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EDITORIAL
•L'ASSEM5LEA

DE LA MAN-
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de

dietari

PALINODIA MODERADA

Els soldats alemanys, quan es trobaven voltats d'enemics irresistibles, alcaven els braços i deren: "Kamerade!".
Aixó ens ha ,quedat present a tots els
que hem llegí. durant cinc anys els telegrames, articks i divagacions de la
guerra gran.
Dones be: aleo els beus bracos i amb
la millor veu possible dic davant el gremi d'apotecaris de . Barcelona: Kame-

rade!
Perqué, realment, d'en ç a que vaig escriure un article censurant la forma en
que practiquen el tancament dominical,
m'han aclaparat a cópia d'arguments
orals i escrits.
No hi tornaré. Parlava en el meu
pamflet d'un sac d'oxigen, oi? Retiro
el sac d'oxigen. Hi parlava també d'una
criatura amb difteria, a la qual calia
fer la traqueotomia, no? Retiro la criatura. Explicava certes anomalies en l'ús
del cartellet indicatiu de les farmäcies
obertes, veritat? Retiro el cartellet ; rerito les anomalies.
I ara; deixant de banda els esplais
humorístico, confessaré que les repliques
dels farmacèutics, totes correctes i totes
respectuoses —val a dir-ho--m'han convencut que, efectivament, ella no són els
principals culpables del desmanegament,
per6 toban confirmat que el desmanegament existeix.
Qui té la culpa que el regim de tanzament per torn en dies de festa no funcioni d'una manera perfecta com a una
capital que s'estima? La culpa—ai
ini!—en el fons és del país, és de l'Estat
espanyol, que ha anul.lat tot l'esforç de
coordinació i de dignificació que havicn
realitzat els apotecaria catalana.
Aixó—des del rneu punt de vista—em
sembla magnific i me'n felicito. L'Estat opressor; ve't aquí l'encmic. Encolomero -li el sac d'oxigen; adjudiquem-li
les possibles• molesties que poden esdeNtenir a una criatura que acaba de patir
la traqueätemia; fern-lo responsablz del
desori que regna en el tancament de farmè.cies en diumenge. No cometrem cap
injusticia.
Carlea Soldevila
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D'algun temps eçut, les reunions que periódicament celebra
l'AsSerablea de la Mancomunitat de Catalunya deixen, en alguns
aspectes, una impreasió desfavorable. En aixei estan d'acord gairebé tots els espectadors i moIts dels actors d'aquestes reunions.
I com que no convé que la Premsa nacionalista es limiti a la Ibança i al ditirambe, i s'abstingui de la critica i de la censura en els
casos criticables o censurables, nosaltres donem avui l'exemple
de parlar públicament i amb claredat d'un mal que s'accentua i
que, per }'in'terès de Catalunya, cal deturar i guarir.
Aquest mal és la davallada del nivell intellectual en els debats de l'Assemblea. Al costat d'un reduit nombre de diputats
de Catalunya amb prou condicione per intervenir plausiblement
en les qüestions que se suseitezt, hi ha elanombre, més gros cada
dia, deis diputats Mediocres i nuls que amb Ilur intervenció ofereixen espectacles poc edificants i danyen el prestigi d'unes reunions a les quals, amb generós optibisme, havem qualificat de
germen del futur Parlament català.
Alló mateix que tothom diu en veu baixa, en els rotllos del
Pati dels Tarongers o en la galeria gótica del Palau de la Generalitat, nosaltres ho volem dir en aquestes columnes. 1 no ho fem
pas amb intent d'ofendre ningú. La cosa que desitgem és cridar
l'atcnció dels directors dels grups política catalans sobre la conveniencia de confeccionar les candidatures de diputats provincials an-ib homes prou intal.ligents i prou discrets per poder participar d'una manera eficaç i lluida en les tasques de la Manco-,
rnunitat.
Fa trist de veure com els curts de talla intel.lectual converteixen de vegades les sessions de l'Assemblea en una reunió de
petit Ajuntament. Al principi, aquests diputats assistien a l'As..
semblea de la Mancomunitat amb cert respecte i amb ;• Prta por,
deixaven que parlessin i discutissin els que millors condicions
tenen per a ferho. Peró poc a •poc els vergonyosos i els porucs
s'han sentit amb coratge d'intervenir. L'exemple d'uns quants
ha encoratjat els altres. I d'aixó n'ha vingut una baixada de nivell, que és un fenomEn alarmant per a tots aquella que pensen
pn la possibilitat d'un Parlament de Catalunya.
En la darrera reunió de l'Assemblea, aquest fenomen ha
aparegut tan acusat, que se n'ha adonat tothom: el públic, els
periodistes, els diputats amb discerniment i ele porters de la casa. Sense que fos necessari, aquesta Assemblea s'ha allargat dues
setmanes, i una gran part del temps ha estat lamentablement
perdut . Hi ha hagut una extraordinària abundància d'intervencions oratóries d'aquells senyors que comencen advertint: "Només per dir dues paraules...", i que després parlen mitja hora
e una hora, dient coses que no tenen suc ni bruc. I així, entre
, estones de tedi i incidents pintorescos, van passant les horas
sense cap profit i sense cap utilitat.
•
Estan molt aprop les eleccions provincials. Aquesta proximitat ens ha fet escriure les presents ratlles. Sabem com es fan
les candidatures. Sabem el criteri que sovint se segueix per a la
tria de candidats. Dones cal que tothom, els de la dreta i els de
l'esquerra, els monàrquics i els fepublicans, pensin en el prestigi
de la Mancomunitat, i procurin elegir entre llurs respectius addic, tes els homes més capacitats i àgils, a fi que el funcionament de
tots els organismes de la Mancomunitat de Catalunya demostri
, la maduresa del poble català per a la seva Ilibertat col.lectiva.
,Que tothom s'esforci per aconseguir que el Parlament germinal
de la nostra nació estigui a l'alçada que a Catalunya pertoca.

Full

rag.,:e1.;

VARIA
•
NOU SINDICAT
Semblava que ja no restava cap Sindical a descobrir, peró a Londres n'acaben de descobrir un: el de la cocaína.
La policia l'empaita i creu que aviat
l'haurä.
Les claricies que se'n tener' fan imaginar que la cocaína és fabricada a Londres amb primeres matèries que vénen
d'América del Sud, i, des de Londres,
és escampada per tot cl Continent.
La policia augura un rengle interminable de detencions.

Combó.
El senyor Aunós so donar coMpte als
delegals deis robles del districte de la
sera adurmió, enumere:ni totes les se- .
t -es gestions i els resultats arouseguits:
En Combó va proaunciar un parlameta, indicant la necessitat (pli -tonel a
esser elegit el senyor Atinós per donar
un sentir de contineeitat a rob.-a . del diputat a Corts. Justifica la se va Partirpar es el Gavera d'Espadya per cree-re necessari cjtedar a un morillero 'Tacthe en Roe d'adoptar un pla eatuitrófie.
Va combatre cl desig de conquista al
Marroc, dient que ! ' exercit no sap que
hi ba de fer i sestil desenoralitzant de
dia en dio. Es ratifica en la sera fe en
Calalunya i en el patriotisme cada dio
creisent i que en els 1110,11CIILI Sti P;e
$7111POSgrd a tota discárdia. - Declara que . ningü eis guanya ea catalanisme, peró
que es po c a poc roen es van afermant
les aptituds dels pobles per governar-se.
Despres es Regí una declaració signada pels rehesentants dels pobles i acaba
l'Assemblea amb 101 dpa!.
El ma/ei sdia i a la mateisaPablació
es reuniren altres representants de pobles,
del distriete, disconformes aeab le catt,
didatura Annós. Intentaren parlar arnb
el senyor Combó, sense aconseguir-ho.,
Alesbores organitcaren /01 neiting en
el qual parlaren els senyors Polo i
li, de Pons, i Moles i Viladrich, de SuP
sana, protestant, principalment. del no-.
menament d'alcglde de Reial ordre a Solsena i de la suspensió de nou regidora
nacionalistes. Feren retret al dit alcalde
d'horco, fet oposició a que l'eljuntament
de Solsona s'adherís a la petició dels
tel/fons de Catalunya per la Maneomumisal.
Proclamaren candidat el senyil
barró, ex-candidert de la Diga -pa 4,44:oil- distride co les elecciorts de 018.
LA CAUSA CONTRA "SENe
DE PALAAfOS
Ja raen dir en °Tiesta mateixa setció,
enesos passats, que la redacció de la revista "Seny", de Palamós fou obligada a Presentar-se (layout del caebre
fulge bisbalenc, acusada d'ene suposat

delicte d'infüria i caleinenia, amb publicimt, a causa d'una simple ressenya d'una sessió dAjuntament, en la qual es
demanava l'aclarineent d'un s .comptes a
un regidor i ex-alcalde.
Aneb tot, el 'izareis fulge ya barer de
confessar que no podio irobar res de
delictiu en aquell cas i que, per tant,
podio COMplaure les reiterades recomanacions que se li frien peque processis
els nostre andes. Tot aisó feia prevenre el Inés feliç desenllaç d'agites' assumpte, peró els fas acaben de demostrar
el contrari; el que el jutge no s'havia
atrerit a fer tara a cara, ho ha fel en
anar-se'n de La Bisbal, i, en conseqüencia, un redactor de "Seny", nostre conpany En Josef, Camós, autor de la ressenya denunciada, ha estat processat, amb
el detall curiosissim que el fulge, en firmar el proeessament, encarrega que "sobretot no es tramites fins que ell fas
Jora".
Esperen; que, finalment, la justicia
imperarà i que la causa sera degudament
sobresse ida.
CONFERENCIA A PREMIA

calitats.
ELS DIVORCIATS 1 LES
CAMPANES
La clerecia nordamericana te un prohiemal el discuteix amb vehemencia. Cal
permetre que toquin les campanea en els
matrimonis dels divorciats? La majoria
deixa en Ilibertat a la gent de tocar o
no, tocar les campanea, peró n'Id ha una
quanta que prohibeixen tota vibració

metalica.
L'associació de "alergymen", de Chaltanoga ha trobat una solució ecléctica.
No prohibirá el trilleig, pecó les earn
panes secan embokallades en una mena
de matafäs que n'esmortuira el so. D'aquesta manera tothom comprendrà que el
matrimoni dels divorcian no està completament aprovat peril'Associació.

DE MAR

Diumenge, a les once del molí i a
l'Associació Catalanista de Premia de
Mar, En J. Civera i Sormani, rice-president de "Nostra Parla", donara una
conferencia parlant de "El reacionalisene i el pobk"„
'A LA FEDERACIO OBRERA
. DE MOLINS DE REI

Diumenge (hidra lloc a la Federació
Obrera de M'Ibis de Rei una conferencia a arree d'En lose!, M. Pou i Sabaler, desenrotllant el tenia "El deure
de l'obrer en els actuals ,nomenis".
EL "CASINO REGIONALIS TA" DE LA BORDETA
La Junta directiva d'aquesta entitat ha
queda! constituida de la següent manera:

President, Josef' Cuyas; vice- p resident,
Estere Dama; secretari, Ramon Goma;
rice-secretari, Antoni Prats; tresorer,
Francesc Tarrés; complader, Bartomeu
Bertran; bibliolecari, Tornas Musqueras; rocals, Gerard Jané, han Ferrer,
Pau Odena loan Erra.
CONFERENCIES A MANRESA
La lorentut Nacionalista de Mine-esa
organitra eter dele de conferencies, que
ha confía! als senyors Tomás Iduarte,
Ventura Gassol i Estanislau Duran-Reynals, d'Acció Catalana.
Oportunament tetan anuncies els clics
i els temes.
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PROCLAMACIO DE CANDI,• DATS PEL 'DISTIn ICTE DE
SOLSONA
Dieneeres passat es ro celebrar a la
tilo de Pons, centre del distriste de Solsona, en:a Assemblea organitzada Per
l'actual diputa!, senyor Aunos, en la
qual Assemblea aquest tu isser preciaenat etc.:aneen: rendida: per a les próxi-•
mes eleccions. Hi so assistir e senyar

SAVIS, PERO FAL.LIBLES!
Un representant assenyalat de la ciencia alemanya, el famós historiador Teodor Mommsen declarä, fa cosa de quaranta anys, que en cl País de Gales hi
ha "una absència completa de vestigis
romans". D'aleshores enea han estat 1 eles moltes recerques i darrerament, el
doctor F. A. Burton, descrivint les excavacions efectuades, ha citat l'existencia de dos campa de legionaria, d'una
fortificació, d'una ciutat romano-bretona, d'una mitja dotzena de campa atrinxerats, de tres amfiteatres romans, de
moltes de vivendcs, etc. Subsisteixen, aixf mateix, a la part septentrional de la
regló, scnyals evidentes de la colonització romana en els noms de diverses lo-
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A LA RUHR OCUPADA

LA RUHR I EL MON
EL. COR INDUSTRIAL D'EUROPA

La tecnien alemanya havia
realitzat, dos grans progresos:
les indústries químiques i els
adobs químics. Això era l'orgull
d'aquest . país. Les indústries
químiques donaven sobretot produetes medicinals, perfumeria i
colors. Els adobs feien el - miraele de treure d'aquesPla terra magra 1 trista una producció agrícola que no bastava per donar
rperuar a tot aquest noble de ganuts, per?) que alleugeria molt
almenys el capital de les importacions.
Peris la gran troballa fou l'haver sabut estreure les medicines,
la perfumeria.., i les petates, del
earbó.
Tothom sap quq,e1 carbó no es
mes que la materia vegetal, les
selves i hoscos verges de les enormes mes reculades i
de la vida del planeta fossiYzats
a eonseqüentia dels moviments
geológica . Aquestes selves,
aquesta materia vegetal fossilitzada—digneren els alemanys—
aquests arbres que avui • sön negres, perque són carbó, devien
contente tots els colors, totes les
olor tota l'energia vital que salen tenir els arbres. Ha estat obra:
de la ciencia i de la tècnica alemanya seguir amb el earbÓ el
procés inVers que la naturalesa
havia seguit amb el arbres dels
anys puerils de la terra. Amb els
soto productes del carbó els
manys han trobat una serie immensa de productos quilaics, colorants, medicineis i d'adobs
agrícoles.
El carbó, la metal.lúrgica, les
materies colorants, els adobs
agrícoles, els productes quimics,
les inchkstries quimique.s,
8olorants i textils, etcetera, etc., tata la vida d'Alemaya sortia de la 1tuhr. 1,1 Ruin'.
anib els adobs consentia, d'un
tcantó, a Alemanya, fertilitzar les
lenes. I de l'altre, amb l'exportació de rnateries manufacturades permetia poder exportar els
tres milers de mares or que
consentien comprar les substancies alimentícies que la seva població demanava.
Les patates—diuen • ;els alemanys—no són mes que un soisproducte del carbó. I tenen raó.
Sense els fertilitzants de la Rdlir
els alemanys, per menjar un plat
de patates fregides slaurien
d'entendre amb els pagesos de
Mataró. Això, per a un alemany,
hauria d'esser un mal negoci.
Però per mí, , que fa quatre dies
que vaig al darrera d'un plat de
petates que no siguin de cartró
d'un café que no tingui res que
veure amb la química orgànica,
cense, ai I probabilitats de trobar ni l'una cosa ni l'altra, seria
l'ideal.
•

ELS INDUSTRIALS NO L'OLER
ENTENDRE'S
'Pelo alemanys, farinistici
existeix. Existeix la revolució. I
be. Quan a darrers d'octubre del

18 esclatà la revolucjó i Alemanya deixa les armes, les seves indústries estaven en plena eficiencia. Havien perdut 'ele mercate, perú tenien l'utillatge in.
tecle.

En virtut del Tractat de Verselles, i paseada la Lorena a formar part de Franca, les quatre
cinquenes parts del ferro alemany foren atribuides a Franca.
Franca es trobava, dones, arnb
una producció de ferro doble de
la que podia utilitzar, perquè la
sera producció de calló no baria
sofert una alca proporcionada.
Alemanya, en canvi, es trobava
rica de combustible i pobrissima
do mineral. Un dilema es posava,
net: o un acord franco-alemany
per coordinar el ferro i el earbó
i tornar encendre els alts forns
o una serie d'aetes de violencia
per posar el carbó alemany sola
el control trances.
Sembla que slia seguit el segons extrem.
Alemanya ha donat a n'anea
la Aviar en compensació dels
danys produïts per l'exbrett alenutny a les mines de Pas-de-Calais. Ha perdut les provincies
•mes riques de combuetble de
l'Alta uSilèsia. 8 are s'lia prodult
l'ocupació do la Ruhr. Tots
m'unta notes tenen alguna cosa
que veure amb les repartieron:1'r
Oficialment, al. En realitat, però,
el pitjor afront que demä ele
alemanya podrien fe als franceses es qte Berlin pagues a Parto els millards or quo li deu, mi-.
l'arda, ajé quo encara—i han

Ilards—ait—que encara no s'han
fixat.
A la siderúrgia francesa li fa
falta mes carbó. Amb la Saar no
n'Id ha pron. Falta el carbó de la
Ruhr i sobretot el coole. de Westsfälia. I falta, ultra tot això, poder
comptar ami, el ileereat alemany
per la venda deis productes manufacturats, principalment del
mes elemental,- el ferro cru.
. • A primera vista el problema
sembla de solució senzilla: un
acord deis magnats de les indústríes o un acord del Estats, ja
que els Estats representen preponderantment aquests interessos. Sisan celebrat mantes conferencies entre els sindicats industrials francesos i els sindicato alemanys. Aquestes conferencies han fracassat sempre.
L'ex-ministre trances Loucheur
es el mantenidor.4aquesta política. M. Laucbeur es al cap de
la "Societé Generle des Entreprises", 44, Foubourg S. Honore,
Paris. La política de H. Loncheur
ha estat boicotejada sistemäticament—i això es un lloc comú
a França—pel Comité des Forges.
'Votes aquestes • temptatives
d'aeord han fracassal sempre
pel mateix: per la mejor o menor quantitat de cook.que Alemanya Kbavia de c omprometre
exportar a Lorena;. i viceversa
per la quantitat de ferro que
França havia crexportar a la
Ruhr. L'interès de Franca és, naturalment, crear una indústria
pròpia a Lorena. L'interès d'Alemanya és per contra elevar fins
allä on serà possible la forçà de
la Ruhr,
Eis anglesos comencen d'ocupar-se de la poa,sible unió deis
sindicato industrials francesas i
dels alemanys. Això •teduiria
crrrimettmee- • *dtistlial europea
a dos membres: els sindicats
anglesos i la unió de Sindicato
franco-alemanya, Fine ara serabla que el punt que impossibilita l'acord es la eondició que posa Franca e tenir majoria absoluta a tots els sindicats components de la Unió. Aixó posarla
la indústria alemanya sota el
control de Freno i en realitat
sobre iota fa indústria del con:
Uncid.
•
Aquesta es la Versiö de
pació de la Ruhr que troba mes
Harpa acullida en l'ambient periodistic de Dusseldorf. El públic
podrä judicar de la verosimilitud de la versió veient els suc
cessius moviments d'Anglaterra.
Anglaterra podrà estar a l'espectatiVa mentre les grans nacions
del continent no s'entenguin. El
dia que s'uneixin haurà de sortir del seu "splendid isolament"
contrarestar aquesta política.
De tota manera si l'ocupació de
la Ruhr
fet per provocar
tina unió industrial, es precis
preparar-se per una llarga du•

muda del conflicte de la Ruhr.
LA RUHR 1 EL MON

Hi ha dues maneres de posar
el problema de la Ruhr: és a dir,
una manera nacionalista, reduna el conflicto a una estreta
necessitat de França a la final
s'ha de sotmetre l'interès universal i una manera mes llargarnent humana i mes acostada a
la veritat, segons la qual la Ruhr
es una necessitat mundial.
Totes les nacions del món tenon interesos a la Ruhr. Preseindint de les nacions mes afectades, com Holanda, les naeions
bàltiques, Suissa, Itidia, la vida
de les quals es paralitzaria si
l'ocupació atures la producció,
és evident que els uns perque hi
compren i els nitres pesque Id
vonen, tots hi estan interessats.
L'isolament militar de la Ruhr
que tendeix.a portar la mor t
econbmice a un deis nuelis litt mann que tonen una fundió mun_
dial, fins a quin punt es compagina amb el respecto do l'interés
general?
1 de front a la possibilitat quo
1a Unió deis sindicals francoalemanya porti I'llegemonia continental a França d'una manera
absoluta 1 indiscutible, quina ha
d'ésser la honra posició? A la
no es discuteixen problemes leerles Tot el inda cstä
enormement interessat en la resolució que pot tenir aquest problema. leldsaltre estem lligats a
Europa eeonemicament i politice
mima. Aval sembla quo no“ perque no ens necessiten. Però deird,.que pot passar?
Dusseldorf, luan. Jecap Pla

L'ocupació de la Pie

Després
dis.
1 4.4e.del eNe
curs de guno
Ili ha la impressió general ft
Europa i a Ambrica, que el dis.'
curs solemne 1 dramàtic pro -'1
ciat darrerament al Reichgrag;
pet eancetler Curio, es una crida:
desesperada a la mediació. -111a,
reconegut l'orador que Alemanya
está avui isolada. Però en 4.
fons de les seves paraules hola
troba restan d'esperit d'aquell
qui, no vci lent conformar-se
ami, la capitulació, alca la vea
tocada demanant auxili.
S'ha esforçat el canceller a de-,
mostrar el fraeäls económic da
Franea en les operacions e"la
Ruhr. "Les despeses de la tramesai , del manteniment de lea
trapes d'ocupació — ha dit —
no són cobertes sil/6 en una inda •
suma part • pel jJ• roduete del pi.:
Hatge i dols -robament cordestrapels soldats." El Henguatge de
Cuno, com es veu, es violentis-,
sim. Alguno diaris francesas, tot
confessant que, en efecte, lea
despeses d'ocupació són superiora
als ingreasos que aquesta Pro-,
porciona a França, remarquen.
que l'argument de Cono es molt
perillús per a Alemanya. "Hi hau -t
na un . mitjà — escriu Augusto
nauvain al "Journal des Dea
bats"—, conforme a les 'tradia
cions . alemanyes, de semejar
aquest inconvenient- assenyalat

per Cuna. Podrfem, seguint
xemple de S. hl, -Guillen, I ea
1871, fer viure . les tropes d'osu.
paebY Sobre el pafs,- procedirde
totes les requisieitins necessita
rica".
La situació actual te molla
punts de ' semblanca amb la da

l'any 1918. quan Allemanya,
tan( ja de la sev a . victòria, cercava p is procediments de media4
ció. Aleshores Mr. M'Usen va es c
coltar-la fins a cert punt. Ara
no sembla que l'haga d'escoltar
ni alr. Harding ni Mr. Henar Law.
En aquestes condicions, fis Mi-,
ril que el <Joy era de Berlin pua

gui mantenir gaire temps
lud de resistencia passiva. Es
cert que Franca sud material-,
meist perjudicada pep l'ocupació
de la Ruhr. Però es orb aquel l
que no vegi que mes-paaludicada
en surt Alemanya. Potser aques,
ta pugui aguantar mes tempa
del que França suposa de la" mateixa manera que succei amb et
bloqueig de la gran guerra. Perol
es inversemblant que pugui rea
sistir definitivament.
A. Revira i VirgIll
11111111121r

"Amics de la Poesia' '14
UNA LECTURA DE JOSEP,
CARNER
Ahir. a dos quarts de set de la tarda.
a l'Hotel Ritz, Josep Carner, l'il.lustre
poeta, cas o feria el tast de les seves
darreres produccions. En Carner arriba
d'Itàlia de ta,pt en tant, i Ii plau de revence el seu palie en aqueste, lectures
dels Amics de la Poesía. Són uns bella
encontres que ens fan oblidar l'abséttcia.
Una lectura d'En Carner no és mai
una cosa que produeixi expectació. Hi
Im la seguretat que el poeta no falla.
En Carnet- continua ha on era, exercint
el seu mestratge, la seva B O
.
d'artifici
i ute beutat.
Alfil-, a la sala del RUZ la selecta i
nombrosa concurrència que and a escoltar l'autor de "L'oreig entre les canyes", no esperava pas una revelació
ni una superació. S'acontentava mil la
meravellosa permanencia d'ara. No cal
dir que l'èxit d'En Carner fou, com sempre, absolut. Exit de poeta i de lector.
Ell es potser, amb En J. M. de Sagarra,
l'únic dels nostres escriptors que sap
adoptar darant la gent el to que cal.
Erlieitern l'il.lustre poeta i la t'enemarita entitat organitzadora, restarle Tautentics amics de la poesia.
11311•1151111111101111111•1111111161110111111RIMOMI

La siluacid a Europa
El mullsterl feanebs d'Afers
Estrangars ha comun t eat a la
premsa una nota en la qual contesta al caeraoeinduin alomany de
15 do febrer, Plural a les missions diplomätiques acreditadas
a Saetín, exoepte les de Peana
I Eiálljlca. En ella rebat tots Ola
arguments aduits par alemanya
cn protestar de l'ocupaeló.

Dortmund cle obren senas
fuina han declarat que es posarlo') a d1sposició deis francesas
si no seas augmenten ots socors.
Els obrel • s condemnen unänlmement la intransisiOncla del can..
cenos °uno,
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Del Consolat general de Mèxic hm rebut la seenent nota:
El Gonce, de Mexie per la id de 28 de
fchrer proppassat que entrara co vigor el
15 de l'actual, ha decretat que els consignataris,de meren/orles que signin enviarles a Mèxic per correa, honran de presentar 50 factura comercie, corresponent, visada pel Cold.ulat mexica del Roe
de l'expedieid.
Els drets consultas g in c au s a ran leo
hisacions indieades hauran d'iloser pagats
en pesos mexicans o co pessetes al cauvi
oficial que mensualment fixa aquest ConEwlat general, en couseqüimeia de les cotitzacions de Doren, sot 10 la tarife segnent :
Factures menors de 10 pesos mexicano
o el seu equivalent en pessetes, exempts.
Factures de 10 a 99 pesos mexicano, o
pessetes, 2 pesos.
el este equivalent
Factures de 100 pesos o mes, 4 peses.

BORSA DE MADRID
Interior comptat, 71'61

otització oficial de la
orsa de Barcelona
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1 2 duros, 12350 per 100.

1 duro, 12360 per 100.
lechal, 14750 Per 100.
Franca, 12350 per 100.

1.11ures, 3100 pessetes.
Odiare, 010 pensiles.
Venesuela, 122'50 per 100.

cuba, 633 pessetes.
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SOLER i TORRA G."'
BANQUERS

RAMBLA DELS ESTUD1S, 13,1 BONSUCCES, 1
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Negociem ets cupons dels DEUTES INTERIOR,. EXTERIOR i AMORTITZABLE
4 per 100 i TRESOR 5 per 100 venci.
ment 1 d'Abril vinent

de lebrel.

darrer

(A. C. S.)

Els seus Mis Albert Antoni, nores - Assumpció Sams6 i Agnés Crles,i g t, hebots i la
ra6 social Caries Codina & C.', en recordar als amics i coneguts tan sensible pèrdua, els preguen que la tinguin present en llurs oracions i els agrairan l'assistència a alguna de diles
misses.
Secan d'ofertori les que se celebraran a la Casa de Caritat a l'església parroquial d'Igua
lada.
No es Convida particularment
El dol es clima per despedit
L'Emm. i Rvdm. senyor Cardenal Arquebisbe de Tarragona i els Illustrissims senyors Bis-.
b s de Barcelona i do la Seu d'Urgen s'han dignat concedir indudgencies en la forma
acostumada.
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Els Anals de la Comissió Mixta del Treball en ei Comerç de
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Suecia, 17345.
Portugal, 215.
Argentina, 4312.
Montevideu, 4325.
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Berlín, 98500.
Copenhriguen, 04,1723.
Yokohama, 2082.
Relaten, 902223 .
Normen, 20315.
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Vídua d'Albert Gabarró i Serra
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Noruega, 105 pessetes.
Dinamarca, 110 pesarles.
Romania, 280 per 100.
Estala tinas, 037 pefisübeS.
Ca1114- 111, 6.20 pessetes.
Argentins, 2 32 pessetes.
Uruguais, 515 pessetes.
Xilens, 0 . 114 pessetes.
Brallenys, 055 pessetes.
Boliviano, 1010 pessetes..
Permitas 21 pessetes. .
Paraguai . , 008 peasetek.
Japonesas, 275 posaos.
Argelino, 3 7 85 per 100.
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Eis funerals que se celebraran aval, 'dIssabte, die 10, a 'dos guarra d'onzá, 4 Pe-saliste de la
Casa Provincial do Caritat I les mieses que el Mateix dia, do dos guarra de vult a les nou,
tindran neo a la Capella del Sant Criar do la parròquia de Santa Marta d'Igualada, Sant
Martí do Toas i a fa Capella de La Pineda, seran aplicades en sufragi do l'ànima de
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En els dcs articles anteriors km anotat breurnent l'origen i desenrodlament
de la Comissió itlixta del Treball en el
Comerç de Barcelona, prenent-la cc:n
fruit de la necessitat que s'imposa a tots
de procurar d'oposar-se a l'orlada de violencia que envaia devoradora el camp
del comerç a Catalana, i com obra d'alta justia social, preseindint, per6 de les
intimes, relacions que ta !liguen arrb altres naportants institucions socials catalanes, Iles del resorgimcnt de la persanalitat nacional, dirigides a recollir i endegar les energies disperses i a elassificar i millorar les múltiples activitats que
es deriven a nostra vida col.lectiva.
La Comissió Mixta del Treball en el
Comerç de Barcelona no podio evadirse de la hei de la solidaritat, que si no
governa en absolut, en canvi influeix extraordinäriament en tots els ordres de
l'activitat productora dels pobles i en
llar armónica convivencia.
La Comissió s'imposä un camp d'operacions que per vast que fos necesariament havia d'ésser limitat, peró que tamIsé havia d'ésser fronterer amb el d'altres institucions culturals, de les quals
havia d'experirnentar-ne la sqggestió i en
moltes ocasions col.laborar-hi. La seva
tasca principal consisteix a treballar sobre organismcs més o menys cstructurats,
peró co ple funfionament. La seva intervenció es put dir, dones, que és a p9sieriori principalmean. Perú si es limites a
aquesta feina de constaciú i correcció resolent els conilialgamape sorgeixin ce el
funcionament d'uns interessos en marxa, segons uns conceptes en l'elaboració
i difussió dels quals no ha intervingut
poc ni molt, es evident que la seca actuació seria profitosa i digne de Iota
mena de consideracions i elogio, peró no
ho és menysique la perspectiva de les
seves intervencions quedarla tancada
exclussieament dintre l'aspecte puramear materialista i utilitari del gran
problema de les relaciono entre el treball i el capital, i aixó si b é . es cert que
no Ii restaria eficacia practica, li nonvaria, en canvi, trascendencia social.
Per aixó, comprenent-ho ami, la Cornissió Mixta, en ele seus Anals, no solament s'Ira limitat tea donar compte
dels treballs deis Comités paritario que
la formen ni dels conflictes en que ha
intervingut, sitió que mitjaneant la coLlaboració de distingides personalitat especialitzades en tota Ilei de qi,estions de
cultura /peral, liosa en contacte, articula la seva finten; atemperadora, a la
d'altres iarganistnes guíe, com Ilmaitut
d'Orientació professional i l'Escola d'Alta
Estudis Comercials de Catalunya, treballen en la formaeiú de les aovilles generacions, eramotIlant, preparant i corobl/Sli/1 les artituds i la inteLligencia.dets
que cieapres hanran de constituir la massa activa del comen; i de la indústria
catalana.
Aixf, dones, en el volutas III dels
Anals, a més a més de la detallada ressenya de l'acta:te j í, präetica de la Colitissió Mixta i de les disposicions legals
dictada a Espanya, refcrents a (Meneas socials, va deixa mm lloc preferent
pels treballs de distingits emulo:Mates
sociólegs, ccm el del scnyor 3d. Vidal

i Guardiola, director de l'Escola d'Alts
Estudio comercia:3 de la Mancomunitat,
el qual, en un ben informat estudi titulat "Les condicions del trcball comercial i el foment de la cultura", crida l'atenció de la significació de la ComissiG
Mixta dins de.I circol fecund de l'organització en front del circo' viciós de l'anarquia i reconeix la necessitat que la Comissió Mixta es posi en relació intima
amb les institucions d'ensenyament complementari, per tal de ter compatibles
les horro de classe amb les de treball.
A més d'aquest traball, en el qua!,
com si deguéssim, per persona degudament autoritzada s'invita la Comissió
Mixta a ocupar-se del problema de la
cultura general dels obrera del comerç
publica treballs det senyor P. Cual i
Villalbi sobre el “Problernes de la dep endencia mercantil, en general"; d'En
Manuel Raventós, sobre "Ei treball
les dones en despatxos i escriptoris", i
del senyor Josep Maria Capdevila i
Balanzó, sobre "El comerç, rota factor de producció", en els quals aqucStS
distingito publicistes tractcn aquests interessants temes amb l'elevació i amb el
proferid coneixement de la matèria que
els són reuoneguts uninimement.
La ConiisSió Mixta, dones, conscient
de l'alta ensi6 sodal que li ha estat
confiada cerca la intimitat de les institucions de cultura afins per tal que la
seca influéneia benfactora no sigui solament eficaç en l'esfera de la justicia
practica, Mobilitzant-se i acudint notnes
als llocs ciSe cl xoc de les passions i dels
interessos ha fet esclatar l'incendi, sinó
prevenint els conflictes i treballant per
l'elevaciá i l'enrobustiment de la cultura
integral dels diversos clemcnts que entren
en el complicat mecanisme de la producció comercial, contribuint a la prosperitat i a la grandesa futura de la nostra
pàtria.
M. S. A.

Cambra

Mercantil

L'IMPOST SUBSTITUTIU DEL
D'UTILITATS
En contestació al clarrer telegrama que
la Cambra Mercantil trarnete al Mil/i5tre d'Hisenda, en el qual es sol.licitava
que es deixes sense efecte el recàrrec
sobre la contribución industrial i de comete als contribuents individuals, en
substitució de l'impost d'utifitats, sha
rebut el següent:
"Ministre Hisenda a Cabré, president
Cambra Mercantil.
Rebo el sen telegrama. No era el raen
imim, ni cree que estigués en el text del
meta telegrama, ier cap excusa, sitió manifestar que no tine facultats per a sus.
pendre l'aplicació de les mesures presas
pel meu antecessor, fent ús de una autoritzaciii legislativa. Es aixii tan evident
que no m'explico, com diu voste, que no
ha pogut convacese'n. Dins del neu
deure, que no tinc mes rernei que complir, ho faré amb totes les consideracions i bencec Tincias cide us classes
mercantils rdinsPiren i mereixen."
El senyor Cabré Ita contestat en la
forma que segueix:
"ExceLleutissim scnyor ministre 111senda -Madrid.
Respectuosantent dec contestar, objectant telegrama V. E., rebut avui. No pot
pretenden Catabra Mercautil cap extralimitació iacultats ministerials. Cree, no
obstant. dins dels litnits legals, que pot
amb voluntat decidida, manera dinsittorar pésim efecte narre contribuna, substituir,: taitats, rectificant
iajusticia tributària. Din V. E. complirit
deure ettab consideracions i benevolendes classes mercantils. Esperem saber
traducció realitat aquest propósit, peque no siguin anicament Mies frasses
cortesía text telegrama.--El salada,
president Cambra Mercantil."
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SECCIO MARITIMA
amarrats al bloc designar pelo de
patent bruta, on seran sotmesos
a la inspeceió Medica, deguent
Vaixells entrats p.ermaneixer en absoluta incoa
mur-lindó fins q-ue l'autoritat
tiabee espanyol "Corazón de sanitària del port concedeixi la
Jesús", de Felanitx, amb rajoles. lijare plätica.
Vappr italià "Bolzairao",
Sein esperats al port arali
lexandria i escales, amb carrega
rarregament de carbó mineraI
general. Amarrar mol' de Sant
vapora "Francisco liravain"a
Bertran , Consignatari, Marian
"Iluntzar Mendi", "Heim", "TO4
la Torre.
relato",
"Santiago López" "Sera.
Vapor espanyal "Claudio Lopez y López", de Manila i esca- meo."4
El va-por pesquer "Terraa
les, amb càrrega general i 41
passatgers. Amarrar mon de Ba- nova" que tfavia estar portal a
aquest-port per una important
lears O. Consignaran:, liipoll.
Llagut espanyol "Silvestre empresa pesquera portuguesa,
amb l'objeete d'explorar el mera"
Pérez", de Gandhi, amb fraile.
Vapor espanyol "Catalina", de cat, ha estat adquirir per la siga
Buenos Aires i escales, amb ciar- natura Martes i Serra, degut a
rega general i 94 passatgera. que l'esmentada empresa ha reaAmarrar moll de eant Bertran. nunciat a coronare el sea negoci
Consignatari, Companyia Pini- en aquest port en vista de que
les circumstàncies actuals no
nos.
Vapor espanyol "Balear", de permeten l'ample desenrotilaa
amb càrrega general i 6 ment del negoci que es proposaa
passatgers. Amarrar moll sile Mu- va.
De procedencies dIverseß
ralla. Consignatari, Atnengual.
Vapor espanyol "Mahón" d'El- són esperats amb eärrega gene-,
vissa, amb cärrega general i 7 ral els vapors 'Prima", "Reloj
passatgers. Amarrar mol] de les Gerlinger", "Cartage", "Belice.
DrasSanes. Gonsignatari, Com- dicte", "Agga", "Jaume dTra
gell", "Cireassie" i 'Vine de liad
panyia Transmediterränia.
Vapor espanyol "Antonia", 'de tia".
te
Gandía i escales, amb carnaza
Es esperar Lambe ed vapor:
generad i 23 passatgers. Amari:St,
Läzaro", q u e pujarä
moll d'Espanya Ng. Consignata- die.
.• :
ri, Companyia Transmediterräa
- El dia 16 arribarà a aquest
nia,
Fort el trasatläntie italiä "Gin-.
j'anchor espanyol "Monljoy",
110 Cesare", preeedent de Sud
de Palamós, amb cärrega gene- Amèrica,
•
ral.
Paileb9t espanyol "Paquito",
ele Palma, amb eftrrega general.
Vapor italiä "Re Vittorio", de
Genova, amb carrega general i
32 passatgers. Amarrar moll de • FERROCARRILS SECUNDARIS
Barcelona E. Consignatari, ItaDEL. SUD D'ESPANYA, S. A.,
lia Amèrica.
En compliment deis articles 271
Vapor suec "Primula", de Carddf, amb carbó. Amarrar moll de i 29 deis Estatuts Sociads, es cena
Costa. Consignatari, Agencia Ma- voca als senyors accionistes per,
a la Junta General Ordinäria del
/taima Witty.
dia 28 del corrent, que es cele-S
Vaixells despatxats braca a les sis de la tarda, al doa
Pailebot espanyol "Joven Pa- micili social, Provenea, 231, baja'
quito", amb carrega general, cap xos.
a Palamós.
Els que passeeixin 50 o meg
Vapor lespanyol "Cabo Coro- accions i vudguin assistir a la
na", amb cärrcga general, zap a Junta hauran de dipositar-les
la Caixa Social, deu dies abans,
Bilha.) 1 eSildifid.
L'agut espanyol "Teresa" amb segons disposa l'article 28 dele
citrina general, esp a Sant Car- dils Estatuas.
Bareelona, 6 do Mara de 1923.
lea.
El President del C. d'A-Gatea
D'agut espanyal animando
Gasset", amb eäre,, ga general, tä Carnet.
elp a Vinaror.
Vaireils sortits
Vapor espanyol "Artdalucia", SOGIETAT GENERAL D'AIGÜES
amb carrega general, cap a Dila
DE BARCELONA
bao i escales.
Vapor espanyol "Roger de Oblipacions 4 per 100, série
Flor", amb càrrega general. cm)
Segons el que disposa l'escripa
a Liverpool i escales.
Vapor alemany "Alicante", de tdra d'emissla. tindria lloc el treta
zl sorteig damarlitzacions d'oa
tränsit, cap a Genova.
Vapor !tontee
en last bligaitions el dia dels corrents,
a les onze del dematí. al dontieili
cap a Vadenstia.
Vapor al e :nany "Júpiter", en d'aquesta societat, passeig de
Sant Joan, 39.
Ilast, cap a Garrucha.
L'acre seria palie i el presidia
Vapor angles "Maimyo", de
rä un representant de la Sociea
tränsit„ cap a Valencia.
Vapor angles "Cortes", amb tate
Da l'arfa donnrä fe un notan.
càrrega general, cap a TarragoLa +3,-,eletat pubilearit °porta-,
na i escales,
Vapor noruee "Colombia", de mear els ntirneros de les ebligaa
cions
a que hagi 'correspost. latränsit, cap a Valencia.
Vapor ale:al:ny "Neapel", amb mortitzacia i deixaria exposades
cärrega general i tränsit, cap a al pública durant vint-i-quatre
Caíania.
llores, les bules que surtin en el
Vapor suco "Nippó", amb ciar- sorteig.
Vega general i trànsit, cap a
(Barcelona, 10 de merado 1923.
Santander.
director, E. :Raison.
Vapor italiä "lin Vil torio" ami)
cärrega general i transa, cap a
Alexandria i Tarragona.
Fürica ' riebrerfa
Vapor espanyol "La Guardia",
amb eitrrega general
tränsit,
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Per la Tarragona ELS TEATRES
imperial
GOYA.—Rosa de Francia. Comedia en quatre actea i en vers,
, Tot aoven s'aixeca el clam d'alguna
d'Eduard Marquina i Llufa Ferbons tarragonins, planyent-se que poc a

pC el S euderrocaments vagin fent perdre a la imperial ciutat tot el seu caire
aajestmes i sever, i que e:, deixin peras, de una faisó estulta, els joiells
eas pretiats de la seva corona. Tot
ovan aquest alean troba un roscó sima la Premie/ barcelonina. Tot, po rra deixa desser perfectament intficaçe
lie llegit suara que a Tarragona hom
ea constituir una 11:ga d'arriates per
(eausar rart i l'arqueologia del segad
eesaalls i tnaivestats que els infla
raen els organismes mis o menys solo/esas a l'Estat espanyoL ¿No podria
paSar- Se aquesta higa en contacte amb
eatitucions conserublants de Barcelona,
per gaudir d'una major eficácia?
La qüestió de salvar la Tarragona anega de les CSCOMCSCS dels bàrbara moderno. im és una qiiestió purament tome no l'afecta tan sola a ella niateiea: és una qüestió nacional, és una qüess
ea me afecta tot Catalunya.
Di ha ciutats mares, en les quals s'ha
adra tot resperit d'una raya; ciutats
ihnbels, ciutats mites, cietats da Iles
'anda i de misten', origen a soltes de
teta una literatura, motllos duic matís
as la sensibilitat humana. .1 aqueixes
siutats no poden ésser tractades barreerament, de fais3 qualscvol, cota chttats
de cimera arma:, eixides amb dura nits
a rentronc d'unes Iliaca de ferrocarril
p a la boca duna mina.
I aime fa pena, fa una pregona pena,
ece pugui éster oblidat per alguns tarragonins, tan negrats d'ärerna, que ninge d:ria que tenen els Ciclops per lluopaca i obscura i torbadura nissaga...
No es, peró, dificultas, trobar les caules (raques: ella, amen hom veu el
tracte eme rEstat espanyol dóna als
'reouuments que haurien d'esser mes
preats per un poble: o els deixà enders
tocar o els convertí en presons o casera!'
tea Presidi fou l'església de Santa Maria del Miracle, les ruines de la qual
rara hom ha enfonsat, follament, amb
¿Maneta; presidi fou durara cert temps
el mateix meravellós monestir de Poildet; presó és encara avui l'august i
arágic Castell de Pilat"... Els antics edio daurats i mIniats com els pergatna dels vells missals, que no haurien
gresser Inés que reliquiaris del nostre art
IS de la nostra história, han hagut d'atabar per esdeveter guardadora de les
sierres de la mateixa raga abasseLadera.
. No hi pot haver idea més anticristiala ri mas barroera, que la de convertir ets monestirs i els palaus en caserate o co presons. Ja sabem, per& que
se ha estat mai la sensibilitat i la fineo d'espera una característica cspanyola. Del pas d'Espanya per Catalunya,
ab ni restarä altra remembranea que
pa seguida d'aternptats a l'art i a la
adenia. Pecó en restarà tambe—el que
pitjor encara—un ferment de brutaen
d'alguna catalana espagaoktzats pregonament.
Je veuran, si no, els artistes que y ohi per del enser rata i la
trareeiei de la Tarragona imperial, com
dran per anemia tots els espanyoliskt; 1a vetaran com els caldrä Iluitar amb
fatiles de reial ordre, amb regidora roma-prestes i maurins.
I no haurau de sostenir gaires qüesartistiques o arqueológiques: en el
loes, tot es reduirà a una qirestió pokica. El triomf dels espanyolistes reSamaria l'enfonsada definitiva de la
Tarragona imperial, amb tot l'esplendor
at les seres meravelles; que això són
ases que poden abrandar el nostre esitera, remembrant-nos la nostra granpassada i per al caciquisme i per
ab dominadora, tots els nostres abran¿mena sena perillosos.
i Cal que tots eis catalana ajudin a sallar la Tarragona imperial. No deixern
fta ea dissolgui, que s'esvaeixi sota la Maten:ea espanyola. Fern que, mes viva
)sah forta cucara, es redreci del seu
111a1cre de marbre.
Demente Duansti

El Monument a En
Pep Ventura
FESTI VALS
Pal pedem avenear diferents
de les gratis festes que se celebraran
es des 18 i ter de mere, a la ciutat de
Sa badell, a profit del Montnnent a En
Pep Ventura.
L 'Ajuntament d'aquella ciutat ha contt•at el seu alt patronatge, essent les
evitets organitzadores, el Foment de la
Sardana de Sabadell, Joventut NadoMista, Jovennat Catalanista, Centre Industrial Orfeó de Sabadell.
El programa d'aquestes festes sera
Kkefe. Sabem que les audicions de sardas...a aniran a cartee de la cobla Antiga
Pe de Figueres. Será celebrada una
ene itudció al base de Can Feo. L'Orled de Sabadell donará un concert taraa prora del dit Monument. Estas
Inarralot-se uno luxosos programes.
A r Orfeó de Sans va tcnir lloc, el
4 del que som, un festival de ballets
Pale
a lat catalana, a profit també del
aereanent, mrant a cärrec de l'Esbart
lia nsaires de l'esmentat Orfer5, acom)anni de la cobla Barcino.
A Viel: es prepara també un/ gran
tea pro-Monumeut.

nández Ardavin.
El fet de dur al teatre personatges
histórics i personatges guarnits amb el
prestigi de la reialesa, és de les coses
mis dificils i mes atrevides per a an
autor dramàtic. Solament rinstint genial don Shakespeare i la inconsciencia d'una epoca, no massa afadigada per
la critica histórica i per les excavacions
dels arxius, en podien sortir una mica
airosos d'aquest treball.
Avui, els nostres estimats aancs, els
poetes espanyols Marquina i Ardavin,
ens presenten una comedia poetice, en
la qual les primeres figures són el rei
Lluís I, cl seu pare Felip V, la reina
Isabel de Frena i la reina Isabel Farnesio. Afortunadament no s'han volgtet
embrancar en detalla ni en análisis psicohigics, ni en fer revierta a les tardes
importants moments de la vida política.
Han agafat una anécdota picant i -sentimental, rnolt del segle XVIII, i han
escrit un enfilall de versos, alguns retdrics, *res ben tanates graciosos i
vius, fets amb aquella traga que caracteriza
dos poetes.
La figura una mica aove:Licita, una
mea embeirada, del jove Lluis 1, vestit
amb aquella casaca de satí blau, tal
com ei veieren ele pintora Natticr i
Rank, es belluga sense travcs de cap
mena, serme adonar-sein que sigui red i
fent oblidar al peblic que es tracta d'un
rei espanyol.
La farsa denuesta comedia l'acialgent i ben deixada, tant poda passar
entre personatges histórica com entre
figures imaginarles. El fet que es tracti de reis, és, potser, una mona de prejudici deis autors, per donar mis prestigi i mis truc a la comedia. La Rosa
de França, que és la reina Isabel, resulta d'una finor i una feminitat que
enamoren. El teatre espanyol, generalment sec i incomprensiu, no acostuma a
tenir enceras tan graciosos, tan a la francesa, coro aquesta noieta de setze anys,
dibuixada i pintada per la fantasia de
dos portes i encarnada per una actriu
tendríssima, plena de freecor i de promeses.
En la presentació de l'obra, ala de
lloar la intervenció d'En Jaume L1 t
cuerea', la qual va ésser la causa que En
learquina i l'Ardavín velessin la seva
noca producció en un marc digne i distingit de debó.

s.

ROMEA—Coro Laporcerie
L'empresa d'aqueas teatre ha formalitzat un contracte amb aquesta famosa
actriu francesa per tres funciona que es
donaran a última de maig o primera
d'aaril.
Les obres que posará en escena aquesta companyia francesa, seran: "Mon
homme", "La vagamonde e i "La pessarelle", de la protagonista de les guata
Cora ',aparee -rae en fa creacions personalissimes.
TIVOLI
Avui, dissabte, tindrà Iloc rúltima matinée aristocrática per la companyia que
dirigeix Esperanea Iris, posant en escena l'obreta dels germana Alvarez Quintero "El último capítulo", per la senyora Iris i els senyors Ramos i G ‘ leno, i l'obra musical en dos actes del
gran mestre Franz 'Schubert "Canción
de amor o la Serenata de Schnbert",
i un Iluit fi de festa a càrrec dels bailarina del Folies Bergere, de Paris, els
Gromwells i Esperança Iris. Vespre, última representació de "La Mascota"
Demà, diumenge, eltim dia d'actuació
en aquest teatre d'aquesta companyia,
posant - se en escena "La verbena de la
Palorree", "El estuche de monerías" i
l'obrä de Schubert "Canción de amor"„
donant-se al vespre rtiltima representació de "La duquesa del Bal Tabarin".
Per al dimarts al vespre s'anuncia una
'unció extraordinària en honor i profit
d'Esperanea Iris, integrant el programa la primera representació en aquest
teatre de l'opereta en tres actes, adaptació espanyola de Casimir Giralt "La
condesa de Montmartre" i an excel.lent
acte de concert, formant part del mamix el popular cuplet "Les Caramelles",
posat en acció i cantat en català per
Esperança Iris.
NOVETATS
Amb motiu del debut de l'artista Maria Conesa, que tindrà lloc aquesta nit,
rempresa ha ajornat l'estrena de l'opereta "La máscara roja" fins a mitjans
de la setmana que ve.

VISITA DE L'ALCALDE
Ahir, al matí, el marques d'Alella va
complimentar els presidents de la Mancomunitat de Catalunya i ds la Limitació de Barcelona.
EL CONSELL PERMANENT
Ahir al mati va reunir-se el Coniell
Permanent de la Mancomunitat, asta la
presidencia del senyor gula i Cadafalch.
LA COMISSIO PROVIleCIAL
La Comissió Provincial ha despalxat
els següents assumptes de la Secció de
Comptes municipals:
Dictimens proposant l'aprovació deis
comptes municipals de Seria, con esponents a l'any Pargeso; Aviny ó, Casteilgati, Montseny, Puigdalba i San: Genis
dt Vilassar, Corresponents a l'any meam21; Gironella, Corbera del Llointieet,
Gelida, Sant Cugat Sasgarrigues i Sant
Just Desvern, corresponeras a 1 any
/921-22.

Dictárnens de censura' sonso (amenes
als comptes tuunicipals de Badalona i
Vilanova i Geltrú, de l'ab), 1920-21, que
s'han d'elevar al Tribunal de Comples
de Madrid, al qual atany nur del:nieva
resolució.

El lector

diu...

UNA MICA DE NETEDAT...
Sr. Director:
Els que vivían a la barriada del Poble
Sec esteta deixats de la mà del Municis
A toses hores dct dia es venen surtir
dones de Hura cases amb sengles galledes,
caixons a dipositar les escombraries
al bell mig del carrer. No podrien esperar la nit quan passa el carro?
Si, passctrt per les corones" a cada
moment ens ve al damtmt un núvol de
terca dema bona dona que espolsa tala
estora al baleó.
Más amunt tiren una galleda d'aigua,
deixant un hOla fet un pop, i és perque
ningú es cuida de fer veure a moka gent
d'aquest abandonat barri, que no totes
les hores sin bones per a regar plantes.
Podria citar molts altres abusos, per
feria la 'lista massa Carga.
Solament que el Municipi destines un
parea d'energies urbana que anessin vigilant i castigant les infraccions de les
ordenances numicipals, tot alzó s'acabaria.
Urbano al Poble Sec ningú taba vist
mai cap, a no ésser que el porti alguna
missió e special de repartir o recollir
d'empadronaraent per a cedules, etcètera.
El senyor anexa d'alcalde d'aquest
tricte del si Es o no justa la demanda
que fa un reí del Poble Sec.

Un oatalä d'EivIssa
LES "CONVERSES FILOLOGIQUES"
Sr. Director:
No havent pogut recollir integres les
"Converses filológiques" del mai proa
ponderat En Pompeu Fabra, crec que el
criteri d'aquell "Catalä d'Eivissa" es una
bella idea, almenys per aquella que no
disposem de temps per concórrer a classes
de catete.
La claredat de /es "Converses filolimiques" per a aquella que comencem
d'escriure en estala, no pot éster mis
manifesta. Podrien els exemples del
¡avi mestre editar-se de guisa que permetes Ilur fácil coLlemionarnent?
Amb aquestes llieons, que molt econea
micament ens doneu cada dia, féu una
tasca, senyor director, altament pati-id-rica.

UNA PREGUNTA

Sr. Director:

Demá, humenge

dotze pägines
Els llegidors de

dinmenge, dia ii, al vespre, hi

l uditstria, la qual desenroalaii
atec esautíssim programa de sarda-

el primer d'abril,
diada de Pasqua

• una extraordinària codicié de saz.> Der la cubla Barcelona, al Centre
▪ amista de Dependents del CullirrÇ

ELS ARXIUS DE L'INSTITli r
DE CIENCIES
Acaba de surtir el volt= VIII deis
Arana de l'Inatitut de Ciències, el :mal
conté "Excursious entornológiques de
restin de 1922", pel P. Local Naväs;
la eontinuació de h "Ilistoire de
Psychologia en France", sie Id. G. Dwelshauvers, en la qual és estucat anIs tota amplitud el pensament d'August erante, Antoni- Agustí Cournot i Flhx Ravalsson Monten; i la lliçó tercera del
"Curs ele, Filosofia Natural", d'En Pene M. Bordcy-Torrents, que tracia aals
principia d'aquella ciencia; del procediment experirnental i el racional; :lela
principia constimits de resser tróbil;
l'Escota d'Elea (Xenóianes, Parmeneas,
Melissns), crítica i argumenta d'aquests
filósofs i el raonament de Panera:elides
i la doctrina de Plató. En aquesta l'izó
comença a ésser incorporas al ¡lastre renaixement filosófic, el pensament de Didac Mas de Villareial.

V. S. 8.

LA PUBLICITAT
sabran les imporlants reformes que
es preparen i que
començaran de posarse en pràctica

Les sardanes

PALAU DE LA DEL MUNICIPI CRONICA DE LA MUSICA
GENERALITAT MOCIONS A LA COMISSIO DE
CULTURA
"La Pass16", do J. 8. Bach

Mis que dir, el lector pregunta: j Que
es fan deis tullezca que recapta per ra6
de la Ilei de Retirs obrera la Caixa de
Pensions per a la VeUesa i d'Esta!.
visa
Eu fer aquesta pregunte, penare la
contesti qui pugui, no voleen entelar en
el mes minine la bona administració eraqueda casa. Creiem, perle que presteleix
un mal criteri en fer-se les inversions,
sobre tot si Es veritat el que es diu que

quasi exclusivainent s'inverteixen els milicias que es recaptea en paper ute l'F.stat espanyol.
La construcció de cases de lloguer de
tipus cconiämie a Barcelona, no seria
una inversi6 tan segura con& l'adquirir
deute de l'Estat a sobre tot, muele Ina

simpatice pels catalans i mes prof /tosa
per a la citase obrera de la matra cha
tat
t
Po »TON,

FOMENT
Davant la Comissió 'de Foment han
estat formulades les següents mociona:
Del senyor Cararach, interessant que
es formuli la valoració de la casa del
carrer de Sant Andreu, necessària per a
completar l'obertura del alter de Guardiola i Feliu, i que es forme el pro¡tete i plec de condicions per a treure
a subhasta la urbanització del; cariar de
Frederic Retaste.
OBSEQUI ALS DEIXEBLES D'UNA
ESCOLA
Els elimines de l'Escala packnal del
meren de Salmeron, 211, poden passar
denla, diumenge, de nou a den del mate
per l'Escota nacional de ocies del carrer
de Ballestea 72, on seis remetra robsequi que la Comissió de Cultura ofereix
als alumnes d'aquelles escotes, els mestres dels quals passen a prestar seteei a!
grup escolar Laixeras.

L'EXPOSICIO D'INDUSTRIES
ELECTRIQUES •
Arda a les quatre de la tarda, van
col-tunear els trehalls danderrocament
de les últimos edificacious que a l'entrada principal de l'Exposició impedien
la urbanització dels terrenys per a la
coestrucció de la Secció Nacional. Aqueo
tes edificacions formen part de la propacta: de dan Jame Szaltdinä, i un cop
endarrocades totalment, 'aixr com les que
eren propietat de la Societat Mútua de
Propietaria per a l'otea-celó de letra
nes, renderroc de les mala està molt
avanteat, quedaran comp/etantent desetubrassats eta terrenys i en situació de
començar la coastrucció dis edificis i
Palau de les Nacions, per a la qual cosa
et director general de les obres de l'Exposició, senyor Ferres, ha dama les ordres oportunas perque es doni grait rapidesa als treballa d'crelerrocament.
L'ARBITRA. SOBRE INQUILINAT
Fi Negociat municipal d'Ingressos avisa els contribuents que desitgin amanear la quota de larberi sobre inquirmat
de l'exercici 1923-24, amb el benefici
del descompte del 6 per cent, i ésser
inalterable la quota durant l'any si per
canvi de eiremnstencies els correspongués superior a l'actual, que poden sollicitar ho fins el dia 25 del que sota, a les
oficines instaleades al correr de Beilari- na, plaea de Lesseps, Valencia (xamfra Bruc) i Tinències d'Alealdia deis dislisies V, VII i X i Sacià, al qua)
efecte bastará subscriure runprès que
gratuitarnent seis faciliteurá a les ditt•s
dependencies.
Al mateix temes fa avinent que els
eme soLlicitirt avanzar la mora, Nitran
de fer-la efectiva dintre els deu primen dies del mes. d'abril, a les oficines
de nxaptació, situades a la plaça de les
011es, i que de no efcc-tuar-ho en el dit
termini quedara asediada i servir efecte
Li pe:id&

Crònica social
11.b1CONIIIXEMENT
Per la Mestrança d'artilleria de Barcelona be estat reconegurt l'objerae gospitös
trobat fa alann terrave a ta Plaga de Sant
resultant leer un saquet qu e contenla una p asa earresponent a una Pila
area i per taut eontpletamer.t inofensiva.
EL SINDIC'AT MUSICAL
Sindicat Musical de Catalunya es
reunint en assembka g eneral extraordinil
el diamengc, dia lá, a lea deu del se--rin
d, de primera convoca/Siria o a das guarra
d'onze do sinna, en el seu eisige social
(Hospital, 112, principal) per a la reforma de detenninata anides dels estatuts.
Ea votaciö de carrees de la Directiva,
que es far traeurd amb el /tau reglament
que en P rov i, ea realitaarul el dinws següent ,eontinuant la enlucir') el dia 20 si
tos ueeesetri.
UNA VAGA
Sien dadarat ea vaga els obrera d'una
seceiö de la, fabrica de fumisteria J. 3Ias
Bagn, els guata no voten seguir treballant
a creer fet,
Han presentat ala patronos unes liases
de treball en les quate es demacra el sezenit :
lela jornal, abitns de nt vago eren : Po.
sedare, uns 11 per/artes i uns nitres de
lo, 9, 8 i 7 tii.metee; ruaquinistern,.dos
de 9 pessetes, un de 5 i tun nitre de 7.
A cinc peona que feien ranuninistes
sala donara II /remetes 50, igual que eis
altres peons.
Ara demanen eLo fonedors un argument
do diles peasetes sobre el jornal; rls rdmilars Ponedora jornal minini de 10 pesseden ; ele peons j ornal Isluirn de 9 r eg
-arlesibotd apreuf.
LES Mal PANYIES
Segun* ofiel rebut pal governador
eaestd trebanant activament a /a Divina
per deixttr enneetits el tués aviar tosil
tri,nits per lee efeerives ies primea-lote
de carbona a lea guata teten dret les
eampenvien produetoree ele Sine) eléctric,
que per cansa de la manca <nigua ellas
vea vengarles a produir Benergia amb (0/.0 de vapor,
ELS OBRERS 1./111.. ETROPOLITA
Algunes vindica de la guardia civil
alyleadeg pele voltants del eant namero
1 Van fer retirar la brigada chal pou, TIe
fou acerntadade almas d'ahir 1interatant
reprenelee el treball.
Ele greardies impediren tanch!
que tornesein al treball lo mejor part d'obrera del pont neme/v-1, une badea ‚sha
t'atabe acomiadats,
Aquests teta motivaren /trotaste:: entre
PI. obrera
&nubla qne aqueo* atraed de l'empresa bu derruida • què bar/tanta obrera bitvira adoptat el procediment da &riera>
IR en vaga de braços calaste, per no beata noceda • aceintadar un eacarrogat

ose baria itstatagat a mi carea

Coeaxah
R
fer
e imcia sobre ~ iba
En l'Associació d'Eclesiästics
per l'Apostolat Popular dona
una conferencia el canonge docLar Josep Maria Llovera, glossant el tema 'L'espera pedagósic de mossiet Baldiri Rexach".
Va esmentar, en primer llora els
escassos detalla biogràfics que
es coneixen sobre aquell exilad
pedagog del segle XVIII, nadiu
a Bell-lloc, i rector durant molts
anys de la parróquia rural de
Sant Martf d'Onces, del /alabad
de Girona. Va fixar-se el conferenciant en l'ardorosa afiche de
mossèn Baldiri Rexach, envers
les belles Iletres i els idiomes,
segons, es desprèn de nombroges citacions que va fer del seu
famós llibre lastruccions per
a d'ensenyartere de. minyons", on
es ponderen covint els múltiples
i inapreciables avantatges dels
bona Ilibres, i es deturä a exa-

minar la influa,ncia d'alguns autors, assenyaladament dels francesos Rollin i Nicole, en la formada. pedagógica de mossèn Rexach, sènse perjudici de la seca
originalitat.
Tractà del carácter sernpre
elevat i ple d'un profund sentit d'humanara, i d'espiritualisme cristià que informa les pägines totes del susdit llibre, rea
marcant els eapitols un s'explica la naturalesa de la fun gió docent com a preparació del pervindre les condicions que ha de
reunir el mestre en ordre a la
mejor eficacia de sa professió,
els graus d'ensenyamena el inetode de leceura comentada i, singularment, el metode racional

aplicad a tolo, hei d'ensenyarne.nt.
Iterearca, aixf mateix, Ja impontiancia que mossen Rexach ellahuela a la lectura lingüística—
de manera especial a Pestudi del
Ilatf—i MI notar com alguna
dels matarles recomanats i practicats per aquell humil rector eón
avui preconitzats com Púltima
paraula de /a moderna pedagoe
gis.
Assenyalà, finalment, l'alt sentit litúrgic que traspuen les pagines de l'esmentat llibre i les
notes del sä feminisme, que,
avanteant-se als temps moderns,
professava aquell hiela sacerdot
a qui avui fa objecte d'un merescut homenalge toda bi Pàtria.

Inauguració de l'Escola "La Farigola"
Atar, a dos quarts de dotze del ungdis,
Casete Use a Valles/ea la inniteuració oficial del grup "La Farigola". ltt assistiren els regidora senyors Nadal, Palau,
Casajoana, Nonell, Benitos, Tusquets,
Matons, Naves, Capievila i Trina. La diredora de l'escala, Na Maria Balda, el
personal técuie, les professores senyurea
Batlie i Cortada que rebien els invitats.
senyors Gassol, Nimias d'Oluer,
bey, Boach, Golavert, Guarro, el mesare
Nleolatt. el rector de Vatlearea, el caporal del Sometent, el director de l'Institut
den tor Bartrina, En Josep Puig t Estere per l'A. 1. de l'Fe C.; la senyora
Bonnemaison, directora de l'I. de C. i B.
P. de la D.; Na Orrnrne Rana tambe bi
eran delegades lea següent, entItata: Escota Superior de Bella Oficis i Estola de
Laboro per a la Dona ; Eco-ola de Mar;
Escota Ilaixere/; Aucoeiaeiò d'enginyers
industrials; Cambra de Coraere; Catabre de la Indastria; Gremis de Propietaria i Indüstrials de Gräeia; Unir!. Republicana Graeienea; Club Muntanyenc;
0114 Graciene; Institut d'Orientada:
1^rolessional, Residencia d'Estudiants;
Dscola d'Arquitectura. 'Eambe bi //salad
nombren Mil/1in
La Rauda municipal, seta la airees»
del merare 'almete, exeetnä peces d'En
ttonote, Cusademunt, 'libera, Sancho
Mermen, Carreta i Morera.
El senyor Nadal des de la grderia que
darla rd pati, /ligué unes paraules a la
runeurréncia invitant-la a admirar resforç de l'Ajuntament de Itarrelona, que
en posar una primera pedra, ella, no fa
eorn altrm, que no la preein S'ha
inauguras fa mit dios el grup liaizerea
i avtli, amb na to mas fuiaiiiae, Matiza/Pan aqued negon grup. Fa o vinent el noble de l'obligaci6 de guardar aquestes
epolern 1 tot genne ele cultura que hi floreixi porqué la reltura, dita, ia el millor
carril er asaair ele ideals »oblea, (Aplaudir/wat:O
Tot aeguit lea antoritats, stonipanyades del pablie, paienren a admirar cía
dieemos departaments de reecula, fent-ue
tantean exeekleiate carneutaris.
Eu Vedieirl de timan donarena detalla
d'aquest non grup escolar.

Confernela de

N'Estanislau Duran i Reynals
L'OBRA DE CULTURA DE
L'AJUSTAMENT
Institucions eoroplementaales i *l'ella tiultura
Al Foment Autonomista Catal, Escota Catalana
ben Cinto"
Pastada de sant Juan, 113
dlasabte, día 10 de
marea a lea cleu del vespre

a l'Orfeó
L'Administració del Palau de
la Música Catalana, en la impoa
sibilitat de contestar a totes 1.
cada una de les demandes rebua•
dos aquests dies d'entrades gec
nerals per a les audicions de la
grard;osa obra de J. S. Bach,
"Passió de Nostre Senyor Jesu,
crist segons Sant Maten", fa ptie
blic perquè arribi a coneixement
deis interessats, que no pat de
cap manera atendre des dainana
cies rebudes, puix seauint la trae
d n cional costum del Patata toaes
len entrades generals es vendran
solament a la taquilla el dia de,
Faudició.
En les dues audicions teme es
donaran els diumenges dies ti i
18 del corrent, a la tarda), et
bala senyor Fuste executarä, cona
els anys passats, la important
part de Jesús.
Amlcs de la Música
Viu interés ha despertat entre
els aficionats el recital d'orgue
que els Amics de la Música tenen
anunciat per el dia 14 de l'actual,
puia a la importància artIstica
del concertista a qui s'ha confiat
la interpretació de les obres que
constitueixen el programa, cal
afegir la circumstancia d'ésser
escasses les sessions d'orgue que
es donen en ea nostra ciutat.
Wailter Drwenski, que és Pea
minent artista alemany que es fa,
ra sentir en tal sessió, ofereix
un programa, en la interpretació
del qual podrà apreciar-se tota
la magnificencia del rei dels insa
t'almenas, del qual el Palau en

posseix van dels millors exeme
pian s de moderna fabricació.
Recital Carme Amat
Ele extraordinari l'interès que
cl concert que la .senyoreta Carme Amat, al Palau de la Idúsáca
Catalana, té anuncia] pel dilluns,
dia 12 del corrent, ha despertat
entre els amante de la bona nula
sica, coneixedors dels altIssima
marits de la notable cantatriu.
La cura especialfssima que la
riostra liederista ha tingut en la
confeeció del programa, dóna una
perfecta idea de les diferents interpretacions que ha, d'oferir al.
nostre palle, ja que totes lee
modalitats de Part clässic, roa
mäntic i modem iii tenen nodr1-•
representació.
Espeeialment els autors cata
laos donaran en aquest recital
la sensació d'una escota ja ben
formada i definida en en l'art
del lieder, maxim essend-ne ina
terpret afortunada la nostra
cantatriu.
Apart les cinc primeres eludac
eions integrals anunciades, ho
seran també en lletra catalana,
totes les composicions que dercaen la segona part, dedicada per
complet als autors ruegos.
Totes les llotges per a aquest
corleen són ja despatxades i la
demanda d'altres localitats es
nombrosfesima, ço que demostra
que e/ públic s'ha donat cornete
de l'alta valor artística d'aquest
recital.
motal do vio!'
Avui, diesel/te, a les den de la
vetlla, tindrä afecte a l'Ateneu
Barcelonés un recital de atol(
amb obres de Lekeu, Bada. Cara
tier, Kreisler, Dvorach, Wie.
niawski, Faure i Morera, que sea
ran executades per l'eximia vio,
linista Na Elisabeth Coemans de
Pérez Parras. acompanyada pea
En Joan Sanchez.
L'entrada será 'Hure per als
senyors socia i Hura famllies;
lee denles persones neeessitaran
invitació.
L'Orfod da Sans a Cruda
Programa del concert que l'Ora
fe(' ele Sana donará a /'estatge
social da l'Orfeó Graoiene, el proper diumenge, a lee cine de la
tarda:
Prim era part.—"Et cantado la
tiene-era", Millet; "Sota de Vota",
Morera; "sant Josep i la Mere de
Dau", Pérez Moya; 'L'aplec de
l'ermita", Baró; "La filla del
inareant", Camelias Rateé; "EI
cant deis ocells", Pahissa; "Lea
tiros que es fonen" i "La sarda-,
na do les monges', Morera.
Segona pare — "Enmonta
Rosselló", Morera; "L'ocellet",
Mendelssohn; "Serenata', Otto;
"Oh, Jesucristr, Bach; "Oeellada", Jannequin; 'La sardana de
la Patria', Morera.
La Pass16, ds J. S. Bach
La Pasaid sie Nostre Senyor
Jesucrist, segons ßant Maten, de
J. S. Dach. —Demà, diumenae, tal
com venia/ anunciant, es donartt al Palau de la Músico Catalana la primera de lea duea audia
cincs do la Pealó, de J. S. Bach.
L'obra 'ilustra del gran cantor de
Leipzig, sera executada tal i cona
habitualment es dóna a Mama-.
nya, a l'aleje-tete de poder fea l'a u .
dicid a la tarda. Ea cana:aleara
puntualment a lea guateo, por
acabar abans do les vuit.
Durant Pexeetició no es permedra e/ pa, de earrualjes pol
Paseata° de Cameros. Ele vehiches dele seeyors coacurrents a
Fautlitia entraran i Fret.iran del
Palau pol cirrec de 8ant Pera
unte Alt,
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gora ha votat la confanga en el Govern, donant plens podas a Ismet-paixa
per a continuar les negociacions.
Respecte de les qüestions financien,
, econenniques i juridiques, ha acceptat le.
; concessions fetes pel general Ismet a Lat.
sana.
e La contesta d'Ismet-paixà sera tramrsa avui a les potencies.
En els círcols d'Angora regna optimisme respecte del resulta: de les uegaciacions.—Radio.
ES REPRENDRAN LES NEGOCIACIONS A LONDRES? .
' París, 0.—Telegrafien de Londres a
E" Echo de Parls" que ato elreoLs Politice
es crea probable que les converses turcaabades es reprenguin en data no llunyana, i que tinguin Ilue a Londres.
l No sembla molt probable que lord Curaca torni a-Lausana, essent molt possible que ocupt el seu Roe sir Hornee Ilumboldt, alt comissari anglès a Constanti noble--Havas .

LES CONTRAPROPOSICIONS
t
TURQUES EN CAMI
i
t- Angora, 9.—Abir, a les tres de la tarda, sort' vers Constautinoble un corren
especial, portant les contraproposicions
que han d'esser preseutades als alta comissaris aliats.—Havas.
TURQUIA• MOBILITZA
i Constantinoble, 9.—Tots els musulruin d'edat compresa entre els 23 i els
33 anys, han estas invitats a presentarse, en cl termini màxim de tres dies, a
les dientes de reclutarnent. —Havas.

t

EL -ministeri

AMES
D'ANGLATERRA

d'Aiers francès contesta la nota alemanya
de Protesta a les cancelleries

Els obrers en atur forçös, amenacen al Govern alemany de posar-se
a la disposició de Fraga
Paris, 9.—El rninisteri d'Afers estrangcrs ha comunicas a la Rreinsa una
nota contestant el memoränduna alemany
de 15 de febrer, lliurat a les 111i5SiOlIS
diplomar:mies acreditades a Berlín, excepte a les de França i Bélgica.
En aquest document el Reich pretcnia
que solanient el no fer els Iliuraments
de fusta i carbó podria justificar el pagament supkrnentari en especies.
La Comissió de Reparacions informa
en 21 de maig de 1922 al Reich que si
es comprovava per aqtreAa que els Iliuraments de material no havien estat fets
efectins a causa d'alguna obstrucció per
part del Reich, serien exigits a Alemanya els pagaments suplementario equivalenta en especies a finals de 1922 amb
l'objecte de reemplaçar els Iliuraments
en material, pecó no seria qiicstió dexigir-li els pagaments en metäLlic, puix
el Reich sol.licitä el 12 de juliol de
1922 una moratória completa per als pagaments en especies, vencuts en resmenlada data, i el dia 14 de novembre una
abra moratória pel pagament en especies i material durant els anys 1923
i 1924.

le isza

RADIO

informaren al Reich el 17 de gener d'aquest any, quo l'actitud
dele industrials d'aquella conca,
en' obeir les ordres del Govern
alemany, posava a les autoritats
alihdes en la impo,sibilitat de
procedir amigablement i en l'obligació de reduir el carleó que
Aletnanya havia de lliurar, efes.>
tuant derivacions en la mesura
indispensable.
No es tractava, dones, de reaunar per provar la necessitat
deis exercits d'ocupació sind que
havia arribat a esser imprescindible a conseqüencia de l'actitud
del Reich, la resistencia del qual
a cumplir el Tractat impedia als
aliats obtenir el debut.
La nota afegeix que si les potencies aliades exigiren als partirulata i funcionaria alemanys
que prendre part en les operaojotas de requisa dell carbó, fou en
virtut de Eacord del dia 28 de
juny de 1919, referent a l'oeupació militar del territorio ehe.nans, estipulat per les autoritats
alemanyes, al qual han de solmetre's.
Ess conseqüència, mantees no
siguin revouades rdenances
de l'Alta Comissió interaliada.
precisa complir estrictament el
que s'estipoli en aquest acord.
De 'mes a més, una sentencia
del Tribunal Suprem de Leipzig,
del dia 20 de septembre de 1920,
reconeix que no pertany a cap au
toril-al ni persona privada del
territori ocupat, apreciar si ¿'Alta Comissió traspassa els limas
de /a seva competencia.
En. So que es refereix a l'expulsiÓ i condenina de funcionaris
alemanys, recorda el Govern tren
ces que eón conseqüencia dels
actes de sabotatge, que amenaeaven no solament la segure/at

Dusseldort, 9. — Els obrers
condemnen unänimement la intransigencia del canceller senyor
Cuna i la prolongació de la resistencia, creient que el Govern de
Berlín ha d'empendre negociadores davant la impossibilitat de
continuar la Huila, puix ha de
convencer's que la seva capitulad() es inevitable—Hayas.
A RECKLINHAUSEN

Dusseldor, 9. — A Recklinhausen, després d'haver estat suprimida l'organització de la "Schutz
Palizi", ordenada pele aliats, les
relacions entre la poblad() i lea
autoritats ocupants s'han d esearotIlat amb gran mesura.
El comandant de la policia ha
demanat als aliste que destitueixin 5 funcionaris de la policia
de seguretat que contri-mea en
funcione.
La nava propalada d'haver e4tal saquejats 20 magatzerns a
Essen, es enterament inexacta.
Hayas.

Es, dones, manifestament absurde el
LA POLICIA og WITTEN COLdir que el pagatnent de les reparacions
LABORAFIA AMS ELS FRANCEen materials havia d'exigir-se, tota veSO2 CONTRA EL "CLUB DE LA
gada que Alemanya declaré que no poTISORA"
dia fer-los CICCIiU3 el 1923 i 1924.
Dusseldorf, 9.—La policia de
El Reich esté obligat a reconéixer
Witten ha manifestat que esté
que Fraga i • Bélgica obraren en vista
1 TROPES HELLENIQUES AL
disposat a col.laborar amb els
d'una decisió regular de la Comissió de
1 SECTOR DE DEMOTICA
francesos contra els individus
LParís, 9.—Comuniquen de Philippo- Reparacions i que no se les podia coardel Club de la Tisora", que corn
tar
el
dret
a
proeed:r
a
l'execuciO
origen,
de
bon
. li, que segons informes
se sap tallen els cabello a qualg'Estat Major heLlenic continua trame- mesures militars cssent així que el Tracsevol dona que entaula conversa
$ent tropes de l'interior del país. Aques- tos de Versalles concedeix als aliats el
amb soldats francesos.—Radio.
voluntària
dret,
en
cas
de
falta
sec
tropes
són
concentrades
en
el
les
DETENCIO DEL PREFECTE DE
or de Demotica. Llur nombre ha arri- m anya, a tals mesures quan ho judiquin
DORTMUND
fat ja a 50,0000 bornes. Disposen de necessari, les quals el Reich es comproniet
a
no
considerar
com
a
actes
d'hosCanoas de gros calibre i estan ben equiDusseldorf, 9.—El prefecte de
tilitat.
eades. Altres tropes gregues estan acan
Dortmund ha estat detingut pels
Per altra banda, el protocol de Spa
onades al llarg del ferrocarril de Defrancesas per negar-se a prestar
al
carbó,
esmenta
que
els
aliats
relatiu
Veagatx-Salónica.
el sen concurs per a l'establipodran
ocupar
una
nora
part
del
ter0
; Els tures no disposen més que de 3
ment d'un hospital.
ritori
alemany,
si
el
15
de
novembre
pu homes; els anglesos ocupen la zona de 192o sh'agués comprovat cl total es- de leo torees rnilitars aliados, siHan estat detinguts i desar-Central d'Uzun-Keupru, on no tenen mes
mate 268 polides.—Radio.
tablert a l'agost, setembre i octubre del tió Stibuc la vida deis ,habitarits
eue un regiment d'infanteria i algunes
mateix any, sempre que no slagues de les-regions ones perpetraven
Lateries.—Radio.
els susdits actes i lambe són ELS COWERCIANTS DE VI ALEarribat a la suma de sis milions de toMANYS NO ACCEPTEN ELS
conseqüencia de la intervenció
GOVERN
DEL.
i L'ACTITUD
nes.
FP.ANCESOS
del
Reich,
que
impedia
que
es
anunciaren
que
Darrerament els aliats
; Atenes, 9.—EI president del Govern,
Berlin, 9. — Tots els comerportessin a efeete els lliuraments
per
no
haver-se
complert
pel
Reich
les
Coronel Gonatas, ha declarat que el conde carbó, pel mitjà de maniobres ciants de vi s'han associat esiraprojecte turc no sera segurament condicions exigides, es portarien a cap eneomanades a agente encarretablint una unió que es comproneceptat per Grecia, si. be podré servir a l'ocupació de la Ruhr totes les mesu- gats de torbar l'ordre
met a no acceptar els caldos
naval
i
micaràcter
res
necessäries
de
com a base de conversa.—Havas.
Alganes disposictons alindes. f,—Radio.
litar i el Reich accepla aquest ultimáespeelnlment, la de no consentir
A PARIS ES CONSIDERA CON!
tum.
DECLARACIONS D'Ufo! AGENT
4.IN EXIT PER MUSTAFA-KELes anteriors decisions dels aliats re- les exportacions, són exclusivaEXPUL9AT
EIAL I ISMET PAIZA LA DECI- dueivxen, doncs, al no res les argumen- meitt actes prohibitius i sanciona
Dusseldort . 9. — Per ordre de
econbmiques i finanoieres da810 DE L'ASSEIVIBLEA D'ANtacions del Reich.
cord en absolut amb el Tesela'. les autoritats d'ocupacie, ha esGORA
El Govern alemany creu que les fal.
I,
tat expulsat el senyor Bettler, dide eVrsalles.
París, 9.—La decisió de l'Assemblea tes comprovades per la Comissió de RePer Intim roce/pació d'Offen- rector de l'Associació de fäbrials Iliud'Angora és considerada aquí com un paracions en ço que es refereix
ques màquines, qui havia vincarbó, són poc im- burg i Appenweibles es una conkxit evident per a Mustafa Kemal i per raments de fusta i
seqüeneia de la supressió "dels gut a aquesta població per tal de
portants i declara que les mesures i
e Ismet Paixà. Es confia en que s'arri
trens
internacionals
i
una
mesudonar conferencies.
barà a la pau ràpidament. Es creu que sancions adoptades per la inexecució de ra a Mol de sanción contra totes
De les seves declaracions reles negociacions no es reprendran a Lau- les quals se'n fa retret a Alemanya, són
les
violacions
realitzades
pel
sulta que Alemanya no te gran
desproporcionades.
aana, sitió a Constantinoble.—Radio.
Reich.
necessitat de comprar sinó ferro
El Reich oblida que les faltes d'AleLa nota termina d'ient que el a l'estranger, un li resulta molt
manya existeixen des que es comenca
'EN LA NOTA TURCA QUE ES
Govern
trances
ha
adoptat
amb
car; però, en canvi les exportaa posar en execució el Tractat de pau.
t LLIURARA AL GOVERN BRIchotas, de fet, catan aturades.—
Alemanya hauria hagut de lliurar el moderació les mesures necessäi TANIC ES DEMANARA LA REHayas.
31 d'agost 1922 cent milions de tones Mes par a l'execució de les obliOBERTURA DE LES NEGOCIAde carbó la Comissió. de Reparacions gacions contretes per Aleraanya,
CIONS
ELS FRANCESOS OCUPEN
en virtut del Tract,at de Versalles
recluí aquesta xifra a 66 milions, peró
Londres, 9.—La nota turca que seré
KNIELINGEN
i que esté disposada a obtenir
!limada al Govern britànic per media- Alemanya normes ha lliurat 45 milions.
d'aquesta nació l'absolut respecEstrasburg, 9.—Ahir ocuparen
A més a mes, Alemanya havia d'ha'pió de l'Alt Comissari a Constantinocompromisos
que
va
conals
te
les trapes franceses Knielingen,
Lle, demanarà expressament la reobertu- ver pagas fins el primer de maig de
treure solemnement. — Haväs.
al Noroest de Carlsruhe, a la
1921, vint mil milions de marco or, que
ra de les negociacions.
mi- UNA BAGA PROTESTA DALE - nia ferria entre aquesta darrera
: Les discussions seran represes per quedaren reduits després a 15,524
ciutat i el Rhin.—Radio.
MANYA
i M. Horace Humbold, Alt Comissari lions. Deduint les despeses de l'abastiBerlín, 9.—El Govern de l'Imbritànic a Constantinoble i els seus col- ment de les tropes d'ocupació i el vaELS OBJECTIUS DEL FRACASfranlor de les prestacions, resulta que Ale- peri ha enviat als Governs
:legos aliats, assistits de périts i els
manya ha lliurat nomes 3,000
cés, belga i italliä una nota pro- SAT COMPLOT MONARQUIC
'delegase turcs.—Radio.
BAVARES
Des del primer de maig de 1921 al testant contra l'ordre dictada per
31 de desembre de 1922, Alemanya, de la Comissió rhenana condemnant
LES CONTRA PROPOSICIONS
Berlin, 9.—Els periòdics diuen
conformitat amb el projecte paga- a la pena de mort els ferroviaris que els organitzadors del comp EL GOVERN 1 L'ASSEMBLEA
!D'ANGORA 30N TRAMESES ALE! mento de Londres, acceptat per ella, haque cometin actas de sabotatge, plot monitrquic bavares es pro;
ALIATS
cia d'haver Iliurat, eu concepte de cepa- si aquests revesteixen gravetat.
posaven crear una dictadura quo
lliurat —Hayas,
proclames la separació de Ba' Constantinoble, 9.—Ha arribat un cor- racions, 4,431 milions en or i
solament 2,88o milions.
- s'eu de gabinet especial, procedent d'AnA LA RUHR AUGMENTAn viera de l'Irnperi i la creació d'un
L'ATUR
En fi, Alemanya ha sollicitat cense
- gora.
Dusseldort, 9. — entra- Estat independent del Sud d'Alemanya, format per Baviera, els
L'esmentat corren es portador de les oferir garanties ni avantatges, una tito- ren a la Ruhr 567 vagons de maratória
equivalent
a
les
reparacions
en
contraproposicions del Govern turc i
paisos rhenans i el Tirol austeries alimentfcies.
material,
especialment
en
carbó,
i
per
l'Assemblea d'Angora, luyera; estat trisL'aten . forçós augmenta a cade
la
Ruhr
eslava
jusSant,
l'ocupació
• meses a Franca, Itàlia i Anglaterra per
La "Gazeta de Voss" diu que
da moment. Molt prop d'unes
tificada pels antecedents i maneaments
Adnan-Bei exemplars de les esmentades
D'ente persones demanen cada els conspiradora estaven sostind'Alemanya.
contra-proposicions.
d'ia llur inclusió a la legió estran- guts per França.
De més a mis, ja és sabut que la
. L'Assemblea Nacional d'Angora ha
El "Tageblatt" s'esforça en
Reparacions comprova, el gera.—Hayas.
ajornat les seves sessions fins que hagi Comissió
reduir la importäncia d'aquest
ELS OBRERS SENSE FEINA
26 de gener l'any actual, la falta ge.:
ürebut la contesta dels aliats.—Havas.
assumpte. Declara que el grans
neral d'Alemanya a totes les seves obli- AMENACEN ANIB POSAR-SE AL partits político no tenen res que
COSTAT DE FRANÇA
gacions.
EL MATO HDE BOXA "PER
veure en el complot i que a mes
Dusseldorf, 9. — A Dormund
El Reich acusa a Franca i a Bélgica
L'HONOR" CARPENTIER-SIKI
so celebré una reunió a la qual a mes les persones acusades no
d'haver
obrat
isoladament,
peró
en
can' Parlo, 9.—La Federació francesa de bo.
assistiren 4.300 obrers parats tenen cap influencia política.
vi no protesté quan la Gran Bretanya
la ha pres acta de la declarar-i6 deCar•
El "Vorwaerts" declara que la
als seus drets d'embar- foreosannent, havent-se deelarat
decidí
renunciar
pentier de mantenir el seu emnproruls de
en lacte que es posarien imme- major part dels detinguts estaven
nacional
alemapropietat
gament
de
la
lluitar contra Siki per l'honor. El Comité
diatament a la disposició de les en retad() amb els generals Lee,
Direetiu del Vel6drom Bfiffalo ha posat nya al Regne Unit.
dendorf i Ludwitz.
de pro- autoritats franceses, si el rnunihagut
hauria
tambo
Reich
El
a
disposici6
de
la
aratuitsment l'estadi
La "Bandera Vermella" tiernatestar en aquest moment, contra l'ac- eipi no augmentava els socors
;Federaeió per organitzar aquest match.
na explicacions Govern, el
que 'ele celan destinats.
La Federació ha decidit demanar al ció isolada d'una potencia aliada.
Una delegació municipal que qual, din, mira impassible corre
l.a Comissió Reparacions comprova
Illndieat de la Premisa parisenca que paassistia a lacte els contesté que s'organitza a Munich la traidd
troeini aquesta obra de benefleéneia. El simplement el mancament general d'Ale•l'Ajuntament kuardava els cabals monàrquica. —Radio.
; match haurä de disputar-se entre el 14 manya, relativa a les seves obligacions, municipals pera utiilitzar-los en
amb referencia a França i Bélgica, pode julio' i el 11 d'agost.—Itadio.
EL COMPLOT MONARQUIC A
tencies que adoptaren mesures d'acord dies ares diffeils.
BAVIERA
La Federació de l'Imperl de
NAUI ES DECLARARAN EN VA- amb el Tractat de Versalles.
Berlín, motiu del desferroviaria i obrera alemanys
En guara a la requisa del car
* GA ELS MINAIRES DE LA
CORVA DEL LOIR
bó a la coma de la Ruhr, sap per amenaça amb rompre la unitat cobriment del complot monier
quia registrat a Baviera, la-po.
Meint-Etienne, 9.—Els obrera minaires feetament el Reich a qué ha estat del front, si el obrers que foren
licia incautat de diferente
;ban acordat declarar aval, diasalite, la debuda, dones coneix molt be l'o- acomiadats durant els avalots de
febrer do 1921, no eón admeao$ canons que havien d'esser des;vaga general tetak 14 cene& del ligre - rigen de la qüestió.
eigjezati ß
,,yavga.
_ gg 9,0Y.A39/ .4 aeeil .Melga a jt rì is.4 al Irebill1=Iia.valt•
•
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LES REGIONS OCUPADES

D'ORIENT

L'Assemblea d'Angora dóna plens poders 1
a Ismet Paixà per con t
nuar les negociacioik,.
;. Constantinuble, 9.—L'Assemblea d'An-

PUBilCITAT

París, 9.—Davant la resistencia de les autoritats i d'una part
de la poblad() de la Ruhr, els
francesos han procedit a la ineautació de l'alcohol del monopoli i dels impostos sobre ellabao i sobre els vine, taxats "ad
valorem" mes importaras que altres impostos alemanys.
Les importante incaulacions
de marca que han estat efectuados de les trameses tetes pel
Banc alemany a 113s seves sucursale en els paisos ocupats, les
justifiquen els francesos dient
que el Govern alemany no lea
cumplen les obligacions de l'arranjament segons els termes del
qual ha d'atendre a les necessitale monetàries de les tropes d'ocupaci6.—Radio.

Una explosió iste
riosa en una reun"
d'espiritualistes : SIE
morts i 75 ferits greu
Londres, 9.—Al "Daily Mair
=miguen de Pittsburg que es produj
incendi, a conseqüència d'una ex
que va destruir completament un
pública en el qual es trobaven reurns
espiritualistes. I,es causes de l'en
apareixen voltades dc misteri. Vint
sones, voltades de llames, co Ilanr,
per les finestres, restant maneta i
des. Altres 7 espiritualistes
cremats vius, podent altres escapar
sinistre pc1 terral—Hayas,
•-•
CR/SI PAINISTC.RIAL A XItta
Pequín, 9—El Govern ha prestan
dimissió.—Havas.

LES QUESTIONEI QUE TRACTAEA M. POINCARE A BRUSSELLES

París, 9.—Entre les qüestions
que seran tractades a Brusselles per E. Poincaré poden aseenyalar-se des d'ara les dues més
principals: La primera de la qual
ja es tractO en la. darrera entrevista, es la de l'organització
aliada a la Rular. Sernbla que hi
ha el desig de completar aquesLa organitzaciti on un o mes adjunts al general Deguotte per a
la direcció dels assuraptes ce:as
locals. Sobre aquest assumpte
sembla que es tracto en un deis
darrers consells de ministres
amb motiu d'un informe del general Degoutte, en el quel el generaltssim opina que cunve encara Inés. eficaç el bloqueig.
La segona qiiestió es la del
programa de Oonjunt sobre el
qual van a posar-se d'acord
Franca i Bèlgica, per a la reptassa mes o menys itunyana de les
relacione normals amb Alemaa.—Radio.
UNA OBSERVACIO
Londres, 9.—L'Ageucia Reuter desment la noticia tendeuciesa que s'ha fet
circular, ,e-gons la aual Anglsterra havia protestat prop de Franca ' per l'ocapació de cc-les fraccions de terreny z.
evra dreta del Rhin.
Anglaterra es limité a assenyalar a Par's les dificultats que la dita ocupae:e
podia representar a les autoritats angleses de Rhenania, sense donar més
gran abast a l'observació.—Havas.
ELS EE. UU. I EL DISCURS DEL
DOCTOR CUNO
Londres, 9.—Al Morning Post telefrafien de Washington que als centres
oficials es creu que el discurs del caneeUer Ceno no modifica en res la situad& ni que, per tant, s'imposi cap modif icació a la decisió dels Estats Units de
conservar l'actitud de no intervenció.—
Havas.
DECLARACIONS DEL GENERAL
DEGOUTTE
Dusseldorf, 9.—EI general Degoutte,
cap de les tropes d'ocupació, ha fet als
periodistes les següents dedaracions:
"La situació evoluciona segons una lógica rigorosa i ajustada a les nieves provisions. Miro el seu desenrotllament arnb
absoluta conf ianga.
La resolució i els tisis de Franca no
han canviat en co que es refereix a obligar a Alemanya a icr honor a la seca
signatura.
Si el Govern del doctor Cuno s'ha
posat en oberta revolta i si per conse.
pres un caràcter que
güent
lluita
no hem volgut, no han d'atribuir-se'us la
responsabilitat.
Lamento sincerament que l'amitud dels
dirigents de Berlín recaigui de manera
tan penosa sobre la població, perú depen solament en els esmcntats dirigents
situació canvii.
el que
Nosaltrcs no deixarem fugir la nostra
presa."
Contestant el general Degoutte a preguntes dels periodistes anglesos, desmenteix categóricament la noticia publicada
en alguno periódies britInics que entre
les tropes franceses llagues hagut
brosos motius i adhue execucions.—Radio.
L'ATUR FORÇOS
L'AUGMENT BE SALARIS CONSEQUENTIVIENT EL DE LES MERCADERIES
Dusseldorf, 9.—Augmenta per moments
l'atur forçós.
Les fabriques d'aquesta població han
hagut d'organitzar torno de treball.
Les de Duisburg han hagut d'acotniadar a la (marta part de llur personal.
L'informe de la Co, linió del país de
Breg diu que la indóania textil esté travessant una situació . tnalt critica.
A. tota la vall del Nucesr les fabriques
de teixits sofreixen greu g crisis, degut a la manca de itateries primes i
tumbe a la manca de demandes, puix
l'augment de salaris ha tingut prr conseqüencia elevar els prcus dep rodtreció

PESTA A HONGRIA
Budapest, 9.—En tres pobLeioat
comtat d'Heves, s'han registrat
sos, dos d'ells seguits de raurt, de
pestosa.—Havas .
•
EL PETROLI A MEXIC i EL
PARLAMENT
Londres, 9—Telegrafien de Mint
"Times", que el Parlament ha 15;
un projecte de Ilei relacionat amb
plotació dels pous petrolífer,
del projecte és el principi que a
troli és una propietat impre3eire
inalienable de l'Estat mexicà —}t
UNA MISSIO ECONOMIGA PO
NESA CAP A FRANCA
Varsóvia, g.—Ha sortit cap a
ea una missió económica polenta
formen industrials, banquers,
lora i coml ciaras i la presiden el
nyor Targowsky, ministre plen
mi delegat del Govern..
També forma part de la missil
visitara la fira de Lió, lea
de Comerç senyor Zaglenioni.—
EL PARLAMENT PORTUG
CONTRA LA REGLAMENTACIO
DEL J00
Lisboa, 9.—Sembla que nombrcsos
lamentaris es mostren contraris a h
glamentació del joc, Mime en Ls
anomenades de turisme.—Havas.
LA MALALTIA DE LA SOIII
NOVA YORK
Nova York, 9.—La mataltia de i
segueir causant 11c-times a Emes
tal.
Des del dilluns d'a ques ta seIman
registrat 23 nous Clis013, amb ele
total des del día primer de gener
a 2.(10 casos.
D'aquests 260 casos 112 han
guits de mort.—Bacan.
MOVINIEN avynsovine
DIJES DIVISIONS DE
SUBLEVADES
:mellen, D.—Comuniquen
siti„,ors que el moviment entice
adquirit major intensitat. Dues
de comes del Don han fetcasa
amb els rebela. Les contunit-acion
viäries amb Odessa catan late

i de venda en tan gran propon:*
rebassa ja en molt els dels alees

—Hayas.

UNA NOTICIA DE SERIA
.5At.P.a.:ANT BATALLA
SOLDATS FRANCESOS 1
ClEs ALEMANYS
Berlín. 9.—Telegrafien d'Obe
a l'Agencia •Wolf que s'ha proa.'
sagnant batalla entre soldats laxad
determinat nombre d'agents de pet4
Seguretat alemanys.
Un d'aquests darrers resulta roatl
francesos, un altre de greuinent
tres mes amb fortes contusionaNOTA DEL MINISTERI DA
ESTRANGERS FRANCES
TESTANT EL DISCURS DEL
ÑOR CURO
Paris, 5.—El miuh-tori d'Afen
gers ha etanunicat una nota canteo'
discurs que pronuncié el scnyer
Reichstag. Rebutja
vern alearany huela elaborat reu
-jahreinTilit
ma
rt.' Inni°evuets aprloepsopo
sicit:uwi
eiesibaaore
proposieions per eserit. Retal ttalÉ
firmada que el eRkh ofereix Derig
arribar a ana coLlaboraci6 de lec
tries alemanyes i franceses.
r4brioa adfeilsrinfaentts
,i.Etsa ildasea
man tenia un pla eserit eetndit t I
llat diferent del que havia estat
ie ifinewiP
tat al Iza!
, aqaune nst npeta tim
, rrieesnm
tener'

1s ter premie°
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PUBLIMAT

NFERENCIES

PREMSA ASSOCIADA
: CORRESPONSALS :

seva politica i respon a l'organització"
constituit un non Posnell de
—
nialment el matrimoni dels ¡oyes heDE CATALUNYA
Joventut, atnb el nom de "1 , o.: Sagrat", dels política que sofrim.
breus Moisés Sots i Merca Medina.
— Segueixen encalmades les gestiona
el qual celebrará ami) diferents acte,
Va anunciar que te acabat un reglaPer a oficiar en la iserimdnia ha vio-•
RIPOLLET
pugne restin sense efecte els pracessaha seva inauguració oficial el dia 18.
. ment pel qual l'aura de regir-se l'adminis- gut expressament el rabí de Tetuän, JaEl Consell de Ministres
Futbol
tracia de les indústrits militars, i que cob Choclan.
— Els Pomells de Joventut de senyo- merns dels 18 nacionalistes d'aquesta cintas, encartats per suposades coaccions
Diumenge passat va tenir noe sal -retes tenen el propósit d'adquirir una
al Consell próxira portaría quant ea relaLa núvia, un top casada, es presenciona amb l'oficialitat de complement del
tå al públic, acompanyada pels seus pa- cauta del Ripollet F. O. un partit alga bandera que serveixi d'ensenya a tots electorals, i pel crim d'esscr bons patriotes. Aix6 faria creure que exaspera CIS
rento, que portaven ciris encesos. t6a de futbol entre diles aeleceions del
els Pomells de la localitat.
tos de Sanitat.
personal de l'Energia Electrice de CaärtifilS de nostres amies, per6 el dany dels
El president del Consell, perquè cap
opressors torna damunt d'ells, ja que
talunya. Formaren els equipa atab
BALAGUER
ministre pogues sentir-se agreujat ami)
OBITUAR1
encausat fa més campanya patrióIlot hiena; Dousenert. Puig, Vergaa,
ectasia, d'actes realitszats darrerament pel
Ha mort a Alcale d'Henares el geneEis nous escorxadors- :: Refor- cada
tica amb el seu processament que amb
Surlis, Monde Miró t (P.): °artesa,
trat
Rei, pel que respecta als seas deures conaral de brigada Unís Díaz Figueroa.
mes
urbanes
un míting.
titucionals, ha declarat que sabia que el
A Madrid, el notari i acadèmic de la Cruz, Labajos, I'la i Sala.
l'er fi pedrera veure ben installats els
Pel bé de Catalunya, ja poden contrI amb maillot blau: Comas, Carttells,
Monarca no halda llega cap deis articles de Jurisprudencia, Rafael Martínez Naa
l'efeete
escorxadors,
havent-se
signat
nuar aquests convenientissims esplais del
Godard, Miró, Virada atarlo', Fumen,
Hl Consell ha quedat reunit a tres
que molestaren els seus ministres, i que erina.
l'escriptura de compra dels terrenys dita senyor Riu.
Palau, Morases Cutió i Pallaras:.
• l'assisteneia a la testa organitzada Dais
quarts de sis.
Wanda, el diplomätic i polític pe"Ilort d'En Berenguer" enelavats en el
— Sabem que diversos nuelis de PoGuanyaren els blanca, per 8 gols a
El ministre d'Instruccia pública ba ait
estudiants Ciegue un carácter purament rua _loan de Deu Salazas i Oyarzabal,
Passeig Guimerà i próxima al CoLlegi de bla de Segur tenen redactats els Estaque portara expedients d'eseäs irleparticular.
que fcia un viatge de turisme par . Es- 3, demostrant una gran superioritat sopares Escolapia S'habilitarà una i misia tusa de la Corporació, que representará
bre eta blues, D'a q uests es distingiren
' res.
No sabem les mona ene basuras ex PO - panya.
parques (de les tdes compradera per a
nostre ideari nacional, esperant que roeanicament yiñals, Pallares 1 Cutie.
set els ministres al.luilits, pena compre• Preguntat aquesta tarda si marsas-a
l'edifici. El projecte engloba a wes dels ganització será estesa pels pobles veins,
resta de l'equip completament desorienEinstein a Saragossa, ha contestat siegaLIP/711 que una regada mes es fessin proPROPAGANDA SANITARIA
escorradors,
tapar
el
desviament
de
la
on tant abrandament ha produit la gestada.
'tivament, paix questa tarda donara una
testes d'amor a lea institucions monarDiumenge al metí se celebrará al teasèquia dita reaueriff i ferne un passeig. tia constant dels ferms nacionalistes SalArbitri repeontre, molt encertada!conferencia de divulgació a la Residencia
galguea.
tre de la Princesa un noto acte de proque amb el temps donaria al riu, comuni- vador Guim6 i Cesar Montane.
Dijous que re tornaran a rennir-se 010
paganda sanitaria, presidit pel recto de la ment, ti senyor Calderón.
/ deis Estudiants.
ennt aixt match raids el futur passeig que
Esperem bons éxito i que ens ajudin
A l'equip guanyador se li tau otease
El ministre del Treball ha dit que haministres en Consell, comengant per l'es- Universitat, en el qual parlaran Navarro
ara està abanaonat. La urtanitzaei6 e/- a Iluitar per treure'ns d'una vegada
d'una magnifica. cepa, donada d'en slt
tudi del voluntariat a l'ilfriea.
Fernández, Martí, Menéndez, Quintilla
rebut ja el qaeationari que baria enapesta part de portalet donada un rallen aquest infecte cacicat que pstim.
empleat de la Companyia.
!.carregat a l'Institut de Reformes Socials
Saldanya, "Araría", Prieto Pazos, Bitinteressant a la poblada, teta regada que
— Referent a aquests processarrents i
sobre els temes que ha de resoldre el Contaluga i la senyora González Biori.
La qüestió del Marros:
seria bell pararas d'estiu 1 hivern.
ARENYS DE MAR
aquestes combinacioiss Ileydatanes, podem
! gres sobre la construcei6 d'habitaeion.s.
de
les
tres
parques
cosas.
L'adquisició
fer
consta, perque s'oricnti ropiaió, que
EspatoConfe r encia :: Nifting
LA "GACETA"
'Per consegaent, demà, dissabte, o dilluns,
12,300 peso-eles. Les obres que s'han co- en ocórrer els atemptats a la ciatadania
teclea
•signará la convocatóris del Congres d'ELa "Gaceta" publica:
metiera- ja, ascandeiren a 50,000 pessedele processats, recorreguerern a tole
dificacions per a la primera quinzena del
D'Instrucció pública.—Reial
Diumaige passat, al Casino Industrial
tes, les quals seran satisfetes 35,000 aquells membres que desempenyen un
mes ¿'abril.
ordre acceptant el donatiu de 'li- d'aquesta vila, nostre benvolgut campa- pessetes obtingudes per la casa subhasta- carnee públic i es diuen anticaciquistes
El president Ita dit que el Consell dabresPaloiner
fet a fa, Biblioteca Balaguer, trid i historiaire mossèn Josep
da on hi halda l'estanc i l'encola; la in- i san confeso de la Joventut Republival seria curt, puix acabará cap a dos
n confereada sobre el tema "La
u a pel marques
de Vilanova i Geltrú,
vertió de les Lamines de l'Estat producta, cana, trobant-nos verament eorpresos en
quarts de nota de la nit.
familia dels Pascual. Arenys durant
fam
de Ferrer - Vidal i disposant que
de la venda de Montroig, 15,000, i 10,000 reune que no són mes que uns esto-,
ha
manifestat
El ministre de Foment
Es din que el general Vallejo, tan
es donin les gràcies al 'micra se- el XVIle segle", primera de la serie pessetes que resten del capftol de/ proseé. lanera de l'omnipotent c-acirat del Riu,
que té en projecte donar aquesta entitat.
.que tractaria dels carbono i del ferruear- aviat cont deixi la comandància dé Ceunyor.
post (apartat obres) de rally 1922-23,
que ni tant sols saben contestar cartes
ril directe de Madrid a Valencia.
Després d'un inspirar exordi, s en el
ta, demanarà ésser destinat al Gotera
Reinl ordre nomenant en :rir les altres, fina a 50,000, es persa treure- deis "companys de causa", que demanen
Despres
ha
arribas
el
ministre
de
la
qual
es
descriu
la
situada
i
topografia
:
militar de Barcelona.
tut de permuta a don Natali de
les del vinent presaupost.
justicia.
Guerra.
Per a substituir-lo es parla del gene- Anza i Azid i a don Joan de Dios de la vila en aquella epoca, a les costums
Demés, el senyor baalle ens dana la-bona
Ens plan fer-ho constar en justa corcontentas molt la visita de reste ral Martínez Anido.
una
ben
detallada
bio'
i
tradicions,
feu
nova ¿'hacer obtingut una bibliotsca de respondencia a les llurs atencions.
Torrero Roure, catedrätics nu' al Palau avui—li han dit els periodisPer ara no es pot aventurar cap co- meraris dels Instituts d'Alaeant gratia d'aquella familia d'universal anola Mancomunitat, per a la qual s'haliilitamellada per la construcció de grans vaites.
mentari sobre les veritables causes que
rä un local que l'Ajuntament té de propieMANRESA
Tarragona.
—Dones no ha tingut cap importan- hagin motivat la dimissió del general
D'Estat.—Anunciant que el xells. Altre de la familia Pascual, fill de tat.
L'AcTuM.
CRISI VINICOLA
la
nostra
vila
ion
bisbe
de
Vich,
que
cia.
Sisa aprovat en sessió de l'Ajuntament
Vallejo.
"Monitor Belga" ha publicat una tan bon record deixä en aquella diócesi,
--sEs que ha dimitit el comandaut ge- LES LLARGUES DECLARACIONS
Reial ordre prohibint l'exportació i també ho era el aventuren Dentar Pas- la demanda de tres conferencies que es CONTRA L'ALCOHOL INDUSneral de Ceuta.?
TRIAL A LES BEGUDES
dels animals de les especies bo- cual, que trobem en les principals corts demanaran a la Corniasió d'Educad() geDEL GENERAL NAVARRO
It —Quina enormitat, senyors, quina frior
vina, pones i les carns anomena- d'Europa, com un deis prohoms, la veu neraL
Al teatre Conservatori ha tina
Aquest matí ha continuat la seta demitat! No hem panal tan sols de Ceuta.
des d'Escorxador, aixf com.. ele del qual era mes escoltada.
gut lloc el miting organitzat per
El que pasos es que alar complf l'edat per clarada davant del Consell Suprem de
REUS
menudalls.
la Confederació Agrícola Unió
La riquesa de dades, així com la cita i
al passe a la reserva un general de divi- Guerra i Marina el general Navarro, el
Futbol
La etes1
de Vinyaters de Catalunya, d'aAnunci rectificat porque es de- retret de diferents esdeveniments i fets
sic), el general Aguado, i avui un altre qual ha estat davant del dit Tribunal
clani que els productes de l'India dels biografiats, demostren estudi
córd amb les entitats agr àries
Conferenola
durant dues hores i natja.
- general, el 'general Agar, segon cap de
anglesa i els dominis colònies carnales dels dits artnyencs, aixi com la
Regna en aquesta ciutat una forta eri- de la comarca del Pba de Bages,
l'Estat Mejor Central, i aqueixos passes
ACTIVANT LES CAUSES
britànics, aixf cont els de l'Estat histaria d'aquell segle, ple
turbulensi. Els coi-florees en general atravessen assistint-hi una extraordinària
a la reserva detérminen, com es natural,
Demä sortiran al Diari Oficial de libre d'Irlanda, pagaran a llar cies i intrigues.
una apoca de penaria, que pel molt que coneurrencia que emplenà coma
una combinació d'ascensos que afecten
Guerra dues reials ordres peque, mites va allargant fa temer pel pervindre pletament el local.
El públic nombras que assistí a dita
.a dos. generals de brigada i a dos coro- jancant informe favorable del Consell exportació a Espanya, els drets
Presidí l'ante X gealde de
de Reus.
conferencia, demosträ la seta sazisiacció
nels. La Srleva visita al Palau ha tingut Supretn de Guerra i Marina, es proce- de la segona columna de l'AranDavant d'aquesta engunioaa situada, Manresa, N'Ignasi Suanya, acom-•
ansb aplaudiments.
' per objecte convenir amb el Rel si els deixi a • activar les causes incoades amb zel.
i
Mercantil
ha
fet
panyant-lo
En Joaquim d'Arguel Centre Industrial
Anunciant que el Govern do
diferents indrets de nostre dis—
Decrets corresponents els portiva de -vi
motiu del desastre de Melilla.
Terranova s'Im adherit al tractat tricte se saben noticies sobre l'interès gestiona prop de l'Ajuntament per tal que llol, president del Coneell
president, o esperävem el dimecres, dia
ELS SUMARIS DE MELILLA
de comen i navegació concertat que regna per a assistir al míting nacio- aquest rebaixi un 10 o un 15 del 32 per cal; En Fausti Simó i En Josep
que em correspon despatxar amb el Rei.
100 que te de .percebre de la quota de la Mari, vice-president i secretari de
nalista que timlrä lloc diumenge vinent,
La setmana vinent es veurà la causa entre Espanya i el regne unit.
•Aisti es el probable.
la U. V. C.,' i mossèn Josep Maria
D'Instrucció pública.—Nome- en el qual presidirá el diputat scnyor contribucia.
1 El ministre Finances ha manifestat contra el tinent coronel Ros i el coSembla que la insprmi6 que reberen Rovira, de la Cambra Agrícola de
'paró de Güell.
'que portava expedients de poca hnpor- mandant Larrea, pels esdeveniments de nant amb earäcter definitiu
fou que Ajuntument no estera ben din- Sant Sadurni de Noia.
— Prometen revestir molla solemnidon Antoni Lidon Martínez i a
Melilla.
•táncia.
posat a rular a aquesta rebaixa, ea va
tat les properes leales de Semana SanEn la tribuna de la Presidena
Actuaran, com a ponent, el general don Enric Alvarez Pardo, direePreguntat si havia rebut l'informe del
eonfirmant i que la alejarla no anieä a ele i altres lloes de distinció vejeta.
d'Estat sobre la elassifieació dels Ventura Fontan, com a fiscal el coro- tors de les Escotes graduados do
aquesta
rehala°,
amb
la
qual
s'aminora— En l'Arenen, diumenge passat una
eubalterns als gneis ha d'afectar les me- nel de cavalleria Adolf de Perinat, i csan nois ele Mataró (Bareeloria'í i
rem al senyor En Josep Creixell,
ria queleom la penosa situada que otra' diputat a Corta pel districte; En
companyia d'aficionats d'aqucsta tila reeures acordades, ha contestat negativa- a defensor, el tinent coronel Raid Du- Aguines (Caolines), r e,speetivavoseen
el
curtiere
i
I
indaatria
locals;
i
preaentä
les
sarsueles
"La
tela
d'aranya"
Josep Baraldtís, delegat de la
mear.
yos.
men a
denles gemida que es arete seguir cobrant U. V. C a Castellnou de Bages;
"Ss:ze jutges".
L'extrem que ha de ventilar el Conaell
De ..Foment.---+Anunciant haver
EL COMUNICAT
repartirnent veinal o el conegut vulgar- En Josep Calsina, del Sindicat
:d'Estat — deia el senyor Pedregal---as el
estat sol.licitat per la Societat
Zona oriental.—Ahir, a la posició de
ment per impost de C011K1117119.
ALBAGES
de decidir guinea san les clames
AgrIcola de Sant Vicens de Casa
Tizzi-Alma fou mort per una bala ene- anónima "Los Tranvias de Bar— S'anuncia la celebració d'un mt- tellet; En Pau Pladons, reprea
Futt.ol
perquè en aquesta paraula sola está tot- miga, el legionari Indefons Ortiz, que celona", la concessió d'un tratoting
nacionalista
radical
amb
assistència
hotu compres.
sentant do Castellvell i Vilar; En
Uumenge passat, el primer team del
via electric a la referida capital
del senyor Macla. organitzat poi grup que Josep Brunet, delegat de la U. V,
Ha negar despees que penal elevar la estava de centinella l'arribé resultà fe- que es denomina Ramal al Parc
F. S. d'Albages va anar a jugar al
rit
un
soldat
de
pronústic
greu.
edita
el
periódie
"Ea
Porra".
tributada en prorrogar el pressupost —ha
C. a Pont, de Vilumara; En Salvado MontjuieR pel carnee do Ta- veí poble de Castelldans arnb el primer
Les bateries de Tizzi-Azza i Nord,
— El senyor Manuel de Montoliu dodit el ministre---Plinic que podre obtenir
dor; En Valentf Brunet, repre,
team del F. C. d'aquest poble. El fort
marit.
feren
foc
sobre
grups
enemics.
nará
deniä,
divendres,
al
Centre
de
LectuOs alguna economia dels companys, si
També anuncia la mort de Fe.- veas. regnant privi als jugadors disten- ra una conferencia sobre el tema "Cine- dors de l'Ajuntament de SampeTambé fou hostilizada la posició
aquests m'ajuden a aix6; pera d'impostor
lix Casablanca, de 60 anys, natu- radiar Ilur joc; arnb tot, durant el pri- sieisme i humantame en la nostra cul- dor; En S'alentí Brunet, reune,
renlacen per un petit grup enemic que
res es pot dir.
sentant de la Cooperativa Agria
bou dispersat amb foc d'ametrallado- ral do Sabadell, ocorreguda a mer temps i part del segon, el domini
tura".
Es dar que si el Govern, cutis espero,
cola de Sant Joan de Vilatorraa
fou deis de Castelldans, marcant dos
Buenos Aires.
continua la sera tasca, aleshores no po- res.
gola que els donaren la victória.
da; En Remon Vilaseca, repreJUNEDA
Avia46.—Ahir fou bombardejat el
ame esperar que es finan els nous presa
Els nostres jugadors restaren molt
sentant del Sindicat AgrIcola
LA TASCA MINISTERIAL.
Futbol
supostos per reforçar eis tributa, per6 Zoco de Jemis de Tensamar, que eslad'Artés; En Josep Serra, alcalde
El cap del Govern ha manifestat a agraits per les moltes atencions qua
sempre per mijä de lleis i amb el concurs, va poc concorregut i els poblats de la
Sita
constituit
legalment
el
F.
C.
Jude Sant Martí de Torruella; N'Esvan losen objecte.
migdia que no hi havia cap noticia.
dret del Kevir.
per conseg,äent, de les Corta.
nada, que de temps ja funcionava, in- teve Solernou, delegat de la
lluvia despatxat amb el rei, qui no hade
nou.
Zona
occidental.—Res
Alba
i
comte
de
RomanoEls senyors
gressant a la Federació Catalana. Es U. V. C. al dit poble; En Remen
SANT VICENS DELS HORTS
via signat cap decret.
:seo no han fet cap manifestació.
Ha anunciat que la reina Victória sor- El y ent
Atro- president el prestigias metge i ferm na- Torrebadella, delegat de la U. N.
Esfrondament
MOVIMENT BURSATIL
cionalista En Lluís Oliva, tambe presi- C. a Sant Joan de Vilatorrada; En
NOTA OFICIOSA
Conferknoia
Incendi
pell
La Borsa assenyala bona disposició, tira demà d'Algeciras cap a Madrid, on
dent de l'Associació Nacionalista.
Valentl Bosch, representant del
' El Consell ha acabat a tres quarts de millorant els fonda pública i valoro in- arribara diumenge al matí.
A conseqüencia del fort temporal de
Diumenge passat, el nostre primer
Ha insistit una vegada mes que el .vent que es desencadenä el dissabte, a
Sindicat AgrIcola a Navarcles;
den, facilitant-se dels acordo aquesta no- dustrials.
equip va anar a lluitar amistosamerit
Consell d'aquesta tarda será purament
En Marian Junyent, represena
ta :
les onze del mati, caigué. tota la tasarla
Pel contrari, la moneda estrangera té
al camp del Borges; malgrat les forres
tant die Sindicat Agrícola de Roa
"El Consell aralsä l'estudi del regirn de
del moll de descarregament de l'estada
fluixesa, baixant el frailes 10 cèntims administratiu.
— El minishre del Treball ha dit del ferrocarril del NO. No hi hagueren ratxades de vent que el privaren de Huir- caten i Vilurnara; En Ferran Sea
eubvencions als surtimos nacionals, aC0r- i les lliures 4. en tancar a 3905 i 3028.
se,
el
Juneda
triomfä
per
gols
a
2.
5
aquesta tarda que havia sottués a la desgracies.
rrarols, representant de l'Ajuna
'dant fer efectives les establertes per les Els dólars lambe baixen O, a 6435, 1 cls
Es parla molt del programa de la di- tament de Fonollosa; En Josep
signatura del rei un decret jubilant linsdisposicions anteriors, sobre les bases que marco, particularment, catan a 00325.
— A la barriada del Serral fou atrorectiva
del
Juneda,
en
el
qual
In
figura
pector general d'Estadística.
Serra, delegat de la U. V. C. a
l'auxili no excedeixi de 1.250,000 pessepellat el mateix dia pel carro d'aquesta
L'Interior 4 per loa al comptat tanPreguntas sobre la data que se cele- matrieula, propietat de N'Ignasi Casta- la compra i tancament de l'actual camp,
tes mensuals, que es limiti fino que el pro- ca en partida a 7165, amb un avantatManresa; En Joaquim Marimon,
eixamplant-lo
ansia
unes
parcel
.
les
adbrará
el
Congrés
de
la
Construcció
ha
blema sigui sotmès en tota la seta intepresident de la Cambra Agrícola
nyar i Caravella, el nen sord-mut d'onge de 5 cèntims.
convocarjuntes.
la
que
esperava
per
a
convocacoa
gritas a les certs, i que es redueixi a mi
del Pla de Bages; En Miguel Cura,
re anys Josep Ladevesa Guillén. El desEls Tabacs pugcn 2 enters i els Nord,
Es diu que el proper diumenge rin- representant del fabricants d'ala
qüestionari que estä redaccarbó.
un
la
renne
-daquesgmntilpr
graciat infant morí a les peques hores.
uns altres dos; les Felgueres 1'25, el tant l'Institut de Reformes Socials.
dei a jugar al nostre camp el Joyeatut cohols viriles del Pla de Bages;
El Censell aeordä lambe que el minis— També el dissabte, a les set del
Metro 4, els Tramvies 075 i les Sude Lleyda, un partit que és molt espe- En Pero Servitja, alcalde de
Quan rebi aqueas qüestionari, signará vespre, es declara un violent Inc en el
tre de Grättia. i Justicia es dirigeixi a la
creres,
050.
la convocatória per a la primera quinrat.
Sala de Gotera del Tribunal Suprem perGuardiola; En Joaquim Miralda
bosc de Can Sabat. Després de no pocs
— Han estat comentadissims eis an- i En Joan '?doneunill, president
cate designi un magistrat del dit alt tri- CONFERENCIA DE L'EINSTEIN zuna d'abril.
esforços de les autoritats, ajudades pels
L'ambaixador
de
l'Argentina
ha
viticks "El pacte de Lleyda" i "El pont
—
bunal que instrueixi l'expedient sobre dedel Sindicat Agrícola i delegat
velos, al cap d'algunes horco va poder
A darrera hora de la tarda, el pro- sitat aquest =tí el ministre d'Estat.
purament de l'empra de fondo priblies i
de la U. V. C. a Sant Salvador de
isser dominas tense que hi hagués cap de Lleyda".
el
ha
visitat
la
Residencia
amb
Einstein
han
despatxat
fessor
va
estar
a
piAquest
matí
—
Diumenge
passat
—
Os fet d'autoritzacious i es despatxaren
Guardiola; En Josep Sanmarti,
una rei el presidcnt del Consell i els ministres desgracia, malgrat el fort vent regnant. neda l'arquitecte senyor Martinell, el qual
als
alumnes
d'Estudiants,
donant
els sediento expedients.
representant de l'Ajuntament de
— Fou un èxit la conferencia que
i
Trebreu
Mea
de
divulgació.
Per
celebrarde
Foments
Instrucció
pública
dirigeix
la
construcció
d'uns
locals
per
d'alguna
carros
Guerra.—Adquisició
Callüs; En Josep Sala, president
En Pau Romeva doni el diurnenge al
se Consell en aquella hora, no hi assis- ball.
a escales. Es deia que havicn sorgit del Sindicat Agricola de Sarnpede TaIlOIC Troy.
Centre Católic sobre el tema "El passat
certes dificultats que retardarien la di- dor; En Lluis Mas, representant
També ha estat al Palau el ministre
Marina.—Subministre de combustibles ti el ministre d'Instrucció pública.
i el prescnt de Catalunya".
Es creu que l'Einstein demà sortirä
ta construceiú; suposem que la SCVa del Sindicat AgrIcola de Súria, i
de la Guerra.
amb formalitats de subbasta,- i projeete
deso que avui no li corresponia
vinguda s'Itaurä resolt satisiactóriament
Co r
de Retal decret sobre ingrés en el Cos cap a Barcelona.
OLOT
altres representante dels pobles
lt
periodistes
patxar amb el subirá, els
i que aviat será un fet la construcció de Avinyó, Estany, Salellas,.
d'auxiliars d'oficines del ministeri.
Futbol
COnoerts
deis esmentats tocata
Ilisenda.—Arreadament de local per a EL PROCES D'EN VIDAL I PLA- han preguntat el motiu de la seva peeladordis, Falç, Reiiinhs, Sallent,
sencia al Palau'.
la Delegada d'Ilisenda de Ldeyda.
Al seminari del Collell s'ha celebrat
NAS
Sant Fruitós de Bages, Destella
—No
es
preocupin—ha
contestat
el
sed'obres
Instrueció públioa.—Projeeto
TREMP
S'assegura que el mes que ve se cele- nyor Alcalá Zamora—; tenia unes coses la festa de Sant Tomàs, amb gran esgalt i Balsareny.
'en l'Es e ola de Veterinaria de Madrid."
Eis 18
Ja els coneixem prou
Comença els parlaments En
brará a la Presta Model el casament d'En acose importäncia que havia de sounetre plendor, animada i concurreacia
—Dimecrcs,
a
la
nit,
al
Teatre
Prinl'Elena ManzanaVidal i Planas amb AMPLIACIO DEL. CONSELL
processats nacionalistes -:- No- Josep Serra, fent ressaltar la gra
.
a l'aprovació del rd, i he volgut fer-ho cipal, celebrä el quart concert del priy etat del problema plantejat ala
El nirvi del Cansen ho constitueix la reo.
abans que s'acabes aquesta setmana.
mer curs, l'Associació de Música, estan
ra entitat a Pobla de Segur •:Per a tal objecte s'han comeneat els
vinyaters i la urgencia de cercar
concessió de lea primes al carta) nacional.
El ministre de Foment, parlant a arree el programa de la distingida
—
soluoions adequades al match', k
Eis esoolanets de RIu
. Tots ela ministres exposaren el seu peto- treballs per obtenir la deguda autoritzaaquest metí anl el3 periodistes, ha dit cantatriu Na Maria Josepa E •:anard i
aeabä fent la presentaeid del*
aament ezaminant els antecedents del plet ció.
el próxim mes de maig se celebra.
que
Ha
produit
forta
senseació
el
pacte
l'etninent
pianista
N'Anua
Aymat.
de
La vídua de l'Anton de l'Olmet ha
oradora que concurrien a Feote.
en relació amb el conveni amb Anglarä a Sevilla l'anomenat Congrés internaestablert
entre
Joventut
Republicana,
de
Amb
una
dicció
i
execució
impecable,
inperquè
nomenat acusador particular
Moesen Josep Maria Revira esa
terra.
cional de Carreteres, al qual asssistiran foren interpretades amb gran éxit abres
Lleyda i els reformistes, que tant acertervingui en les diligencies judicials i
tudiä detingudament la greta si.*
Estudiarla en anteriors Consella la Po
representants de diverses nacions, entre d'autors nacionals i estrangers.
tadament ha combatut LA PUBLICIdesprés
la
representi
en
el
judici
per
del
ferrocarconstrucció
Luació vinteola actual, arnb relea
-neciasobrl
elles d'Austria, Bèlgica, Fraga i AlePer al dia 21 ha anunciat un altre TAT en els seus magnifics editorials. ció a lea oircurnstäneies que cona
jurats, a l'advocat Antoni Teixeira.
ril direete a Valencia, 1 esgotat el termimanya.
que tindrä lloc a la nit, A nosaltres, per& no ens ha vingut molt
escollit
concert
de
protecció
a
la-hei
corren, sens precedente coneLa finalitat d'aquest Congres Es
ni de prórroga de la
a cärrec del Quartet de nou el procediment, perque sabem guts, per la fidelitat de trob
les indústries nacionals, ha quedat auto- NOTA MACABRA DE L'AVIA 010 daptar les carrete-res als nous mitjans al mateix teatre,
esos
ks
gasten
molts
política
d'aquestes
muts
fama
de
reconeguda
de Budapest,
- :aturda la subhasta de conformitat a la
MILITAR
de locomoció, perqua l'automobilisme ha dial. S'interpretaran obres d'Haydn Sisa. terres. I lamba sabem que El Ideal, que solucione soase afrontar resol
legislada de ferrocarrils.
operar una vera revolució en els pro- vinsky Beethoven.
Un diari publica una estadística dt la
ha sortit en defensa del pacte, passant pel tament la qüestió.
' Donä compte el ministre de ia Guerra aviadors monta en actes de urvei, en
cediments per a conservar els camins.
Examinant l'actual tractat a
damunt del seta ideari democràtic, Os un
La
Junta
de
l'Olot
F.
C.
te
pre—
d'haver Kiries al Diari Oficial del sea diferents listo d'Espanya, deiglee 1912
La carretera de Mérida a Trujillo ha
Freno, posa de relleu eles pe
anticatalans
Riu,
Llari
i
tota
dels
orgue
parats
importants
partits
futbol
per
miniateri tres centes litt. 00 perque a a la data actual.
judicis eausats, indistuttamen
estat elegida per a ter les preves de
als dies u, 18 i re, amb l'Entpúrium la seta companyia, que evolucionen a a l'agricultura i a la indústria,
, les comandäneles del Marroe a'activin
conservació, pe r éster la que reuneix de Figueres I amb el Blattes F. C.
En l'Aeródrom de Quatre Vents han
mesura de les conveniencies o al so mes
!noamb
, els trämits deis sumaria incoata
millors condicions i la mis cuidada
o menys accentuat dels ¡ailanto d'aigtia. titol de proteceió mútua; deenee
mort 22 aviadora i en altres províncies
— Durant el mes de febrer, Caixa
tita del desastre.
aquests última temps.
¡a Africa, 35.
Per aix6 dèiem que no ens ha estranyat, runt que, en l'esdevenidor els
Illbretes
de
Pensions
i
Estalvis
obri
78
Partieip talaba ala ministres que /savia
El ministre de Foment, que penan
ja que el consell de ministres, compost nyaters no toleraran que en
i en liquida 45; ingressä 330,34461 pesa
l'Au«licitar la ertuma oberta contra En Llufs
al
Congres,
s'ha
dirigit
assisir
CASAMENT ISRAELITA
de l'aiguabarreig tués irritant, trova en tres negociacions no hi pren
gee,
sm
Yerdaguer, a l'objecte d'estudiar-la detintomóbil Club
Club perque organitzi tot el reta- setes i pag4 ger. reinteires _
sinagoga
del
carrer
de
Peral,
aquestes empluma i 134%446 e la part utiy). eutOritAadll te12.
En
la
at,jh 4,, 4
i reititea
c,eg
•..i1 narlament amb les peticions d'indult qtle
de Sevilla, 11%a_ g elobtet mert memo- Let a _Ksaktie, crlsele
entltata
p a de pen bareelonbses•
hl li
l' 'es
s
.
.
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Comunica hacer Indultat • tres saldista

de Reus per petits delietes

El Tribunal Suprern
designarà un magisper a depurar les
responsabilitats civils

En Martínez 'Anido,
comandant general
de Ceuta?

e

LA PUBLICITAT

•entacid sera, tal cota succoebe
Pn altres pasos.
i Davant de tal situada, precien portar d'una ;nada a terma 6 total sanojament deis marees obligant senzillarnent, resariete .compliment de la Ileí, (lile
. aclara vi artificial el barrejat
amb qualsevulga substancia entibien o vegetal que no procedeixi
del ralas; assenyala com un deis
,earnins mes farras i segura j'eYeetívitat de la prohibició de alls
ti
alcobols industrials en l' en,deis
capçalament deis vins, elaborade licors i alires liquida des1'ció
lainats a la l'aguda.
a L'alcohol industrial que acItualment es consumeix . a Espa_
Itiya, per a tals , uaos, equival a
liana tres milions i mig danectó;laxes de vi, que, indefectiblelineal, sollicitaria el mercat de
Idestiklació i per tant, es produiiria nromlament l'alça del preu
'.del vi, si es complissin les reíairides disposicions. L'emprearnent
;de l'alcohol industrial representa
altra collita.
..
' Afirma que les dificultats de
',l'anterior campanya d'analiza en
'i ta persecució del frau, quaden
lveneudes actualment pela proae!alimenta regala que ja Slittlt poeat en practica.
I , Finalment combat l'impost de
Ponsums, avui sota la forma
gal de substitutiu, expresart
urs dolorosos efectos econópies, socials i enológies, que pro
aluix a la viticultura. Fou rasoll.

epluadit,
- En Josep Mart saluda ala ti-

iryaters de la comarca del Pla de
¡Dagas allí reunas en tan extra• rdinari nombre, justificant ail'interès que ha desperlat. la
mpanya d'aliberació econami-,
iat1 del vi.
n Amb mídamela a la erial asedada actual, analitaa Ilurs cauases capitals, examinant les . surIldes naturals dels caldos en ala
diferents mercats, 1 comenta Pi
inoportunitat de l'augment de
contribució territorial decretada
el Govern, sonsa preocupar -so
'intensificar la riquosa, augpaentant el rendiment de les tse-.
,res.
S'ocupa, de les estadialiqueas
eficiais, de dubtosa eficacia per
manca de basa en llur cana:cc:a,
etesultant, conforme expressa la
terapia "Junta Consultiva Agroetóralea", de 'encino aproximafolo" i per tant, cense efictioia per
al fonamentar cap deducció arab
!retada, a les colines, yo que constrasla amb l'absoluta seguretat
e els vinyaters francesos els quals
;mensualment coneixen amb exac
(Wad la quantitat de vi produit
Id consuma, regulaniase alai Idlgicament el preu de venda.
• Afrontant la inversió frauduAtrita d'aleehols industrials en
tencapealament deis vine, elaborada de licors i nitres bogadas ,
digué que tals alcohols, produits
an sa major part de la destilacha de b/at morase., procedent de
+t'Argentina, garrotes de Xipre
it Portugal, entren al austro territori amb franquicia que convé

gissenyalar.

n A l'objecte de qua Galicia no
eoposas a nud les Corta aprovestaln la hei de proteccia als Wats,
paaccedt a qua, arda (treta aranSalaras reduïts, entressin 200.000
nes de blat morase estuarigar,
el pretext d'aliment del has'ar i solada, del problema d"aetimont de caras, perd, efe;usa el balanç, segons, dades resntment publicadas, resulta que
nlarnent 26.000 tone a varen errar en Serrada gallee, anant
a resta a parar a les fàbriques
ataitleohol industrial, amb greu
rtrina de ea viticultura; d'igual
atiodo i forma que la garrofa, deentant la ruina dels agricultora
ale Llevant.
. desconfía de l'actuació dels
• aloverns i recomana una forta
tulla per a assolir la visitarla.
((Graos aplaudiments.)
En FausU Sima Amorós s'oioupa extensament de les falsa4K ficacions i adulteracions dels
iins, explican la tramitan() que
ilati donar-se a lea eleillirWlell per
u perseguir, alias de la legalitat
dala que s'enipanyen en portar al
tvinyater a la ruina, deapreati>iant Os bruu3.
Alarma que, sempre que es
rezarla de negociar algun Liudad
1 de cometa arad) patístis eatranasara s'obre cana) a l'optimisme
aper a la surtida de aleta:manada
aquanlitat de vi; caaixt, dedueix que
\ael tal tracia/ eJ tasad, ara i aem. *re, en aura nmas ele vinyatere,
-f-Onigint el compliment de la Ilea
ja que desterrant l'alcohol industrial en les begudes ea cansumieran _tres mil aria i snig d'hect:Jaime/1 de vi, assolint -se la Miiritatt
(exportada) efectuada duran la
:guerra, 'i,, en conseqüència, tele
•preus rerriuneradims co dita üpoea. (Fou molt aplauda,) .
• Donada lectura de les conciaanona, foren aquestes apravades
t »er aclamació, de igual muda que
tat Terrassa, Martorell i Vilanova
ai Gell rú, anunciant-se ja, ert prin
etipi, el proper al-atina a Variaran,» de! Penadas proper diumen_ge, dia 18 del que solli,
'a L'alcalde pronuncia breu a i
eloqüents paraules d'agraiment,
eoterint llar decid it camama en la
• 4484'11 encaminada a solucionar la
(«Sal vinícola; aunantase l'acta
acabat en rnig ole eatfunrarl anamslasme,
g
Lamet.
....
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INFORMACIO
D'ESPORTS

l'estad& del Ferrocarril de Sarria Por¿re de loe oficial pel <Ha segtient.

Lardee de joc per a ara/ ea el ea-

gItent:
A lee dota- el
J. B. de Olano-c-P. Gaiofm,
FUTBOL
Senyoretes Aparici-Torras-e-senyoretes
M.1
I. Ponrodona.
.E1.51 PARTITS ns CIAMPIONAT DE
J. Soler-e-11. Ronchar.
CATALUNYA
A. Meier-c-A. Guizy.
Con tenia/ anunciar,
diaraenge i a lea A les 2'30:
3'29 de he tarda, es jugaran els >taita
J. Id. Saguler-c-J. Soler,
tor ▪ A. Fonrodona-c-J. Millet.
"71::reata'
sieea-Unió Esportiva de Sama.E. Ba gnria-c-J, Mas Selle.
Europa-Avenç de l'Eaport.
I'. Wallace-c-S. R. Williams.
d p iter-Atlètie de Sabadell.
A les M30:
zeitest darrer corresponent al partit ajorJ. Vidal-Ribas-c-S. González.
nat tr la primera volta.
Sagnier-Sindren-c-Bagaria-Gulay.
Tambe cus fa avInent el Curuitd provinMartínez SagiAfeler.e-Esquerdo Gómez
iial que te assenyalat per al dia 15 el
partir Enro p a-Bareolona per al qual e-vtA
A. Riera-e-S. Gouzálea
prenent iota mena de mesures pel comalia
A lea 4'30:
mcnt Integre de tots els actinia presoe anS. Gonzáles-Sindreu-c-J. i J. SL Mao
terior:wat.
Sella.
No sera cenada cap entrada al priolic
Senyoreta N. Arma ngud-E a ll a r do-c-eei rama salo/wat s'hi entrar& mitjannyoreta dlarnet-Riern.
Cent une con t rasenya de fa leederació
Senyoreta 1'. Armangue-e-dliss Carter.
cae es repartir& nl Clubs, porqué ~tests
Senyoretes 1. i A. Fonrodona-e-Benyopuguin distribuir-les entre els socia dereta It. Torras-Steca.
elornt,, abano del dia aseencalat en el
Acabats ola partits de tennis es comenqual hacia de tenir lloc el famda match.
çaran a jugar en el Barcelona L-T. Club
Ea I'ARTIT D'AQUESTA TARDA eLs corresporients al III Conectes internacional de Ping-Pon, d'acord umb Fordre
ENTRE EQUIPS AMEItICANS
Saltona tenina anunciar., aval en el camp de joc que amuela:
A les 5'30a
de I'Llepanyol es jugar& si partit entre
Senyoreta M. L. Ferrer-c-senyoreta E.
ela dos equipe de Sant Salvador i el de
Montadas.
dfdalc. que per bacteria& deis primera
A ler 6:
jugadora emericaus que s'eshibiraa ea
Senyoreta
Annangue-Martaceenyo.
la costra ciutat han despertat un vía 4ruta It. Torras-Steva_
ter3.
A
les
630:
Pe desuerar que el acetre palillo 81kbrii
Salisacha
di9/Xn154/1. tus carinyona retada • tan
A la 7:
.impatica tostes,
Senyoreta C. Lúrin . c. senyorrta M. A.
Barata.
DUO-BY
A lee 7'30:
TORNEIG PER A SEGON,S
J. Puig Palan-c-L. l'aig.
EQUIPE
A lea 8:
11,uaa es.fart el segon partit de la copa
Senyoreta M. Letria-P, Sindreu-cC N. Barcelona, la q ual, coca ja careen smayoreta
Paig-M. Lobo.
dir, es fa per 'el.liminacin.
elfromme.«.
A I'llipddrom jugaran el C. N. Argtic contra cl C. N. Barcelona, i a Sant
Bol la tate Esportiva Sambolana contra
el Rugby Club Sant Andreu.
rel primer d'aquests partits reglas gran
expectacid, per esser molt difail de dir
qui s'endura la supremacia, ja que el C.
N. Barca:asa i el C. N. Atlètio rol dir-se
que Flirt dels que tenen millers savia§
equipa
Pel segun encontre s'amenyala com a
No havent tingut aquast, Club
probable vencedor la Unid Esportiva confirmada) oficial, que esperaBandlui ana, que ll ana dies carera contra va, d'haver desembarcat a Vigo
el coutrincent que tierna se li oposa 1 en
sei-lt ' y acedor, per tant, tot fa preverme els equipa americana antb els
guata havia de jugar els dies 10
el trienal deia hlaceeel.
i fi de l'actual, ha resolt diferir
AqUeNtS partit,, començaran a un craart
la celebrada del dit acte, a fi
• Centre de la tarda.

AVIS

II 11ü ler113

CIOLISME
LA CURSA 'COPA ALA"
Estä desperlant molt d'interds aquesta
euros. sena& de la sirle que ha d 'emana-mirla U. V. E. pel foment del amaren•
anib e/ fi de constituir la farma-

cia d'un grao que pagel prendre part a
les próximas olimpiadas.
Per nqnesta cursa, reservada ezelusivament a corredors amateurs, hl ha inscrita ele e üents individuo: Josep Mar-

d'evitar la greu contingencia d'a,
cordar la seva suspensió, cas necessari, sense temps parque, arribas a coneixement del públic
amb l'antelació deguda.
Els senyors que hagin adquirit localitats per als dita partas podran reintegrar-se del sau•
import a les oficinas del Club,
carrer de Casp, 12.

tia i l'ere Guitart (amateurs t ercera) i
Mituel Garriga, Francas° Salayet, Joan
Marcia, lerancese, Vicens i Vrederic Garda (neófita).
Ultra la copa "Ala", reservada al Claillor classifitat, Id ha altres premia, que
seran trists pelo corredora por ordre de
classificaci6.
0.1.1.9,31F:telMOMP.,,-.Se.11.6•13~1.111MIM

C. D. EUROPA
Comunica a iota els senyors
socia que posseeixen el carnet de
domicili i no hagin rebut el del
mes actual, se serveixin passar a
recollir-lo tots els dies, de sis a
nou de la vetlla, a l'estatge social, cauce de Satinarán, 25 i 27,
principal, segon, mitjançant la
presentació del carnet del • mes
de febrer.
.970:51~1.1.
..alifelüßtandaaadar

PILOTA BASCA
PARTITS l'E RA DEMA
(km d'habitud, en el Pront5 Comtal
jugaran el, partits matinal,, de d'amenge entre socia de la J. E. B.
A les once i de coucars:
Vermells Pulau-dlontagut.
Blaus: Sunyer (S.)-Canals.
A do, quarts de (lotee, segon partit:
: Thomas-Amat.
Illatm: Escudero (h ) -Saque..
A les dotase i de Campionat
Vermella: Pons (.1.)-Mas.
Elena : errases Bo.

KXOURSIONleME
a011TIDES PER A DEMA
tal Grup Excursionista " 'rem Eindins"

celebraré una caen/aló a Sant Jeront de
la Murtra (Badaloua), l'unt de reual6:
A les set del mati a l'estada de Pranea.
• . •
El Crup Excursionista "diestra Terra"
té projectada usa ezeuraier a Mataró, Argentina, Ceatell de llar-rin-, tirrias, N'ibas:Ir Dalt, l'remia de Mar, Onda i
Metanon.
fiortida e lea sis del matf 1 retorn a do,
quarts de set.

LAWN-TEIUSINI
CONCURR SOCIAL
BARCELONA
Avui comenearau a jugar - s e eta Partas
earresponents a tupiere corlean orsitaltset pel Barcelona L. T. Club i tentase en
compte el 116/OPI., de partits que &aseas
de jugar, el jutge arbitre adverteiz ala
jugadora que aplicara W. O. al que pa.leal, del minuta de l'hora aiseugulada 110
estigui en disposicia de Jugar.
Els partits, cont de coatum, t'aneadarae en la Premia' diaria 1 a lea volt de la

nit de cad* dla es posara en el Oled 1 ea
_

GASE TA LOCAL
088111VATOR1 •81TOROLOtale,
LA
NINIVE48/11118 tea BaettElorea
Dia 9 de triare de 1923.
Meres areesereele: 7, 11. 18
Bareturtre a zero 1 al uivell de la
mar, 7576 758'2; 758'5.
Ternematre ete, 8'9: 123/ 12.0.
Termdmetre humit, 6'0; 9 . 01 10.0.
Ilumitat ( c entealmes de saturacia), 02;
'/O;
Direceid dehent, NNW.: SSE. ; ESE.
Velocitat del vent ea metres per segun, 7: 5; 8.
Eatat
cel, gemid sen; navolGs.
Clame de ntivola, enrauhra, cúmulosnimbas; etimulus;
enmuhmnimbas.
Ten.percturca entremdb.

a Pembra

Maxima, 147.
7'L
Minima ariall de terca, 62.
OsciLlaciö termométrica, TI Temperatura mitja, 109.
Precipitariú aqueas, des de les 7 horas
de/ dia anterior a les 7 hora del dia de
la data, Imp.
Recairregut del vent en ig ual km>.
108 quilametres.

al ee

Crónicajudiciäria

PREUS DE SUDSCRIPCIO
Barcelona: Pues pessetes cada
mea. Catalunya, Espanya i Por-tugal, 750 pessetes tres inesos;
15 ele sis Ideas; 30 un any.
Unió Postal: 25 pessetes trea
mesos; 50 els sis; 90 un any.
A l'Atenes' Obrer de Barcelona, Montcada, 11, tindrà lloo denla, a les -cinc de la tarda, la soternilla/ repartició ala premie als
alumnos de les sa y as escotes, sota la presidencia de les autoritats. A la nit se celebrara una
gran vetllada musical ami) la
cooperació de l'Esbart Falk-lore
de Catalunya l'Orfeó Pirinenc.

tes.

A I a acedó tercera, i acusat
d'un dolida de furt, sala assegut
al banquet, Andreu de Den Martínez, per al qual ha demanat el
Fiscal Sis mesos i un dia de presidi correccional, mas la indemnització corresponent.
A la mateixa sudó, i per igual
delicia, Ita comparegut Salvador
Cuello Panades, ja cundemnat en
altres ocasiona; demanant-ald el
Fiscal dos anys, quatre n'esos i
un dia de presidi correccional,
ruda la indemnització.

THEODORA
Avui al vespre, al local de la
Cambra Oficial de la ropPietat
Urbana, el president de la Unió
Gremial, En Noel Llopis donara
una conferència sobre "Els pressupostos munteipals i les relaciona deis gremis amb l'administració de la ciutat".

El! ALERTA!
GRZNS REBAIXES
de 1'1 al 15 del corrent en jocs
casseroles, olles, pots, escorrodores, etc., d'alumini, classe extra. Llorens Germana. Rambla de
les Flors, 30.
ila sortit el número del mes
de març de la revista "La dona a
casa seva", de la caza editorial
Bailly-Bailliere, en la qual es
Manta l'altera que ha acreditat
aquesta útil publicació.

Sala primera.--No té assonyalament.
Sala segona. — Olot.—Menor
quantia: Joan Coll contra Anoni Sola i un nitre.
Sala se g ona. — Ciervera.—Ordinari. Francesa Javier contra
Mufa Gaya.
AUDIENCIA PROVINCIAL:
Receló primera.—Les p remianes.--aFalsetat: Camil Paule/.
Jurat
Secció segona. — SabadellConclusld de la vista per mort
contra Aguatf Falcó.
Bocata) tercera.—Llotja.—Trest
orate per delicte contra la forma govern, contraban I eataflt.
Sesada quarta.—Barcelonata.—
Robatori: Jaalna Otear a dos
4111 4, „ I
1 .K
•

Avui, a les cinc de la tarda,
S'inauguraran a les Galenas
Layetanes les exposicions deis
artistas senyors Joan Llimona i
Joaquim Mir i la de joies de Carte ra Casas.

THEODORA
Aval, dissabte, a les cinc de la
tarda, aanaugarara al Saló Paré' 3 una exposició de quadros a
l'oli dea jove artista Pera SagirnOn.

Autonóbil
Studebaker
GRAN SIX
en perfecta estat, a baix preu.
Salmeron, 159, la , cri a 3

rencia pública
del Clcle dIsposat respecte deis Pressupostos
munlcIpals per a l'any
1923-1924, que tIndria
lloo a la Cambra oficial
do la Proplotat Urbana,
Via Layetana, 43, 1 Magdalenas, 12, principal,
dissabte, ella 10, a les sis
de la tarda, a cärreo de
don Noel Llopls Bertran,
president de la Unió Gremial I ex-tinent d'alcalde, sobre "Els preasupostes municlpals 1 les
relaciona deis Gromls
envera l'Administrada do
la clutat."
Es de gran Interès l'assIstancia, donada l'extraor dl näria agressivitat
deis nous pressupostos.

¡da Mana'. cap a Praga el se-

nyor Joan Miguel i Cascó, dele-

gat oficial del ministeri del Treball, Comerç. i Indústria a la Pira InternacionC do Mostres d'aquella capital.

RESTAURANT ROYAL
Saló de Te aia
a.aija ala te dansant
de 5 2
/4de
8 i d Mar a l'americana dea 9a
ta
Avui, dissabtaea dos g
a
set de la vetaa, Reialuara
A cada
mia de Medicina (Banys N ass,
9)
Celebrarà eessid científica p
úbla
ca, en la qual el doctor Gallari
parlarä de 1-Estat aclual de les
i ctericias", i el doctor Junye
me,
dan p resentara un "Nou lastra
ment esofagic"
Pu dependent d'una earateseria
dul
del Ca
mu
llaetzu,molori.drtnali
atiralaLnot

DESCOMPTES

20PER
° 30-40
CENT
, Pessates
E ästics Gupt
285
Cerbetes seda punt
1'45
thiijelli seda ( r e í r.) 3'35
Camisesio:or e i p.
9'75
Vestits Huna pura
13%5
5'50

LA

cdemie

uoy:
PELAYO, 32

Dama, diumenge, a les cinc de
la tarda, al Basar de l'Obrer
carrer de Lladó, 4, donara En
Jaume Cabarrocas, secretari de
l'Aten-eu Empordanas, una confardada, el qual tema a desearcallar és: "Ampurda: Impressió
sentimental".
JOIES VILANOVA UNO, 6
Ahir al vespre va marear a
Madrid el capita general d'aquesta regid, senior marquis d'EsteIla, per assistir a l'enterrament
del seo germa Sebastia Primo de
,Rivera i Orbaneja, que ha de tenir lloc avui.

tan que, sesee trartura de la porta , eh.
via comes un robatori a l 'interior. Va tu.
se un rece:manta i es trobaren a mane
70K) comises de seda, del pren de 15 pe,
setas cada lana, su mma n tse q ue ela
drea van fugar per au forat fet a a pie
que comunica arg b la botita de la
"Gluten" dala =rrers del Cali, 20, i Fea
ta, 2.

T1TLODORA
Aquieta darrera aya va trotar a tau
ear alunes amplie; de cara liquida.

El sereno supiera l'ISeid Panas di.
mandat a la milicia que a la botitaha15,
jedes d'eseripbari que el seuyor
Gonzaga Roca te al carero de Girona rimero 123 s'ha temes arrebatad la ni
passada, ando fractura de la porta des
tracia.
articles roliats eembla que suma
una quantitat important.

Gas Gas - Gas
30 olo th tul eriu itiirj
Ftr culpa ghtelf GAS
Fer indústria gastan G A S
Fer calefaceb gasten GAS
Per Ifunts gas ten G',.S
Procedlments moderna desconeguts lans ara a Espanya. Aparells cosumint en
30 per 100 menys que els
similars

Visiteu l'exposició
Gas Aplicaciones
J. Sal u das Rosal. ag.

2 illtaia 93 IISE3
!I

RGAN

1

1 2

WAT

Plaça Santa Anna, 17
BARCELONA
Es fa avinvnt als alumncs de l'Ea
cola de l'Estar, del earcur de Sahneraa
número 21, que poden pasar demà,
menge, de nou a den del mati, per l'es-

Ram b la Hors 26, botiga
Demà, diumenge, el Grop excursionista Els Decidits farä una
erearsió, Granollers a la Roca,
Saltees, Vilassar de Dalt i Premia
de Mar.
Sonarla, a les 5'10 de l'estacad
de França.

THEODORA
El senyor Cascó donara una
conferencia al Palau de l'Exposició 'dissertant sobre les possibilitats d'un intercanvi aria) Txecosleva.quia.
El governador va dir ahir als
periodistas quia en la primera
sessió que celebri la Junta d'Espactados Os proposa Lactar de
les condiciona de seguretat als
teatres i de les mides que han
d'adoptar-alai pel cas d'un macada
Com a ronaeqüentia dala acords
presos per l'Ajuntament en la
darrera sessió retorcida al ferrocarril de Sarria, el governador
va celebrar ahir una conf trancas
amb l'enginyer cap de la segona
divisió de farree:arras, senyor
Montagut.

cota de nenes del carrer de Ballesta,
número 72, on els sera entregar l'obsequi que la Comissió de Cultura ofereix
als alumnes de les esmentades escoles,
els znestres de les quals passen al Grop
Escolar Baixeras.

Palau Música Catalana
Diumenge

a la tard3

LA PASSIO
SEGONS SANT MATEU,
J. S. BACH
Solistas vocais i instrurnentala. Orgue. Chor d'infants.
Gran massa orquestral. ORFEO CATALA
Direcció: Mestre LI. MIllet.

10 per 100 descomple
FINS AL 10 DE RIARQ
a precs de mollas fainilies dele
nostres dienta i com a agraiment,
continua fent a tota els artiotel
de ea casa
CRISTALLF-R1A AL ESTEVA
Ben assortida i barata
RAMBLA CATALUNYA, 85

MONNA VANNA
(Madonna Giovanna)
Autor: Maurlol MaeterlInk
Protagonista: Le reina de la beIlesa: Lee Parry.
Per a la nit de dama, dimiten ge 1 dedicada als sens protectora, nadad Graciene, d'acord
amb la Caen Cuytta, ha disposat
una se,ssló de projeceions artfsLigues i d'excursionisme. Aguasta sessió haurtt precedida d'una
Important conferanda, la qual
sera 'Ilustrada amb nombrosos
diapositius, anant la mateara a
°Oreo de n'Agur Iter»reiii

fe

Sant Domase d el Cali, S. taima, ca

Fi de temporada

assageu-la 1 l'adoptareu

Quarta confe-

10

'Avui s'han d'embarcar
aiab 4
vapor "Vicente Pa chol'', que
(8,
tat ancorat al ama d'Esparrya,
reclutes de la 5' r eo-ja
que taa
d'ésser conduits a Larraix.
Aguaste força arribarä
les vuit del mata per av al, t
del Nord, dirigint-se al l'estaca'
quart eret
d ' I ntendencia, on seas servirä
ranxo i despeas marxaran cap a
moll a ernbarear-se.

botiga

OCkSIÓ VENC

ASSENYALAMENTS PER A AVUI
AUDIENCIA TERRITORIAL

COMPRO AL COMPTAT
Torpedo Studebaker - Gran-Six,
de model recent, en bon estat.
Satinaran, 84, pral., d'1 a 3

Carn!ses pitral piqué

AUDIENCIA PROVINCIAL
Vista de causes
A la acedó primera han comparegut Pilar Sana Torres i Elisa Aracil Busquets, acusadas la
primera d'haver sostret de la cita
sa on servia, domicili de cloaya
Isabel Garcia de la Riva, de la
Ronda do Sant Pera, d'aquesta
ciutat, un brillant sense muntar,
taxat en 15,000 pesadas, que
va vendre l'Elisa, coneixent la
illegftima procedencia d'aciaest i
repartint-se totes daca les quatre
ntil pessetes que obtingueren. El
Fiscal va demanar per a la Pilar
set anys, quatre mesos i un dia
de presa major i per a Elisa
Arad! dos mesos i un dia d'arrest major i a indemnitzar, per
meitats les dues, les 4,000 pesco-

El Crup Excursionista Barcaboneti (seceid de /a J. Nacionalista Sant Miqueta 3), ha organitral per a demà diumenge., una
interessant visita a les obres de
la Sagrada Fanfflia.
Surtida de l'estatge, a dos
quarts d'onza del matf.

LA PUBLICITAT

7.daMillaa

sg

DIssabts, 10 de trata9
de 1921

Compri sempre la
per esser la de mes duLlàntia clec trica NORD rada miniin consum
Concessionaris exclusius per a la venda a Espanya:

METRON

Plasa ðe Catalunya, n ú m, 1

Melga agregat dala Ilospitals de Pa
J.2 ade
Llobet
Gola, Odas I °mides. Consulta da
la Consulta económica de 12 a 2. Uta. de lea llora, 4, primer.,
rls.

a....esaaa""a

ra

el

de roarç de 1923

X PUBLICITAT
melle dele conferenciante i a l'ensems la
importancia dels temes a tractar.
L'entrada sera lliure.

Diversos
)10TO I 1;S AUTO„..rgrs FERITS.

Corte Citalaces. dad, Calabria, van topar

1 tina moto sieu 1 qual enarco
• senyor Dimite Cor-

TERENCIS LITCRGIQUES
, a dos ouarts de dotal Coure Moral Instruc(Ros d'Olano, 7 i 9), la
colticrencies litürgiques
Pez:elle dc Joventut
da.

mossZtn Delfi Tuset,
Itreece Pomeils, qui vertima "La
•t

litúrgia educa

el2 pietat”.

benesus conferències ha
densassiasme. donada la
ccalizat dintre els Po-

Noves

ASTILEb

ANTISÉPTICAS
PRODUCTO INCOMPARABLE

religioses

Viga Espiritual do la rilare
de Cal de aienteerrat
Dernä, diumenge, a un quart
de vuit del vespre, començaran a
l'esgiesia de Sant Felip Neri els
Exereicis espirituals que la Lliga celebra cada any, juntament
ami) l'Academia de la Joventur
Católica, Acció Popular, Unió
d'Escolens de Montserrat i el
Cfrcol Artístlp de Sant Lluc.
Enguany els dirigirà el P. Josep Soler Garch, S. M. P.
Al comsneament de cada arte
religiös es eanlarä el Veni Creator gregorià, el qual serä assajat demà en dosel- finida la Vesitat Espiritual quo es resa, segons costura, arab tota solemnitat , cada dissabte a l'església de
Sant Just.
La Lilaila Espiritual prega a
: tots es seno socia asisteixen a
aquests actes.
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n Gran companyia d'opereta 11"
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ESPERANÇA IRIS

II
a
ra

LARINGITIS reciente o inveterada,
BRONGUITIS agudas o eranicas, GRIPPE.
INFLUENCIA, ASMA, ENrIstem, etc. etc.
•

FIJAOS BIEN

al precio da 1.75 pesetas
la CAJA do las VERDADERAS

PASTILLAS VALDA
llevando el nombro

Pe

VALPA

Ce`

th.tout,ta
E.2.,/dt0c.J.1

...BARCELONA
SEMPRE ES BONI
posada en escena pel primer actor sensor
SOCl25; professor do ball senyor Borra;
eseendgrats lit/traeos 1 Girgal. 150 t'estile
de la casa Penalba, contecclonats sobre
figurins. Perruquer senyor 030011. Sobateha Atuag,o, I guardarropla propina-. de
l'empresa. t•-: 0:1PIICNENTS TRUCS ESCEnIt.S.

cs
di
2
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PEDID,
EXIGID
EN TODAS LAS FARMACIAS
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entorrsunu'..v..insinaninitriazna
Gran reatre Espanyol
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ENFRIAMIENTOS, DOLORE17 de la GARGANTA,

1-

A

SE ALIVIA SIEMPRE INSTANTANEAMEITTE
con el empleo cId las

CONTRA

i commoeió cerebral,
moto amb diferente
tete dos de pronne-

niels de joventut

Cualquiers que sea su origen

visita als Museus del Parc.
ea convidats els abres Pomells,
havent de reunir - se a les deu del mati,
davant de la porta del Palau , dc Selles
Arts (passeig dít Pujadas).

Upes.
esiplivitt la topada,
rrne els oro, !ore n 'binare e carta
st l'Inspector amb

feepellar també un trant Jean laim Pujades. el qua'
siolt fort, amb fractura
.,if.reats eontusione.
essistits al dispensari

TOS
S

VISITA ALS MUSEUS DEL
PARC
Eid Pomells tic Joventut "La Llar".
"Cors "L'Eseó" i "Cabo de
Patria", faran dena la continuació de ia

)es

Teresa raer, Empar Martí, senyors Ledesma, Cämara, Segua
na, Amengual, Bordas i Muñoz.
3, La canción del olvido, prenents
hi part Garola Soler, senyore -t
ta Casas i les altres parto de la
companyia.

Companyla de vodevil I erms
espealacias da
BERGES SANTVERSZ
p rimera actrin,

Fi

L1

ei

El
ASSUCPC20 CASA'-8 ,,,
Avul, dissabte, IR de masc. Tordo, a dos qua; te de cinc. Espatar- N
l',1 rent vermute. Entrada 1 buttca. Il
43, UNA perneta, La segona nit de nu- il
LI vis. ?in, a les e.,u: Represo de la
El Fellicula pactada. realista en 3 sa- g!
M rles I 1:1 episodis La borla (La vl- FI
da d'una dona do la Ve gribla) i
fa L'enganylfa dcl Juret o A la Pan- II
Ell sió ti han robat al grerni. llem 2 ä. U
IIS da/manga, larda: La borda i Lex- EI
S eanyita del Jerr.t. .,•!: La seGona lji
im nit de misia 1 L'enganyits dal Ju- u
11 Tel.
rä
rä
Fi
Ud 5:2M 1E1212 3 61C El IS 2 Llt.....› N n:.:

ia

11

Ex3 de Salat Rodrtguez, Ferran
Acuavira, Blanca. Número nou per Manila
charter.
Segon, BEESTRENA da la preciosa sarsuela
EL TONEL
per Concepeld Huertas, Tornamira, Forran
Vallejo, Rolo, cte.
TerCer,).A Stift DE LOS DOLORES
A rhire amb Vallejoi Blanca
Bit, a tres quarts de den:
Grandläs cartell
Primer, EL TIRADOR DE PALOMAS
. Gran:HM tan de Francesa %Mal
Sagon, ESTRENA en aquest teatre de la
sarsuela en DOS ACTES
LA GUILLOTINA
Ftit Ile de1;6 do Salut RottrIguez, Tornarelro, Ferran VtitnJO , AcnaVirai ele.
Tercer, Soll de deba
¡VAYA CALOR!

Tots els ti:lineros repente, en particular el
de -Caniarit, cantara, pobre Espelta Mino
esta", que es repetely Sis vegadcs. [lateral,
Sastrerla, tot nou. cada Ola a grada mea
aquesta revtfa del popular autor Manuel

1-"Tio'llnea;
de . Vieldria 5 retire la Companyla
sie millor conient.
Danta, ah:pingo, tarda I Mi: El tirador
Co (aleteas, Le Geli/eRno (2 artes)
grandiosa revista Vaya calar!

El
Teatre Non
2
e
ssabte,
tarda, a dos E•
1.,, Avni,
di
Compettyla- de uarsuela
--roa, de tiesto:os . 10
-¿ quarts de cine, niatine E:
.tvui, dissabte, ilit , a dos quarts
• de la novelia el:d (
ki
aristoerät lea :
S
do /leo. Estupcnits programes. 1,
:S, reta per En e , u
U
V:ct;';rin
l'entre
En
Sevilla està el amor, per Gar11 EL ULTIMO CAPITULO
• '• Grove, tradlleeiö 1 I
u
.:e.n. Utumeny,e, a g , m
Ferran Talle», Francesa Vidal, cia Soler, senyoreta Casas, se-i CAll iClOil DE AMOR W Pinceló: Nestres:
- carie de Inef3 31, , • i e
S'ay I Contl R
nyors Ledesma, Taxis, Segura i
i Tomos Les n'yen- a 1
Es:
10 de mare de 1923
in o La serenata cm o Schubert 19 VermutDissable.
principals parts. 2, Los catabre"r.atingran.• Ca."4 QUIrt.3s !popular. A loe quarts de cinc:
Eta ~atoas Karacta- pr ' Esperanc p. Iris i Fi do 12
ses, peonen/41i part Carbone!),
p
Primer, LAS CORSABIAS
, Fpf,C;aere, teatro
U
al fasta, per Esperanca iris I
bleu. Es desnniumennuunnemennninxnursiminnvEränunnunrimmuncien
urr:Ittaria.
Ets. Gromavelis.—Diumenvoent, d la 14
n
u ge, última testa d'actuaeidi. ri e e, e
e
z
esdevenjin:
eM
Pla?3 ni 7intre, 2 i il' a
Tarda
EI estuche da mo- sii E_
Ib
Tr p ,r.,4
rempanyta de teatre
al norias, La
a -1j. ' verbena de la PaD'hm: res
loma i Cancn de amor il r ir
cm. .e,•-•• funeions
ra
'j Tes, 5125 i 4735 A
3 !, ¡ i' 14 .P
mi ph
VOISEA3 -81.EU
El
(Uccel I blau)
unnaumununur.anutszeinal au
que e mstitueix la roce • NIT, A LES DEU
AVUI, DISSABTE,
N
an nou. En ell es (Osen
u
Extraordinari exit de les
l'es:tnizacita, l'orIglualtsi
Sertl e a, la milsiel. la
u
15 , 11 t .re produlr Verne.
N
sal Vaull11 de la mes
DANSES DE LA ILLA DE JAVA
E:

IENEEINENCIENENHEE1111111Z
fi
Teatre Novetats ri
u
a Companyia, de sainets, san- Ei
SI suele/ operetes i revistes. 131
res Director d'escena, Lluís T.
rd filaurente. Mestres directors
III
led
i coneerladors, Joseo Es- FIl
rl polla, Antoni Català i Joan
Aun.
ii
Avui, dissabte, tarda, a dos
quarts de cinc. Matinee pos
Id pillar a preus econemics.
ea La sarsuela en un acto Las
bravias i l'opereta en dos
actes, El asombro de Da-masco. Nit, a les deu. L'opereta en dos actos La gene- FI
rala, èxit de la companyia, i TI
debut de
MARIA CONESA
Ii
arnb l'opereta en un acto La
niña de los besos i Canelo- rd
nes mejicanas, per Marta
el
Conesa. — Demà, tarda, a
dos quarts de quatre, i nit.
a les den. L'entremès EI Cl
flechazo. L'opereta en dos
actas El asombro do Da- EI
mas«, i presentad() de Ma- rs
Id ria Cone:M, amb l'opereta
12
La niña de los besos i Can- Ei
çons mexicanes, per Maria Li
Conesa.

nannensurnmarannEualOriN
ramminanneännzinniara2MIZIr

Còmic

o
SI
Oran companyia dramatica cas- N
Ultima RoJas-Capar6.1rFEE dissab- n
10, nit, a das quarts de den, es- ta
3 tuped programa: Reestrena de l'in- u
1
teressant drama en sis (tetes Sr- o
1 Els tres maquinare,- rnag - Di
1J1 tagnan
Tealre

'Brin prasentació, decorat espeetals deis senyors Brunet 1 Polis 1 iä
Batel Garala. Diumenge, tarda i
tf Mi: Arto-anta' 1 Els tras masque d
tore. DImecres, II. l'arterial d'An- N
geleta Capara: Zaza i La tornada El
d'En Nandu.
3 ti
3 si5
1 2 511113 1
aulaununiu 211113 1
ciSC-CririMOIMIMMIMIn

MffeMONEICEI=ClitilIZZEVerm63

arzt • a la mes pintolenen:2
ua e:Ir:mudar:a.

CIRC AiViERICA
da Madrid
Inauguració, IG de mare

primavera.—
' 1 . a.
priinfss n ••
I Hie rtori Mariano'. mestre PahissaI,
Sigfrid, EI vaIxell fani peseateri
ocrció del Teatro
Pau, número 1,
obert
• as (II de nil i
/tics festius..
• i als a l'Ultima
•iia se • is rasar..a. .^ditiats fino al
sta data els so, •
podran rem'oblato a
per torns.

per la t'amen baladera javanesa

-TAEiKA
TAKA
el seu adwirable -Parlenairc",

Com p an y la do corrAla
La

GUELL - TUDELA - AS.

Estaca, 250. Entrada, (Vde)
Ave', dissabte, all. a 'dos -guarra de
CPU: IMUgUracki ()PIS srans espectacles
Masar/a-Latorre. 13 intaressante debuts de
liar:mata, 10. 3 notables atraccions, 3: Lelin, Luxe, Carmen Ferrer, Lluiseta rootic. Lux', Cartee Ferrer, Carmela aslaten,
The Remates, aerebates
Merca Fons;
gomosos: Julita Cola; Trio Lindar, cants
1 balls; La Melado:arito; Col i Rage, nmtabaristes c3centrics anglesos; segon
sane, pintora drapalres.

N EMES -

eaneurfaneildlgaZIMINVII
Saló Catalunya
r. Notables quintil Urde I terCet

Terrenta‚As III, dissabte, peno:tinas
N
tal dia de l'exit Sense precedents, cae- E
tez soroilds. Piedrita de Els tres ig
Mesqueters, per Mas Lindar. A rae-

re! l'exit mundial mes grandbas.
La roientat d'un heme, per D. Farnum; El nou riel Baby a la cela
u del I ladra, cómica. Duna, nit, gran
19 exclusiva La noyel.la de lord ley,,„,
riquesa. DI/luns,
El ron, art, luxe
:Mes crees estrenes:,
ducal El
Jockey desaperegut, dellclo ga coE media, 1 S. al. Tomasen l'anlc, la
pellico/ a de rime.
ag•
O

Finlit931:3M3321111111LNIINIIIII

Diana-A rgentina-Excelsior
Avni, dissabte, tercer tom, La
filia do l'ajusticiada, Una dona
perillosa, El salt, L'odissca de
cinc duros, La infortunada Berta.
Marina

MEMA NOU

.1vni, dissabte. La filfa de l'ajusticiada, 3; Cupido d'ineägnit,
La seva millor novela, Triquitraque campió, Les aparläncies en.
ganyen, Lladro de cavalls.

EI

e emionemunizoiraugurre.
A

(Telefon 4134 A);

KURSAAL

Avui, dissabte, tarda, popular

ARISTOCRAT1C SALO

u

E PALAU DE LA CINEMATOGRAFIA

ea

Exitäs sense precedente
de la pel.lícula de gran es s
-pectalndusjor
(projeetant-se sencera),
N EL CASSIG DEL CEL
o

A CAMPO TRAVIESA

Nit, a les deu:

SODOMA Y

LA PLUMA VERDE

DOMORRA

Me I ZI ff E aiillatINENNIII

uffuniffelineringzeux••

8

1111 Rosselló, ROO. Davant del Frontd

"MIRIA"
El

ri
LE

Zi

kr

13

REMA, DiUMENGE,
Ci

:a

Matinee a les quatre de la tarda
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Folletín de LA PUBLICIDAD

li gio, escaló las ruinas, subid

salvador y apoyando los pies en la pa-s
red.
flector jf recibid en sus brazos, y /a
multitud prorrumpió con "frenéticos vía
tones,
Apenas se hallaba Van He/mont fue,
ra de peligro cuando el 'lienzo de pared
se desmoronaba amenazándole aún en
su huida.
El hombre que acababa de salvar a
Van Ilelmont do una muerte segura Ilea
vaba el uniforme de sargento del regia
miento de MBalagny.
—Hedor, dijo Van Helmont, estrea
chalado% las manos, has pagado tu deus
da.
—Os equivocais, maestro, respondo
el sargento; sólo he cumplido con un
deber, y sabéis muy bien que jamás po,
dre pagaros lo que os debo. 10h1 pu)
os decía que fuerais a esa casa maldita?,
/110 os anuncié la desgracia que OE es.
penaba?
Van
Estas palabras recordaron
Belmont su situación presentes'
' -1 Pobre Aleta/al—murmuró.
•
re Hedor se extremad&
muerto?--dijo con • ydi ab°,
'Vda.
—NO, respondió ei sabio, pero me e
• .•
"
hilan robado/ , •

ilmont cogió la cuerda en el
en q ue iba a volver a caer,
'arria en una hendidura, tiró
, Para asegurarse de su se, .;
», de slizó apiandosa
eablrl

---Ci

non a Barcelona, en el fastuds
ai que presenten el seu número,
espectacle

665

i ránilóse de rodAlaa, asomó
s obre el abismo aisindose
1 Manos al angosto sendero
Cal estaba agarbado.
11 t enía una altura casi igual
z a tercer piso_
t alar . retrocedió vivamente, •
, Id cuerda, cogió un extremo
'habla un garfio de. hierro, y
d eila en el vacío para darle
lan bi con brazo vigiroso,
l'e a se irguió como una larga
h endió el aire silbando Y el
• tiierro llegó hasta e/ extremo

NIZNIE.CartazuLE.anta511111JI

ailitiLININIANIL131112/211619Bilin

AN LA CHÉSNATIs 56V

les mantones de piedras rarI llegó al pie de la pared.
tro n ____grild con voz robusta
del silencio profundo que hato a la multitud su acción
Y atrevida.
421 — murmuró Van
4
'! he pecado dudando de

Demä, diumenge, dues SPS4
simas extraordinàries leg
quatre de la tarda i a leg ro;
deu de la nit.

MUR 1
3 ee81111•11111111111111111,

NITA IBAÑEZ
Reina de la encaló. L'estrella predilecta de
les ampares
ESTRENA DE LA ORAN REVISTA local
original de J. de la Torre i del mestre
MOREi„ en un acto, sis auaaros 1 un
apoteosl, titulada

PILAR ALONSO

113

YOGA-TARO
Apolo PaTace (1- al1to Apolo)

rä

QuE13iri0 - CORTES

•

amb el seu nou repeetqd I

I

• ,

rä

E.:!- RE DEL LICUU
ir

o

te;

ELDORADO
Coliseo de yarletats
Avui, dissabte, tarda, ft.doe
lee
quarts de cinc. Nit,
deu,
Projecció de notable g Pel.lia
• cules. El famós jongleur'
ANDERS
•
Debut
de
• Harina la simpätica Poia
PILAR BULO
Exil de-. s
GRACIELLAS
FE amb la seva magnífica cola
lecció de tórtores, llores 3
cacatues ensenyats. La reia
na deis canta regionale
El
151
ADELA LOPEZ
rä
La genial artista, ido,
'del públie,
e

Teatres Triomf i

11,-PliEren

2

TR,OL

1111131F111F1111311

a

Es

Dama, diumenge, dla 11, de 5 a 7 Eit
tarda:
Pi
La comedia en dos anee
LLOPS BE MAR
El sainet
PE
UNA MOSCA MORTe
Ball de quadro
Blmonl 1 Urbano
BALL DGL TURURUT
Sorteo de 5 »guinea entro cis Et
E:I
Infanta concurrents
Ball dele plateras.
Per a atmest ball reparPrn piale- ti
rete N.9 I ntants
Entrada celent numerat, 1 pessota

CILMIELNIEntlt 1111111111111111illäikätt

Er; CAPITA NLA CHESNATE

568

la plaza corno un 'cinturón de inrnundi,
cias.
En uno de los sitios más obscuros,
tres hombres hablaban en voz baja, y
el lector los conoce, parque los ha vis,
to en la feria de San tilednuin.
Erlin los tre3 espías del teniente do
vil, los que habían peometido entregar
a Le Cresnaye l e que fracasaron co AU
empresa. Disputaban con viveza, pues
los tres creían haber vista a un mismo
tiempo al capitán La Ches/laye en paraje diferente, y su discusión se iba 'oca brando hasta tI extremo dc trocar log
argumentos en send'os puñetazos.
De pronto Cesó la gritería ir la plaza,
y nuestros tres hemos suspendieron su
discusión para averiguar el motivo da
10 11 repentino sil/insta:
Acababa da cnrinramaese a una cuba
puesta en el centra de los cuatro fa,
retes un personaje de elevada estatura
y agitaba una gruesa campana colocada;
BUS

s Todos habían Callado al oir la cama
JThfla y por im movirnient U11111111110 ha-,
p ian fijado au atención en el quo domia

.intba le turba (tesela el extraño pedestald
• L Aquel personaje era el "Coesre", y
su lado, en ul fr-ni n t de ma ill e Nt di -a

661

El

Gran

Teatre Corntal I g

61 Gran Cinema Bohemia

g

N

Avul, dlegabte, grandtás prOgraE cm: Grans ealts. La bordea peLlicula
E Baby, per la renta artista Baby;
La nena abandonada; El salt, drainalica; Odissea de ,cino duros, I
rd Niateria d'un formalote, cOmIques,
tercer tom de la gran serio DanFi cesa
La filla de Napoleó.
ge
Derna, diumen ge, sessIO matinal
d'amo a una. A la sessld de la nit
u estrena do El gran problema, I
quart tom de La filia de Napoles5.

IN

wo
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era imposible que el suplido se prolongase mucho tiempo.
Van Helmont permanecía, sin embar-s
go, tranquilo, intrépido y resuelto sos
bre la mesa perservadora.
Y sus miradas brillaban con un ardor
febril, sin quo se separase do sus !albos
aquella sonrisa desdeñosa y burlona que
le era característica.
—1AM—exclamó con voz ardiente,
como si pudiesen ser oidas sus pala,
bras, habeis llamado al fuego en vuelas
tro auxilio para aniquilar da revelación
do vuestro secreto infamo; pero no sa,
beis lo que ese secreto es como la salamandra, que desafía las llamas y las
vence.
e Y ami/anean/lose bruscamente su lar,
go vestido indio, descidendose cola rapidez su faja de seda de colores, y des,
garrando do un golpe sus anchos pan,
talones orientales, apareció con un trajo completo y estrecho que cubría todo
su cuerpo y tenla una capucha para taa
parse la cabeza. Este vestido era de una
tela fabricada con una substancia mineral afelpatta, suave y sedosa que IoiL
alquistas llamaban "lino vivo o lanza
thi salamandra'', que nosotros llama,
UI0,8 "amianto", y cuya singular prople4

8

•LA PUBLICITAT
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Millet. Localitals, de tres a .set.
Onanezem de música de la
Unió Musical , Espanyola, t 1 3,
Portal de l 'Angel, Gondioiona
pecia‘ls- per als .senYoke
lefed'Uatalä! ."
"

3
• niniirmrnmassnmänsim
u
ilmininsidasinrassainagasian
Kajestic Holul Anglatena

DIssabte,

Bascules

TEATRE BARCELONA

A l ees/fió, per a Carros, informaran carrer Parlament, 9.

lianuMerk1311231230112.511111113

Paiace Cin-

,.

U

GRAN SALO DE mor.. tra
Aristztratiquaa aaraiana
Programe* extrzordinaris
•
Aval, diasable, grano ealts: Ea- a
by, per lacran artista en adula- la
IO tara; /a cómica Odiases de cinc du- in
la ros; la drantattea El saiti la ceiniU-- ca HistGria d'un formato., i es- szi
SI111... trena de la grandiosa pel.licula
U- blica Joerop venal pele Satje
mana o deseo davant del Errad.
Dema, diumengc, sessionS d'OnZe
kg a una mati, tle tres Ruarts de (1113Ire a Sis 1 de sis a val: tarda, I a u
les Oca de la od. A la sessió de la pa
sia
G. 'lit estrella de la interessant pel- si
licula ðb ere s > de Fem P olhagen•ri a
Et dilluns. estrena de la pel.licuta' ! a El mes petit, pel ralebre nen o
U
rOlupany- d'En Charict.

•

3
gODBEBEii120111311DNGJACai

wrianunaamanzzocuaulaIran
El
a

U

U

3
Wünumental-Mtá-Walk yril 3

U AN - 11 i, dissabte, El rel de Pa- es
PN

/2 ris, 1 i 2 capitula; L'oxean- al
19mi tela, per Douglas Fair- U!
e banl:s: El geni alegre, La l2
U
U nena abandonada, Baby i la a
in caça del lladre, Actualitats a
a Gaumont. — Demä, diu- •
•
U
in luengo, sessió matinal d'on- •
• co a una. Nit, El rel de Pa- el
a ría, 3 i 4; El ranxo de l'or, lo
ti
Al
mi per William S. Hart.
a

nainrännsinsagannnannani7
31113131115111IMIIEIS/13D3BED
it 7% I

Concert organitzat per la

•-

GASA WERNER

• ;Avu I , dissabte, dia tO (5 e:
EL tarda). Goocert extraordinari al Saló de fastas pel
El violoncel.lista •
kg
JAUME TORRAMADE
¡a arnb la cooperació del pianista
hi
c
TOMAS BUX0
Diumenge, dia 11 de mare
si (5 tarda); quart concert de
Quaresma, al Saló de Té, a
càrrec
de les excellents ay.
listes
2
ASSUMPCIO SELMA
• (Lieders)
1.1
RAQUEL MARTi (arpa)
Per a invitaeions i prograei
. mes .a la
12 CASA DE MUSICA WERNER
61 Rambla Catalunya, 72
Telèfon 932 G.

unrargentonmagiumusirmuniill
ELDORADO
Demà, ditunenge, a los unzo
del mati. Primer conecta papulae
per
l'ORFEO GRACIENC
Obres de Pere.z Moya, Sancho
Marraeo, Samper, Cumellas !libra Morera, Lamben, Nic,alaa,
Llongueras i Mas i Serracana
Preus: Llotges (sense eat-ades), 7'50 ptas. Butaques pati.
pesseta. Circulars pati i primer pis, 060 pessetes. Entrada
aeneral, segon pis, 040 pessetes.
2 timbre a cartee del púlale,.
Per encàrrecs a l'Orfeó Gro.c:ene.
MM•1••n•nnn•

•

Pròxima inauguració

ra

•

Tiiistimainsinnissaniannann
:

CONCERTS

PERE ZORRILLA
de la qual formen part la primera actriu de caràcter Mariä
Mayor i el primer actor ' , erran Aguirre. Avui; dissabte, tara
da, a les cinc. La comedia dramätica italiana, en tres actas,
traduida per Joco n Nogués Mascó,
EL ABOGADO DEFENSOR
MI., a les deir. El vodevil en tras artes
Dorna, diumenge, tarda, Mamá suegra i El último bravo.
Nit, El segundo marido.

EDEN
CONCERT
^
Asalto, 12. Director arttstle, Francesa Per
rczoff. Telefon, 3332 A. — Tarda, a nn
cuan de clliatre; nit, a les dril. Presentade les mes bellIssitileS M'ates I int•
llora adineres de varletats. Cada d,a,
Dancing a Feleoant "Foyer", I d' I a 4
de la ma g nada Gran Taberin Arnar;ca.
gana Yyndall.

RESTAURANTS
OE TEKIRe, a casa BON.
SORNA TEMPS. nealaurant espeelnL
Pelx, uvera 1 Mariscos. Quintana, 7.

ESPORTS
Fronttí

Blancos y esmaltados e impresos
hasta tres color-es con destino al
envase de productos químicos, fanmaduticos, colores, pasras dentifricas, pomadas, ceras, colas, disoluciones de caucho, betunes, etc, erc .....
. .
.
Adarye djfelicy, muly-try y prece a la

Recital CARME AMAT
Pianista. , JOSEP CAMINALS

autors ,alemanys, francesos,
russos i catalans
cine. primeras audicions
Locallteite: finle

EilianytifzU

Palau Musica

,

Sociedad Anónima
PLOMOS Y ESTAROS LAMINADOS
VALMMEDA(Vizcaya)
.

Catalana

!Berna, diumenge, a les 4 de
Ja tarda. Primera de les dues

'<migues audicions de la
PASSIO
Segons Sant Mateu, do J. S. Bach
Solistas vocals i instrumentals.
'Gran massa orquestral, cho('
ial'inatu:s. Grans orgues. Orf•v)
Catalä. írrecció, Mestre En Liu:s

A terminis sonsa fiador

Robes de totes Clases,
indi Senzil al mes fl.
Oran reserva. Ras, Plai;a
Bonsucces, 2 (quiosc de
brodats).
del

Primera en España. qtie..fabrida.125t2
articulo gon lada pereCCiórfs1 1
• precios sin competencia.'

Dr. GAILH

d Espanya. Especialltat en tapiases religiosos. Exposicld
permanent de (madres al oll,
pi-avals, oleografles, etc. Fabrlean0 de mares I 11101.111rei NO compren sense IdSittlf
aquesta CASI.
F. MONTFALCON
Botera, 4, Sisal PortaferrIssa.

Bose

Avui, dissabte, dia 10, nit,
Gran Ball d'obsequi, per invi,
tació. Rematada del Carnaval.

Vies urinarias,
TREU, Impotea
cura radical de
BLENORRAGIA
nica. Trac12.m
exelusiu. comt,
Asalto, 18. Fea
de 9 a 1 i de CA

FA LA ROR.'l BLANQIIISSIM

come/eh:17LO ARREU

,.•

higiènic amb SOLA DE GOMA marca FORD, Boxcalf, tall angles, doble sola de cuiro

11" 1 15"'

VENDES

Ptes. parell

ÁL <DETALL

Carrer ANSELM CLAVÉ, 9 (Final da fin Ramb)a)

Serveis de la Companyia Trasatlántic
.

LINEAS A LES ASTILLES, MEXIC , NOVA YORK I COSTAFIRR1E
El vapor ANTONIO LOPEZ surtirá el 25 de març de Barcelona, el 26 de yablumia, el

d'Almeria, el 28 de Málaga i e 130 de Cädiz per a Nava York, Ra yana i Veracruz.
El vapor ALFONSO X111 sortirà el 17 de mara de Bilbao, el 19 de Santander, el 20 de 6ijim
i el 21 de Coruña per a Havana i Veracruz, admetent càrrega i passatge per a Co.stafume 1
Paeifie amb trasborda a l'Havana.
El --vapor MANUEL CALVO sortirà el dia 10 de mare de Barcelona; el ti an Valencia, el
13 de Màlaga i ei 15 de Cädiz per a Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de It
Puertaico, Havana, Colón, Sabanilla, Curaçao, Puerto Cabello i la Guayra, admelea
cärrega i passatge amb trasburd per a Veracruz.
LINIA DE BUENOS AIRES
•
vapor INFANTA ISABEL DE SORBOS sortira el 4 d'abril de Barcelona, el 5 de magai
el 7 de Citcliz per a Santa Cruz deTenerife, Montevideo i Buenos Aires ,

Fill de B. CARCASONA

ESCUDELLERS BLANCS, 8.—Telefon 3328-A.

Braguers reguladors per a la retenció de l'h2rnia
FAIXES i FAIXA -

COTILLA ABDOMINAL

MODEL,

MODERN

Cotilles Ortopédiqucs per a guarir o corregir les desviacions de l'esquena
IVI ém da 50 anys da práctica són la millor garantia

lL CAPITAN LE CHESNAYE

J. LLANOS'
De 1.n a 7
Muntaner, 28. principal

FA

L'Ortopèdia Moderna
1 despatx:

tdmioiliratia da fluida;

LA • NACIO, EN TENIR
CONSCIENCIA D'ELLA
MATEIXA, ASSOLEIX LA
PLENITUD DE LA SEVA

LISIA DE

Taller

Indicadas especialmente a los ago
e44
-juventud por toda clase de excesos tarle
(vieja
anos), y para conservar hasta la extrema
sin violentar el organismo, el vigor sexual,rejo"
pre.
pie de la edad.
Venta, 3 ptas. f
: desala, Rambla del,
Flores. :1, ?armada Gafara, Princesa, 7 y prine,",
farmacias de Ed p ada, Portugal y Amenem.

PERSONALITAT

DIVERSOS --

Gran Teatre del

Grageas potenciales del Dr. SAN

Alminuto.Caja.lPfa Tapisses pintats
Asalto . 28 Farmacia La Casa Mes Important

CAMPIONAT DE CATALUNYA
Avui, dissabte, tarde, a un
Demà, diumenge, 11 de març,
quart de cinc. Dos grandiosos
- a lea 320 tarda
Barcelona-Unió Sportiva, camp
.
Barcelona
Europa-Avene, camp Europa
Júpiter- Atlètic, camp Júpiter
' Per al partit del cramP . del Bar, eelona es vendran entradas des
d'avui, al carrer de Fortuny;
per als demés partits al camp.

Dilluns, dia 12, a tres
quarts de deu

poluciones noclurnas, espermatorrea
das Sandiales), cansancio mental,
memoria, dolor de cabeza, vér perdtd« de
corporal, histerismo y tras to,- tigos, fe,
de las mujeres y todas las manifestarana;2
la Neurastenia o agotamiento
nerv1 080,
crónicas y rebeldes que sean, se curan
liretis
radicalmente con las

PARAD Ea

FliTt3OL

--

IMPOT-ENCIA.
(DEBILIDAD-SEXUAL

[ DA
INSE cTic

Solemnitat internacional

Principal Palace

Pidan de la Música
Catalana

Portal de l'Angel, 1 Is43, de
tres a set tarda

partas de pilota a eistella. Nit,
a un quart dones.. Extraordinaris parlas. Primer, a pala. Araguistain i Aguirre contra Irauyogui i dauragul. Segon partit, a
oistella. Gurucaaga i Castaaaga
contra Irlanda tenaz°. Mal aviat
important canipeonat a pala.

Avui, dissabte, dia 10, a les 315
tarda
EXPRES CLUB
campió de El Salvador
contra.
WALTER CLUB, de Mèxic
Grans jugadora internacionals
Dia 11, a les 315 tarda
Vencedor del dia 10
con! na
R. C. D. ESPANYOL. Camp: Carretera de Sarria,. 50. Localitats:
Local, R. C. D. E., Casa, número, 12, pis primer.

Depositan: JOSEP PAGANS Ponerle
923

del Dr. Chulas), flamb14
Pla Blequeria, 13, 1,er
(entre Hospital I Sant
Pau)
VENERI, IMPOTENCIA,
61FILI8
Espacials tractaments per
al guariment rapid de lea
MALALTIES SECRETES
MATRIU, PELL, BUFETA, PROSTATA
Consulta: de 9 a 12 1 de
a 8 económica per a
empleats 1 obrera.

EL SEGUNDO MARIDO

NI Lisie-HALLS

Es la reina de les aigües de taula
la de la Vall de sane can

Clínica Víes
:=Urinaries

Gran companyia cómica del primer actor

Pròxima-Inavguracló

10 de mara d4

562

dad es. como sabemos, no sufrir nina
gún deterioro en la acción del fuego.
Van Helmont saltó entonces de la
Mesa de cristal y atravesando rápidamente las llamas, con la capucha caída
sobre el rostro, llegó a la sala que coa
inunicaba con las ruiaat de la abadía.
Se creta salvado...
Un rumor formidable , mezclado de
gritos confusos, llegaba hasta los oídas
de Van Helmont. Este rumor era caua
aado por la multitud de parisienses, ara
queros y soldados qua habían acudido
al sitio del siniestro y se esforzaban en
vano para contener los amenazadores.
progresos del fuego.
Van Helmont llegó a la escalera, bajó
tres escalones, se paró y volvió a subir
pon rapidez.
También allí alzaban las llamas su
barrera forniidable. El incendio devoa
taba las ruinas de la abadía.
Su vestido de amianto podía protege!
a Van Helmont contra los primeros ata,
ques del fuego; apero podía salvarle de
la asfixia, la cual era inminente, ya-que
el calor y el humo eran cada vez mas
insufribles?
• Van Helmont estaba pálido como na
Cadáver; lana una mirada ansiosa a
la sala y al corredor, y vió que sólo la
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' —Eso me repugna—,dijo.
—¿Por qué? — preguntó }Motor —
la acción nie parece muy natural: a los
-bandidos oponed bandidos. Ademas, Ala
dala esta en peligro y el que protegéis
as ve sin auxilio.
----1Bienl—dijo Van Helmont con toa
no breve—; hágase lo que deseas.
—En ese caso, exclamó Héctor,
-perdamos un momento..

IV,
LA CORTE DE LOS MILAGROS

Son las doce y media. Gritos, cantd1
y carcajadas resuenan de un extremo a
otro de la plaza y del callejón sin sa,
lida quo formaban en aquella época
Corte de los Milagros, asilo de bandidos
de toda especie que ban descrita variaa
veces eminentes novelistas.
•
,
- Cuatro faroles alumbran kion 'noria
bando resplandor las mtseras casucha
que d'emir:iban »al líala n.egra C9d9..402

FILIPINES

El vapor C. LOPEZ Y LOPEZ surtirá de Cädiz el dia 8 (l'abril, de Cartagena el 9, de l`14
Macla el 10 i el 14 de Barcelona cap a Port-Said, Colorid», Singapore i Alanila, admetent
rega i passatge per als dita ports i per altres indrets per als quals hagi establert serveis reJ
gulars des deis ports d'escala abans esmentats.
LISIA DE FERNANDO POO
El vapor CATALUÑA sortirrä el 15 de març de Barcelona.el 16 de València, el 17 d'Alis

cant i Cartagena i el 20 de Cädiz per a Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz di
La Palma, restants escales intermèdies i Fernando NO.
Ultra els indicats serveis, la Companyia Transatlántica té establerts els especials dea
ports del Mediterrani a Nova York, ports Cantàbric a Nova York i la linia de Barcelona a Fila
pines, les quals sortides no són fixes i s'anuncaaran oportunament en cada viatge.
Aquests vapore admeten eäärrega en les condicions mes favorables i passatgers Ols (Val'
la Companyia china allotjamentraolt camod i tracto esmerat, cern ho ha acreditat al seu
serveis. Tots els vapore tenen Telegrafia sense fils,
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Van Helmont y flector se abrieron paa
so entre la mqltitud que les ofrecía sus
servicios con entusiasta solicitud, y Vea
garon a la calle de Montorgueit que se
hallaba completamente desierta.
La noche era obscura y .sinauna.
Los dos se pararon, y después de algunos minutos de silencio, el sabio con,
1,6 al sargento todo Jo que acababa de
Suceder aquella 'noche.
'haremos ahora? — pregunta
al terminar.
—Lo quo os propuse ya, maestro, y
eiempre habéis rehusado, es preciso hacerlo sin tardar un minuta, respondió
'illector con voz firme,
Van Helmont se extremara&
—La Corte de los Milagros, dijo el
sargento.
—iLos truhanest — dijo el sabio con
tono de profundo desprecio.
—SI, los truhanes, los hijos ele la Bog
bernia, los vasallas de la Corte do los
Itlilagrost Ellos tan sólo pueden auxia
liarnos. 1Pariezl ei -hace mucho tiempe
no tuviera este pensamiento ¿por qué
habla de hacerme de los suyos con pes
lira, en casa de , ser sorprendido, d'e
Yerme degradada y muerto a manos del
{verdugo?
le! •
UPA #19110931.1 14-011gbAi

e3idea. ba una tentativa de fuga P ract''
cq5au6b

ft

Se encaramó uor las paredes asila'
dose con valor a las hendiduras de
piedras, subió hasta el techo, y 1-1"11:
cho lienzo de pared que permane cla e"
piesulebilsofrheacsiótauanqurfeulgrioefnutgaiso,syegilada.
en la derruida pared, parecía el gen'
del fuego en ell centro de su querid o ele'
mento. El contorno de su euerlio
e slaea
rdojo
d e bacol
las la
momuans. espectro en,e1 fono

Ja multit
ud amontonada en la callo di
grito ifl5,
sloosAdn°
elaes:Etubspletouardaoypsadlraeicniezdsönpuadnnet
Una nube de humo que se elev é eta
tonces de entre una masa de esconde°
que tabla cafdo con terrible astral°,
ocultó la
inqi
Ia aparición a las M inadas de
Pero apenas se desvaneció la hun:',3,
ceda, apenas la Intiltittut estrealecl
Volvió a ver al desdichado Van Relm°11,gepxuaperurödelasintoarharoom
ullnbaardeamdauelerte segura, 5' "
buzó

los humeantes escom
lbabram
rozuos ,l. tyitusde11u'-'
e°
' Y con una audacia, una intrePit
llana presencia de ánimo y una *e"'
5.

