen d'assistir a l'acte d'hoMenat- l'aspecte material cota moral del
* tal compliment, cuiden, sola- jar a l'Orfeó Catada i el scu abnegat nostre poble.
•
peni proposan la imposició de mestre, En Lluis Millet, amb les senyeres
Les convocatóries que s'han
multes en casos en que el brou rcspectives.
Deunes per a lacte esnuentat, esirui nociu a la salut, però no
tableixen que tindrà 'lec a les
CONCERT NAVARRO
e!s infinits casos en que d ' Udeu de la vetila d'aval, divendres,
Demà, dissabte, a les deu del vespre, a ea Societat de Carreres de
rida examinat sigui fraudulenCae,et allargat arnb. mitjans que la senyoreta Mere?! Navarro, delcobla van hasseig de Geiseln, 32, i
et ponsiderinper judicials per del mestre Borges, ferä la seva presea- com que la invalidó només ha
tació al públic amb un recital de piano, estat enviada per als clemente
tía ' abra encara que segons la
jegislacid eriolegica resulta igual a la sala d'actes de FAteneu Autonomis- del Comité executiu i per els d r
ta del districte tercer, Caeador,
taa sancionat.
tecnics dels esports afi--legats
7 1:1 s. enyor Raventós acolli faliats á la Cortfeeleració, que meEl programa del consert es com se*
. raelement, la demanda verbal.
dran presentar tetes les consulteeent-la justa; indicant, nn gucix
tes i observacions del cas, les
Primera part.—Prehali en do menor,
eeet, 12 conveniencia de donae
entitats' confederades malean
Eachmaninoff Arabesque, núm. z, De- tamIx
'tornes a l'assumpte, formulant
t delegar a des persones
el ccresponent escrit. Aixi es bussy; Impremtu en mi bemalt, Schu- que creguin convenient per tal
Rubiasbert;
Remenea
aense
paraules,
Pu, eerd la demanda fou desesta de que pugui assolir ma bon
hada afegint que el procedent tela; "Allegro appassionatto", Sean- l'alfa finalitat que es persegueix
Sacas.
era leissar ea iota els casos l'ex.
Segona part.—"Polonaise en la", Cho- amb el propòsit retarla
.peeeent al Juljat d'Instrucció cor
pití;
"Córdoba", All.téniz; Dansa capaFUTBOL
rea...ent.
Granados; La filadora i el pastor
le; inerits de tal resolució, el mola,
. Los clirdnatjaries del cano(idiLli),
Burgès;
Rapsódia
hongaresa,
Zte
prescindint de discutir-- número 2, Liszt.
plonat, d'aapanya
h el fons i en la forma, deL'entrada serä per invitació, que pot
La nostra M'enrancie (Fallir
a le al senyor govertiadae que, demanar-se ele den a dotze i de guatee a
vist plenament confirmada,
conseqüent amb llur criteri, tras- vida al mateix Ateneo.
pula el famós Comité madrileny
.asa 1 s a l'autoritat judicial
ha accedit finalment a prorrogar
L'ASSOCIACIO INTIMA DE
gase expedients de - tal índole
per vuit dies data essenyalnCONCERTS
obrin eta el Negociat de ani.da per al començament dele
l; a tal escrit contestà eg senyor
La Direcció de l'Associació Intima de *campionats d'Espanya.
a yuntes amb ofici de 24 de fuConcerts fa avinent als Seas associats
En definitiva ele finalistes de
er,
que, aten/Mt als prees de gran nombre de
darrer, afirmant no esseiCatalunya i d'Andalusia !lastran
poesible a,ccedir al prec per quant conciAtalts als 'CM/Carta que aqUest a or- de jugar el primer quart de filegos informe, en dit departa ganitza, ha fet gestions, i ha obtingut,
nal el . dia 25 i el dia primer d'aque la novella i bol notable agrupad()
Seat no existeix cap dels rete
bril; l'equ1p català haurà donar
artística Quartet Casals, que ten gran
s expedients.
a Sevilla a retornar-los la visita.
Apesta posició ha causat a la èxit va obtenir ea el ¿encert de presan-'
tació, doni una segona audició el propU V. C. extrawrdinäria sorpref.1.135113125-13221111.11:11:CM,-..
re . r no tenir precedent cone- vinent dissabte, dia 17 de mare.
En el programa hi-figurarais els noma
pa en les múltiples i curioses
C. D. EUltOPA
prestigiosos de Beethoven, Mendelssohn
Incite:metes que en Ilurs campai Grieg.
•fe jmunica a tete els senyore
/ves elan plantejat; no obstant.
Aquest concert, com tots els que or- socis que posseeixen el carnet de
Ial dificultat és de creare que setù urgentment aplanada per ganitza l'Associació Jairna, tindrä efec- domicili i no . hagin rebut el del.
te al coliseu Pompo- la cates obres dem- mes actual, se serveixin passar a
kaant la dita entitat té mi el seu
Fo de;' notificacions del propi Go- belliment de la sala avaneen de manc-• recollir-lo tots els dies, de sis a
ern civil i Negociat de Sanitat, ra tal, que pot dir-se que dintre de poc nou de la vetlla, a l'estatge sotemps quedari transformada en una de cial, carrer de Salmeren, 25 i 27,
teatives a expedients d'aduneleciens de eins en el dit centre les més elegants i confortables sales principal, segon, mitjanaant la
presentad() del carnet del mes
kanetats, al nuae efecte. per es- de concerts ele Barcelona.
aportarä al senyor gover- CONCEET A VALI.CARCA PER de febrer.
11ader civil guantes dades siguin
LA BANDA MUNICIPAL
imisaissusain gecL-n , , a robjecie de poder troAmb motiu de la inauguració a Vall- U4»
Isar e :s repetits expediente, a fi carea del Grup Escolar La Farigola. la
CICLISME
Le, ,.::lar-los el cure per ell maBanda municip21 donará, avui, divendrcs,
Ies saneionat.
a dos quarts de dotze del mil, un conVelòdrom da Sane
S r eeesamente en la tal qües- cert a aquella barriada, interpretant
Per a la gran curca interna1$16, colliters de vi tenen ben següent programa:
cional de nou horco a l'amerior earetzadis l'entitat que cene.
Primera part.—"Marxa catalana"; cana que ha de celebrar-se el
neeent venia per Ilurs interesLamote de Grignon; "Anacreont", Casa1 1 00, loa agermanats ami) els de: demont; "Rosa de Folló" (sardana), La- (ea 18 del que sola, consten ja
inscrits els següents equips:
'bebe eaidor.
mote de Grignon ; "Primera sinfonia soMesori-Bulgarelli (italians);
Ln
darrera sessió celebra (a bre molius popnlars catalans", Ribera. llover-Solanas; Janer- TresserScgona part. — "L'Alabatt", Sancho
ee r Secietat d'Atracció de N'oras, i Regnier-Alegre.
he e re, d'aquesta capital, so,At Marraco; "Ballet de Solsona", Sancho;
Es . segura tarnte) la partinipaa
Pi ..,., idencia de don Marian nu- "Juny" (sardana), Carreta; "Tassarba"
ció de Llopis, Cabrera i EspaMorera.
be, ai donar-se compte de 1:s
ayo', pero mes difical la d'En
enteeee . acions rehudes de diteNolla, per estar actualment marn1 eindicats d'Iniciativa, ad.tad.
11.r ee -ee. a la Conferencia No.De la parella italiana se'n te$ eral de Turisme, convocada
Hm les menees referències, i en
NOVETATS quant ate restants equips insPer in Societat; dé les de (hl:m.3 lle gats, donant compte dels
Demi, disabte, d o-botarà la di:Id-me erits, són realment formidables i
Ilurs per a promoure artista Maria Conesa, absent fa molts rnolt iguals en torees.
hiede;
les poblacions ma residei- anys de Barcelona després d'una llarga
Tots ells eón presagi d'una
-0 1, eoncurrencia a la propera estada per América, on Ii dien
Huila força renyida.
Expe eieió Internacional del Mo- milionaria.
L'ixcersió a Mora 1 Torles adhesions rebudes a la
_
r npanya que' la Sujete," ve:t.
tme
Esgolats en 1921. Acaba d'sparbitza e e r tal teaeonseguir la suRegna en l'Esport Ciclista Caier redició 1923 del GRANDIOS
)te e-V., dele drets de desembar;
talä gran entusiasine per portar
DR:C/ONA1111 • ',LENGUA
rnent que s'eixigeixen als pee ESPANYOLA
a cap aquesta excursió, puix es
(Cas procedents de porte
la primera vegada que aquesta
Faciclopédic 11.Tustrat
ienreseraimics, i de diferente e.
KM%)
publicada
bao-el en ViritInia
entitat visita aquella elleonlorits.
un ieacions ;l'altere (ante deleper la Renal Academia Espanyola
La - sortida es (aria en el rapid
Obra cOmpletsment nova, redactada
ts donant noticia dels treball;
de
les vuit del mate el dia pri1 aumentada
er erament realitzats en ordre
mer d'abril, tires a Mora, on se
$4 líes socials.
seguirä en bicicleta per GattPlI gg tle 153 i•g:ei
mune cre.ndies clIcclonael conid
ES van prendre, entre a/tres,
desa, a fi d'arribar al vespre a
1,000
ravats,
100
reirats,
20
ara1 3 ri g or& següenls: nomenar a
Tortosa, on es pernoetarä, i al
vals de p/Ilna completa, 15 madia següent aniran a Amposta i
° n Rafel Gil i Mas delegat de
nes, 2 quadros de Sandeces de toSacietat a Rio Grande (Brales les itacariS, Codi internacioSant Caries de la Räpita, visisenyals.
Tantee/
del
sistema
nal
de
[ant les salines 1 les goles de
e • concedir a l'Associació
decimal en cobra
!neme
eka' dors la medalla de la Sociel'Ebre.
plograties, -Sets, ribmies, Nomen41 en concepto de premi per a
Aquesta excursió resulta famatares de eilii0nirn9, Talles d'abcrviatures. Canina:10d Os lots els
cil, puix do Mora fins a Tortosa
.(11•e r adjudicada en els seas pro rt. r/A regulars 1 Irregular s
lii ha una bona carretera i pla1" rn concursos de tir de coleen; 1
na, havent de recorre's ahuma
peonar de la Mancomunitat de
a narla!i !l'AM torrtznamut
els dos dies 102 quilinnetres. El
es indispensable possg lr un hon
141al enya l'arranjament de la
diccionari, 1 sols aUconseguelx
Irr etera qua uneix eg Tibidabo
pressupost da de 30 pessetes,
aprontara aquesta oportunitat
Itzá vaimarera; estudiar les
compres ferrocarril 1 fondea.
Per a inscripcione, tt la secreuniEl” 13 Calitii ruta!:
'4)eclie100e5 i pressupost per a 1
marunez VAdivietaa., Pr:m, 28.
taria de l'E. C. C., filas el dia 25,
-P nl eressid d'una aova peletcula
tan
Sebaatia
e' rennatogratira de propaganda
que quedara elosa, puix el tren
es de placea reduiderjerrwrevaa
$earcelona per a sser projec

MUSICA

7-ek

" A iiiisLicrrAT-,
1 - Ve lòdrom de Badalona

Per a diumenge vinent, a lee
tres do la tarda, organitza aques
ta entitat les proyea social gegüents:
Primer. D,estellada de corredors.
Segon. Cursa d'eliminació cada deu voltes.
Tercer. Gran• cursa handicap,
per parelles, 20 voltee, PratArimont, 250 voltes. • Rius-Tauler, 246 voltes. Carbonell-Joaquim Duran, 242 voltes. Jogep
Duran-J. Oliver, 235 voltes.
temerte. Cursa de consolarle.
AUTOMOBILISE S E
nr, III TROFEU ARMANGUE
Aguaste carrera, a jutjar per les iraßressiona que reben continnament els
org anittadors, promet revestir aquest
nny un5. importància desaeosturnada.
Ela senyors 'Coma i Arruga, arribats
suma de França, han estat objecte d'excellent acolliment per part de les min.
ei-Pals cases constructores. El nombre
d'inseripeions promet es ser molk late—
mesana tant pea la quantitat dels
sra com per' la varietat de les marques.
Es (lana cona a segura la partieipació
de sis marques; Salmson, Sr/léala], E.
II. P., Andlcar Aries, Benjamin 1 Peugeot pel que respecta a la indastria
francesa, i VagLii per la italiana, que
ninh les d'aqut, EScalde, Lote, MA.,
D'emules, J. B. It, i nitres q u e reserv en la seva inscripei6 fina a darrera
Itera, composen un lot difteilment superable.
Els senyors 'flamante i Dallas, del
Moto Club de Catalunya, anaren darrerament a Tarragona, en feren li(erses
g,estiqns i reberen moltes adhesions
d'apoiament moral i material.
El Subromite de Tarragona es reunl
en ple, acordant orgauitzar diversos treballa encaminats al millar èxit de .1a
cursa.
EXCURSIONESNIE

Sortides per a diumenge
El Centre ExueursioniAa Monta-ny
1:a organitzat per al vinent diumenge una
excursió a Sant Lloren Savall, Pent del

Sortida per PEstació deis Fere
rocarrils da Catalunya (Plaea de
Catalunya), a la J'O de la Mattnadae
-.

Crótlic

g

L'Agrupació Deportiva
dien" te organitzada una excure
cid a la Conreria de Montalegre
per al proper diumenge, día 11,
al malee havent-se de reunir els
assistents, a tres - quarts do . seto"
a Pestació del ferrnearril de N..
S. A,

.CONFF131F.N
Dissabte vinent, 5 les deu de la ttif,
En Josep Barceló i Matas, presiden( «
la Federació de Mestres de Catalurryi;

donarà tina conferéncia a l'Assoct
Barcelonina de Mestres Oficial& Pre:
cesa, at, tractant d'En maragnil,
terpretat per up empordanés. Lecflatit,
i comentaris.
•'
L'acte serä
TROBALLA D'UN ERPLO,efe?..5

El Centre 'Excursionista "Pise
fria" el dia 11 del corrent efeee
tuarä una excursió al Montseny,
sota l'itinerari següent:
Aiguafreda, La Mora, Collfore
mic, Poble del Montseny, Carne
pins i Sant Celoni.
Sentida per l'estació del Nord, a
les 540,

A primera hora d'altir al mal foll
trobat pel sereno del carrer d'En
darrera la porta d'entrada de la c4al
número 6 del carece de la7Mina, un pta.
jectil d'artilleria de 75 cantímetres
per 30 de diämetre, segons sembla• cae!
,d
regat.

El carro blindae va•
-lo (ami) de la Bota per a iss eet
lIada
rccne
o nteu
-1

Arribada de tropes lli-

UNA ADVERTENCIA DE LA DE.
I.EGACIO DEL MINISTERI DEN

'cenc'iades
Alik, a les vuit del matí, arribä, proCeded de Larraix, el vapor "Villarrcal",
de la Transmediterränia, amb goa llicenciats de l'Exèrcit i de l'Armada, pertanyents a. les quarta i cinquena regions'
militars.
Acudiren al mol( d'Espanya, lloe on
atraca el "Villarreal", diversos caps i
oficials de l'Exércit, i un públic esas,
compost prmemalment de famílies i
antics dels llicenciats, distanciats del
vaixcll per una Maca. La xaranga del
regiment de Vergara arnenitzä l'acte.
Des.embarearen en primer lloc els
Ilicenciats domiciliats en aquesta ciutat,
els quals marearen de seguida a 11w-s
cases. Els restants es dirigiren formats
al quarter de Jaume I, on sels dona cl
peitner ranxo i sels proporcionaren les
llistes d'eínbareament, per tal de poder
marcar cap a llurs t'oblea.
Entre ele llicenciats de la cinqucna
regid, arriba sus sergent malalt que fou
traslladat a l'Hospital Militar.

Llar, Cava Sirnanya, Turó dc Montcau,
Els Obits, Cova del Drac, La Mola, Cavad Bernat i Terrassa.
El vincnt diumenge l'Agrupació Excursionista "Júpiter" realitzarà una ex(-unió a Molins de Rci, Corbera, Cims
d'Ordal, Puig d'Agulles i ‘Gelida.
Sortida: Estació M. S. A., a les ;le.

Arolo

l'alece (naire Apolo)

dissabte, 10 de
VA R IETES-ATR ACCIONS •
i estrena de la gran revista
...CARGELONA

• •• •
L'Esport Ciclista Catalä aniris
al Prat, esmorzant a les ribes del
Llobregat. Gortida de la Plaga
Urquinaona, a .les set- del mate
• ••
El Foment Excureionista da
Barcelona Paris excursió al Montean . per Terrassa, La Barata, La
Mata, Taró de Montean, Coya
Simanemheis Obils, Sant. Llorerae
del Munt, Gen Pobla, Cavall Bernal i Terrassa.

SEMPRE ES BONA!

rs,1 O, • a 49,

Cura rápida
C., nNjcIDA

i-d.‘
A ADELL

frasgi4ptas-Asaltu.28
•Farrnacia •

TREBALL
Per tal d'evitar abusos 1 que algt14
industrial sigui víctima d'algun impola
tor, aquesta Delegació fa avincnt que ela
seas serveis són absolutament gratuits;
que no hi ha arbitri ni impost de cap.
mena a favor seu, i que no fa cae clase
se d'investigació, ja que si calgués fer.
la la feria sobre els elements qué' wi
luntäriament Ii sotmetessin l'estudi dij
qualzcvol problema o conflicte social,a7

PER L'INDULT D'EN vEg.,z
DAGUER
S •han trames els següents tekgrt
naco-:
'Particular: Excellentiesime-.1Ffiyel
marqués d'Alhucema, president Conseli
ministres; exccalentissim senyor Aleara:
Zamora, ministre Guerra.—Madrideleav
Ajuntatnent, en Corporació, e
ncompanyat secretari, visitaren catti4
general, interessant-se pe r. la concedo
. . if
indult Lluís Verdeguee.
També tenen anunciada visiti cd7p..7.4
sions de Diputad& i Mancomunitat,
Totes forces vives i entitats be/me
be/meló.;..e
estan adherides aquesta justa pefi+,
ció. Barcelona entera dcmana llibertat'
condemnat Verdaguer, reconegut per totes classes socials innocent complicitat
que se li imputà.
Opinió espera abaleas acord VV, ft.:el
favoraSle justissima. pedeita—Comi{aPro-bid:da"

Venda o arrendament

Tapisses piatats.1

estaeló Robledo Chaveta, ;irrendat Peilarcoya, es disponava explotar-ho quan va
disminuir negocia. N. Fernandez. Llista correus,
drid, sense corredora.

crtspansa. Especiautat ep te.

caos nüner coure, argent, 15- La
boro, 16 km., Sena carretera

casa mas enporgni:

Do-osos religiosos. Exposteel
permanent de quadrOs al 011„
gravats, olcor anesi e"O•
bricació de mares 1

aquesta

casa«
Dasitxem corredor
F. MONTFALCON
ban reiectonat ub pastors.
Esc. apartat correuS 259.
BOters, 4, -Cesa Portarerrtall&
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Na n'hi ha cap que doni majo!' satisfacen

Tals ce la sa y a reaulacijIi do b len el preu

ELS TEATRES

PER QUE?
Perquè STUDEBAKER es construit per les - läbriques Inés
cilindres i la seva gran
importants del n-16n en cotxes de
producci6 perrnet preus incomprensibles per a cotxes de primera
categoria, que abans de remetre's al client són sotmesos a más
de 9.500 inspeccions
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el lirisme plàstic, que són el die-
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cate Romea

,

lintiu dels innovadors artistes
russos que han marcat novas rotes a la dansa, la música i ¡'es) cenografia. Debut, dimecres, 14.
Es despaixa a comptaduria.
,1131.110113..

Tel on, 3500 A.

11

Aval, divendres, nit, a les den:
Extraorranarla fundid oreanitzada
F. C. BARCELCf A
pel
Pro g rama cómic
La comedia en tres artes
Eta retruca de Eamor
i La casamentera
Dissabte, rat, en/quena vetllada
selecta. Estrena do l'obra en cinc
Karamazov, de
m
ac tes Ele germana
Dostolevskl, cseeniticació de la noveLla del gran escriptor rus, teta
per En T. Copean 1 En I. Gravh, trarancie d'En Slidas Raurell. Acuradlasima presentaeló. Diumen g e, a
Manles tres: Les aventures d'En Mas
g -ran. I) SOS guarts de sis n'O
EN germana Karamazov.
Deti /*traque; ni:micras de teatro
d'Art Rus L'OISSEAU BLEU
-(El lardara azul)
eSpeclacle que constikueix la revelactó (l'un art nou. En ell es tones
l'exollsine, resillitzariG, Poriginali,
tal... La ninntea, la música. /a
Sanos s uneisen per produir l'emeCid esteilea, ame Panzill de la mes
rara esceno g rarla 1 la m e s pintoresca vestimenta. Debut: Dimecres,
14. 'Es despatxa a comptadurta.
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l'estrena a Barcelona de la
comèdia en tres actas
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• Historia d'un forrnatge,
"
1 tercer tom de la gran serie fran▪ cesa La filla d• ~oled.

•

Avui, (ha 9 de rnarn, a dos quarts •
no sis, i/Iti auraciú. GRAN CONi:EitT-presentació de l'egregi bata a
absolut CAV. AGUSTIN CALVO que, •
cleapres cl'haver actuat diverses tem a
'porades als teatres ACIAL, do l'Ia
drid, 1 LICEO, de Barcelona, actua •
eit tournée de comal, començant
per apuesta Sala en concert
cal al Cos Consular, Clubs I olóidea estrangeres aqui residents.
PHOGRAMA_Primera paro Sonata N.
Pathetique„ Aneare, Beethoven; DOs
canta vomitar:1, rdecdonell, en gran 11
orgue Aeoltan, Hernarii, Cavatina.
Veril; Simon Bocanegra, Preghlera,
Vo di; Los Hanonotes. Invocan), IR
Meyerbeer; Loa Hugonotas, PM •
A. DALVO-F.
Parr, • Iiteyertreee.
LONCIA.S. Segona part: L'ebrea. Pre011era, Ralees; nalvator RO3a. ROmanee. Cornee. A. CALVO-E. LONGAS. Romance, Gunfeld; Poeta I aldeano. Overtura, Suppe. En gran
orgur AEOLIAN. Confidencia, Mo- •
rara; El tripona°, melodiä, Meyer- •
beer. A. CALVO-E. LOMAS. lnvitacionS cota de costum. DIreCCitt
•
artisticai F. Longäs.
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WI 31
PrOgrarret extraordinaria
•PIII
N
Avui, dimecres, grani euts; lis- in
•
MI by, per la gran arista en ~la- a a
le
U
: Gira; la eúnpea Odiasea de cinc du- E •
E
: ros; la dramatica El salt; la «gin- li
rn
.17 Ca Matarla d'un formatge, I es . la
., trena de la grandiosa peLlicula bi- ii Si
....
3
32 linea Josap venus pela oct.; ger- • ,..
a a
U mane o Josep devant del Farad.
•
•
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1
I
r
la
El
mas
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Dilluns, dia 12, a tres
quarts de deu
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Per a invitacions i progra,:
e --tt-s, in
mes a la
39 CASA DE MUSICA WERNER :
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3 5 , Pasesig de Gracia, 35
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Aval, climeeres, grandiós progra:
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nra. Grans esas. La bordea pallada
01
•
sany, per la petita artista Balar u a
La nena abzndonada; El Bah, dra-
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Nit, fundó en honor benefici del primer actor i director Ricard Güell, amb

ii

al

le Gran Teatre Comtal i
11 Gran Cinema Bohemia

Avui, divendres, popular,
tarda:

a

PALAU OE LA

REIROBEIBEIESEggisigzsnallifi3igEG

Companyla de comedia
GUELL - TUDELA - AS- 2
i
QUERIDO - CORTES
(Telefon 4134 A)

• Companyia de sainete, sar• s u e les, operetes • i revistes. a
a Director d'escena, Ltufs T.
II Maurente. Mestres directors
3 i concertadors, Josep Es- ga
0
o palta, Antoni Català i Joan E
II
Aull.
a
14 Avui, divendres, tarda, a dos
II
gi quarts de cinc, matinee or
a popular a preus econòmics.
La nova opereta en tres ac- II
98 tes de grandiós Oxit,
a
,
111
• 1
FLOR DE NIEVE
e
SI Nit, a les deu. El sainet If- 3
GRAN TEATRE DEL LICEU •III ric en un acte
a
NI EL SANTO DE LA ISIDRA 111
Temporada de .prirnavera.—
• i reposició de la famosa
Companyia ditpera de 'primIssi, E opereta en dos artes
u
rao eartello. Itepertori Mariano
si
EL ASOMBRO DE
la (estrena del mestre Pahissa), •
2
oarodsoo
fanWalkyria, Sigfrid, El vaixcll
lNa Demà, tarda, matinée po- p
tasma, Thais, I 'pescatori di perle
de
cinc,
oi pular, a dos quarts
la. A l'administrad() del Teatro is El asombro de Damasco i 11
1,
número
(carrer de Sant Pau,
111 Las bravias. Nit, a les den, N
entresol), queda obert l'ab .na-7 e, La generala i debut dala ti- E
nit
i
de
ment a 19 funcions (13
O ple ernica
3r,
a7
quatre de tardes dies festius ).
MARIA CONESA
•
Púltima
al
a
.Als senyors abonats
de
211.
La
niña
sarsuela
la
tt amh
temporada d'òpera seis reseres
in
Maria
de
creació
los
besos,
ei
localitats
fins
:t'aves
varan les
3 Conesa; Cançons mejicanas In
dia IG. Fins aquesta 'data els s'1la rumba típica del pals,
nyors propietaris pudran reme- • i
51 per Maria Conesa.
11,i
tre les seves localitats a l'Em- e
1
guingnickingignsigiguicasur,
presa o canviar-les per torne.
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Inauguraeiú, 16 de mare

•

CASA WERNER .

a
ti Dissabte, dia 10 de mare .(5, I
U tarda). Coneert extraordi-t •
PASSIO
• nari al Saló de fastas. pel :
segons Sant Mateu, de J. S. Bach a
ll violoncel.lista
e•
JADEE TORRAN I ADE ' 4 I
Solistas vocals i instrumentals.
•
•
piag
del
an
massa
orquestral,
chor
cooperació
(1!!
• amb la
a
trintanis. Grans orgues.
U
a
la
TOMAS BUXO
Calalii. D ! recció, Sastre En Liu;s al
.
Localitats, de tres a set. •E Dmmenge,
dia 11 de mare '•
al ruagataern de música de la • (5 tarda); quart colocad de
a
Unió Mosical Espanyola, 1 i 3
a Quaresma, al Saló de Té, a
Portal de l'Angel. Condicione es- i
l càrrec de les excellentä ate. NI
pedals per als senyors socis de U tistes
1J 3E
l'Orfeó Català.
El ti.' ASSUMPCIO SELVA *

SALA MOZART
cirgamarocaaria E
Dimarts, vinent, al vespre. ül-:
ili
n Avui, divendres, de 6 a 8, es pi
tima sessió de l'audiriú inteIII despatxaran batuques no- la
E gral dels Trios de Beethoven, a
a
NI mcrades per a la sessi6 es- E dirrec del Trio de Barcelona.
a
•
Casa Dotesiv, Portal
is pedal de les sis del diu- ci Localitats: 1 i 3, de tres a set de
•
• de l'Angel,
3
menge
w
ra la tarda.
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Diumenge, 11, a les quatre
lo tarda. Primera de les dues
finiques audirions de la

11

Gran companyla dramatice ras- 11
12 %allana 80.1AS-C,APARO. Avui, ' Clie ven/tres, nit. a dos quarts Ile deu,
a grandiosa l'omita organitzada pel
• conine Pro-presos a bailarle' dala
E prosea sociales Primer, slmfonla
gg per una nodrida orquestra dirigila 3
rel mestre Catalä: segun. tercer aca to del [an gla drama social Los made la cotn3 loa pastores, a carreetercer,
Papbu 3
pausla nolas-Ca p ard;
EL TU- •
rada
sarsuela
en
un
acto
Di
NEL, a carree de la comPanYla del
•
tealre Vietória: gu att. meció do va- 53
rictats a g arree de la parella (ir E
- bali Eia Gromwells, el primer actor E
as Jarana Borri,a, els tenses Andreu Ca- e
eaJuana 1 Miguel Artello; cingne,
"j; l iirvertit apropdslt Finita es tuya, •
c3rrec de la companyla de/ teatre
I•(tuya,
la
A
a

aillIallUalulazoornimousaiBiassinouranBassinnsanansina
-

Teatre Còmic

si
NI

1;113tia
f

— TEAT RES

1,<L) RSAAL

CONCERTS :

:

S

la

Ri

al'

111

is
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•
Hotel
Anglaterra
tialastIc
:
a
ei
-Palau Musica Catalana ig
• .Concert orgAitzat per ijit !I -

•
fit

1 tercet
quintet
LIIL flotablesAvul,
dIvendres, moda
• Torre/Bs.
Ultima
die,
de
reilt
deis a
leteeta.
.9 esas, el SUCOfta mes grandlOa Rara a
dia dale tras MOs cl uoter a lo ITI,3
la d1vcrtida creació de Max Lindar;
▪ batut el triomf mes enrollas del E
▪ znín La voluntat d'un homo, per a
11:1 D. Farnum; Ei neo ric; Baby a la d
ir caca del liadre. Diumengo, rult, gwttl
• exclusiva: La noveLla de lord Uy- •
re• ron, pel.ileu la d'art, lu xe I iqu
Dlraerres, robra pf/Aluna del
E malaguan y at Wallaca Raid: El prerni
•
pros (Programa Murta/ .
Jordlt

Gran Teatre Espanyol

TAii.KA—TAKKA
seu admirable "Paricnaire,

Avui, Cupido d'incògnit, 3; Llit
filia de l'ajusticiada; El regicida,
Les aparlänolas enganyen, La saya millor novela, Triquitraque
camp16, Lladres a cavall.
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MUSIC-H A L L

1 tj L 1

Asalte. 12. Director artIstle, FrancesaaPeun

EL NUMERO
A elude 'arab "El 00 del paquete". Apta/id/u:M/2a a Naldt Ilddriguez, TOrnainlra,
Vidal, Blanca
IlitertaS (P.I
Segur, SAN JUAN DE LUZ

k•laraXIS.

DE TEATRil e asa BON
TEMPS. Restaurant especial.
Pela. Usuras 1 Marisa)). Q1111114Lut.

SUMA

ESPORTS
Frontó Principal Palace
Avui, divendres, tarda, a un
quart de cinc. Dos interessantes
partits de pilota a cistella. Nit,
a un quart d'onze. Dos extraordinaris partits. Primer, a pala;
Chistu i Errarte contra Quintana I i Ermua, Segon, a cistella,
Castillo i Urquidi contra Olas,
coaga i Garagarza.

Solemnitat internacional
dissabte, dia 10, g lea 3'0_
tarda
EXPREs CLUB .2j
campió de El Salvador. !ir
contra
WALTER CLUB, de Mèxic
Grans jugadors internacionais
Dia 11, a les 315 tarda
,
Vencedor del dia 10

!r'
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p

'ta'.,.

7 '50

ma

aralits ab arnnt exclusivament
JOSEF' ESTEVA L7 Cia.
Telèfoi 33214.A
Portal cle l'Angel, 1 i3, prat.

• Gran -8ompanyia cómica dal .primer actor
de la qual formen par t la primera act..iu de earheter ria
Mayor i el primer actor Ferran Aguirre.- AVell, divendras,
tardo, a les cine.-La joguina ctmlcrt en tres aste», de Garcia Alvarez i Mallos htica,
EL 4..:I.Tf:-.1(1: &;7-lnlif0
.
Nit .- a rSti ' UU, lLa cdreialih drrimatica italiana, en tres actas,
tia:luido per Josep NogtVE s Mrssn,

'• EL 'ACODAS° neaFguson
Dandi, dissable, Larda, El abo:!;ada dafetisor. Mit, estrena 'de
la. comèdia en dos actea,. La2rce i Lantata.
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(Lace!' blau)
Teatro d'Art rus. 10 úneles
funcinns, espeatacle evocador
del romanticismo sentimental i

rel

rezar , Tetaron, 3332 A. — Tarda,
quart de Cantare; nit, a les deu. Presentació de les mes belllssimes artistas 1 mlllora números de varietats. Cada ella.
Dancing a l'elegant "Foyer". 1 5 , 1 •
de la matinada Gran Tabarfn Americ.i. Talgana Tyndall.
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Coliseu do varletats. n
eN
• Avui, divendres, El rel do 3
N
''
Rec i tal C ARME h MAT
1:1
• Avui, divendres, tarda, a .,., • Parts, 1 i 2 Capitulo; L'exaulors alemanys, frantesos,
C tres quarts de cine. Nit, a le
3
Fan-Douglas
a • ce/itrio, per
russos i eatalans
II
les deu,
53 01 bank-; • El geni alegre, La le s
n Serata d'onore i comiat de E
cine primeras audieions
1.
i
la
nona abandonada, Baby
Contra -e+iM •la caca del Redro, Actualitats
Localitats: -Unió Musical
la famosa bailarina
isi
E
Espanyola •
R. C. D. ESPANYOL . Camp: eid11•
LAURA DE SANTELMO a: • Gaumont. — Diumenge; n i!,
O
retera de Sarria, 50. Localitats:
Poetal.de l'Angel, 1 i 3, de
Projecció de notables pel.li- a ▪ El rai de París, 3 i 4; Ei el
3
el cules.
Local, It. G. D. E., Casp,
tres a set tarda
la • ranxo de l'or, per William a
a
12
ro, 12, pis primer. -LES ANDERS
u
11M16.
pi
•
hinojos jongleurs
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E saroarrivusuratusmateuessuwil
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1
sizenkaunumeaungazumusse
Diumenge,
dia 11, a les onze
Id
magnifica
colOffsBinearansmannzmnomm
la seva
amb
Diana-Argentina-Excelsior
e.
E
popular
Gran Teatre del Bosc
concert
Cli
Primer
matt.
del
1
W4
lloros
túrtores,
lecció de
Gran "¡entre Espanyol r2
Avui, tom terror, La filia de per
cäcalues ensenyats. La reiDernit, dissabte, dia 10, nit.
l'ORFE0 GRACIENC
de
vodevil
I
g
rana
l'ajusticinda, Una dona porilloCompanyla
na deis cante regionale
,-,, 2
Gran Ball d'obsequi, per
Moya. SI-anche/
espectacles An
2-1
Obres de
E
de
cinc
dusai,,
L'adissea
ADELA
LOPEZ
El
sa,
In E
LI
taoió. Rematada del Carnaval.
BERGES l SANTPEBE
1—
Marrado,' Saniper, Concitas lti3 .—.------,—---- e la
ros, La histeria d'un formatgc.
L'oncisadora
PrImei.a actriu,
di
3
o
lik
n
ASSUMPCIO
CASALS
el
3
LAURA DE SANTELBO
E Gran companyia d'opereta
EA a Mili, AlrenilreS, O de mare. Tar- 1
aCompanya rla a la guitarra E
el da, a les cinc: Entrada I butaca, gli
1g
pe/ prarsbor
: ESPERANCA IRIS 1/1 si el7iA pess^:a. 1.c cocotes (2 actesi 0
Li
1 Don loan do Serrellarge (1 acte). 1.1
FLORERO' CAMPILLO E
E
gi
,
t
iii Nit, a Sres cual lo le den: L'ornas, si
e
La genial artista, Idol
O
LINIAS A LES ANYILLES, ItIEXIC, NOVA YORK I COSTAFIRIVIE
La resane nit do noria I ESTIIENA ig
g
•
del públic,
•
1
Avui, divendres, tia;
112
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0 n;n,1 salnet en I arte I 2 quadros si
LOPEZ surtir:. Cl 25 de n'are de Barcelona, ei 26 de València: 27.
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11.
vapor
El
la . Ell L'engenyifa del Jure? o a la Pacele N
PILAR ALONSO
per a Moy a 'York, Ilavana i Veracruz.
N
Cädiz
de
Millaga
i
el10de
28
presti.
el
d'Almeria,
li
han
robat
el
Tel
gg ii
de Bilbao, el 19 de Santander, el 20 de Gijón
- LA MASCOTA
1
amb el seu nou repertori , 141
El vapor ALFONSO Xill surtir:1 el 17 de mare
Id
Iii
•
Derna, dIssable tarda, a dos Gl
admetent carrega i -passatge per a Costafirm,e
gi
el quarts ./le cine; hl canon% nit do Rii
el 21 de Coruña per a Havana i Veracruz,
•
14
,
i
dissabto, reapariviú
2 Diumenge, últim dia feo- Si a lluvia I L'endanyifa del dura! o a la er la
Pacifico amb I.CalisliorrIO en Havana.
O Pass16 li han robot el premi.
NI
R n
la •
la
el dia 10 de mare de' Barcelona, el ti de Valbncia:, el
de la formosa
,EI vapor MANUEL CALVO . sorlia.
pa
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Pi
I a de
l'l ri
a
Nit, 2 ESTIC/NE`i
rj —
per
a
Las
Palmas, Santa Cruz de Tenerife, ,Santa Cruz de la
•
•
Cädiz
ti N
MINERVA
13 ' de Malaga i .el 15 de
..- co mrdla en 2 celes La mera pcna112 tiu d'actuació d'Esperanea ...
Colón,
Sabanilla,
Curaçao, Puertn Cabello i la Guayra, admetent
Ilavana,
V
I.,
-Palma, Puerto Rizo;
's ia. dora (nos/acolo) I la de la farsa
.
la
a
transbordo
per
a
Veracruz.
si vorleyllesca en 1 acto El noble ea ri
ustaligairamymaidraiamiL2iia
passatge
amb
càrrega
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E Iris. Tarda: El c.stuche do ; gg mestre Cal rel.
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LIMA DE. FERNANDO POO
In en
a
IG de València, el 17 d'Ala°
..,
El vapor CATALUÑA sortirrä el 15 de mare de Barcelona el
Dissabte, 10, i diumenge, I i.
3 ~arias, La vorbara de la E. il""""Crillrill""Mk7":
de
111
cant i Cartagena i el 20 de Chata per a Las Palmas, -Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz
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