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LA CREIXENÇA DE "LA Episodi dotzecentista de la La nostra edició d Es ports
Una nova fila estä a punted'assenyalar la intensificarle de
PLIBUCITAT"
te,s tasques de LA PUBLICITAT i aquesta fila sen ä a l'ensems
lluita económico-social
que una mostra d'espandiment del diari, un exemple viu del nos.

pareelona es ciutat d'una $.11.5 l'avalot contra els jueus rally
Temps enrera donärem als p ostres lectors noticies detallades
tre nacionalisme esportiu.
tila tradició de bullangues , i te- . .l 1391,
äe la marxa administrativa del nostre diart. Aquesees noticies,
LA PUBLICITAT s'ha donat compte que la nostra gent d'Ese
bota/borle i de resolucions fra- . El moviment seria politic? NO
port, la gentada immensa que avui s'aplega per l'entusiasme eseeridi q ues i sinceres, oferien la prova de l'èxit de la catalanitzacaesades. Em guardarla • be eta- ea versemblant. Produit per Iliuportiu solament, en les constants manifestacions que assenyacid de LA PUBLICITAT. El aesultat obtingut en aquest punt sufirmar que sigui la primera tane rar la ciutat al rei de França, ni
len la vida potent del nostre poble, aguaste aPlau formidable no
perä, des deis primera mesos, les nostres esperances. Ben promeque
propici
que
/l'hl
hagué
en
el
Segle
en.
el
mateix
Des-Clot,
té un orgue seu, que pugui palesar en tots els moments el seu
te s'esvairen els darrers dubtesque poguéssim tenir, i aparegué
Era
la
quaresma
de
rany
12:85,
r
havia
d'estar
per
creure-s'ho,
no
sentir en la seva pròpia 'lengua, ni rep tampoc cap mena d'oclarame nt que la transformaciticatalanesca del nostre diari no.
ele
alió
era
ho
insinua.
Segons
un
dels
més
cribas
de
'losara
les
lluvia
mi1a
ans
b6
rientació que, li permeti de definir be les vaiors esportives de
sets no havia perjudicat les seves finances,
una
solució
extrema,
per
tal
d'ehisteria.
El
rei
de
Franca
i
Catalunya per entremig de la barreja de valors que Iluiten avui,
llorados notablement, i obria un esdevenidor do prosperitat ecocroats envelen Catalunya, per aal vitar-se el eäeteg que el rei Pere
dmtre 61s Esports del nostre poble.
/hojea i de creixenca periodistica.
d'oc,upar el regne qüe, geneaáS volgues imposar. Altrament, les.
LA PUBLICITAT vol donar la nota exacta de tota fa unHan passat uns tres mesos des de la publicad/S de Eeettonal
anab cosa d'altri, el Sant Pare confiseadons contra el bisbe i
porläncia que concedeix al desenroUlament de l'Educada Física
saluda. Durant aquest temes l'èxit de LA PUBLICITAT catalana
«Eleva a Canle .s de Valois. Llavera les en/testes no eren pas el miti Esportiva del poble de Catalunya. I amb l'esperança d'ajudar a
consolidat i s'ha enfortit. Tonina davant les airees de radmiesclata a Barcelona, un emir- jä d'entendre's amb la croada.
aquest desenrotllament patriòtic, fara, un esforç, creant la punistrazió, i són totes altament satisfactòries. Continuant un sisment
popul
Qualsevol
altre
aspecto
polttic,
l
er,
del
qual
ene
püla
blicada esportiva de cada dia, que ja manca a Barceilona i a tot
tema que per ara som ele Mi e s a seguir ce la nostra terca, pu,
Clot.
Staés
absurd
de
pensar-lo.
"Crónica"
d'En
Des
Catalunya. La tulla d'estada del diari sen ä notablement augmenblicare rn avui algunes de les da a seguir a la nostra terca, puPer exclusió, sembla que ens
tekitzern ço que ell ne diu.
lada i millorada i , una edició especial d'Espines es publicarä
En primer lloc, remarcarern que ha continuat progressant el
trobem
davant
una
revolta
econbEl
cap
del
moviment
s'anoniecorcada diltuns, constituint, aixi, el primer diari d'esports de la riosaostre tiratge. Aquesta progrese ió no és molt torta, perquè el
erti, "liell mico-social. I les s'eves exterionava
Berenguer
011er
i
tra terra, i eiOrit precisament en la nostra parla.
liquidis
rent ele baixes de gent anticatalana o poc catalana no es trigat
pelcr", pera/ d'hurra' estaacied; ritats ens ho confirmen. Ets qui
Nosaltres creiem que tots eis subseriptors i tots els eepordet tot en els primera mesos. Una part .d'aquesta gent ha
si ais plau per força, aaVia ejem- s'ea:lleguen són tole d'una Glasee
tius, veuran la importància que en l'esdevenidor de Catalunya,
una miaa, sembla, a adonar-se de) nou caräcter de LA PUBLICItat al seu volt tot el pubie meaut, soeliall, la mes humil, el "poble
haurä de tenir aquesta publicada d'Esports; mes, per a fer-ho
TAT. Aixf, el corrent d'altes, eme continua, es contrarestat pel
de Barcelona, "(eilt jurar" qué menut", que diu En Des-Clot, i
tan clar com possible, voleas declarar des d'ara que les edicions
torrent de baixes, el qual, però; (endeja a minvar. Es curias el
capdavanter.
Allambe
n'es
Hu
y
seguirien
la
sosa
voluntat;
“eat
deportives de LA PUBLICITAT hauran de tenir, ultra un valor
fet que el nombre de baixes es molt mes all, a fora de Barceloseinblança de be havia tel gran trameett, els adversaris contra
gräfic i tècnic tan perfecte com sia possible, un sentit de jusna que a dins. Vot mal una demostrada de l'endarreriment de la
mal"; per la seva pròpia autori- els ejuals es dirigeixen, sien la
ticia i d'imparcialitat, tant en les seves informacions com en els
catalanització de les comarques catalanes .a.mb retada a Barcegura tinguda per Inés rica: el bistaa, desconeixent La dei rei
procediments.
lona. S'ha de tenir en adapte que entre les baixes n'hi ha molles
del Conselti de Cent sense fea- be, les esglésees, als jumes, la
Sabem ben clar que en les coses que hi intervé la polenque corresponen a poblacions d fora de Catalunya. Els paquets,
cas de ca p comminacie, .haVia plutocräeia 'burgesa. Aquest "poamca dels homes, no hi valen — i ,sobretote no hi han de
relativement nombrosos, que LA PUBLICITAT en espaneed iradesposseït el bisbe, les esglesies ble menut", pece, era la xurma
amor — combinacions estranyes. El fet de declarar obertament
rnetia a fora de la nostra terca han quedat molt reduite, aosa
i molts burgesos de Hure ron- suburbana i marinera, o el proque un ainic es mes. fluix o menys potent que un enemio, no da
perfectament explicable pel canvi d'idioma. En resum, direm que
borgeletariat
o
la
mes
ínfima
des i censals; amb el poble que
cap desmèrit; per contra, pot beneficiar de molt a l'amic. 1 aquest
durant els darrers tres mesos LA PUBLICITAT ha guanyat, tot
el eeguia, imposaba la seva eo- sin? Veu's - aqui una qüestiú, per
criteri d'equanimitat absoluta, senä la pauta nostra. I per trancomptat i debelara un miler d'exemplars de tiralsge.
ara
i
tant
insoluble.
luntat
a
qualsevol
que
colgties
miillitat dells escèpti cs que en altres ocasions hauran escultat alEl rendiment dels anuncis é s. un dels aseeetes millors de la
contrastar-ha
_ 'Quina fou la determinant d'atres prole:asna similars, els quais han romàs iecomplerts , conscostra marxa administrativa. El ales abans d'encarregar-se d'aHom ii atribui el projecte de quest moviment de protesta ciucientment, els dirern que estent ßen cre euts ere dia que ens
quest diari la aova empresa, els anuncis havien donat 9.000 pesdonar "el cop" el dia de Pasa batid? Tot segun n'hi ha un que
manques la justesa i la imparciablat, hlurlein produit el mal
l'augment
progressiu
d'aquesta
xifra
tetes. Ja vàrem eonsignar
qua: llançar a rimpenaada el 'ali- seels acut: la puja de les subsismes gros que pogués desitjar-se en contra de la finalitat de_.—
noanunEn
el
mes
de
desembre
els
passet.
ble colare els clergues i ele jmnis tencies, la carestia. efalauradafins al mes de novembre
blesa que ens porta.
eis donaren 33,000 pessetes. Totes lee adrninistnacions de diari
i contra els ciutadans " 'que nu ment, les dades documentals no
Creiem de terna que aquesta nova empresa ha de reportar
saben que, des del punt de mira deis anuncis, el mes de desembre
volgueseen a ell consentir"; lisa- mis bo confirmen.
un benefici irnportant a la ilustra terna. Fis catalans tindran
A excepcional. Les festes .de Nadal i Cap-d'Any porten un nomsenaexplicació
ti,
tan -los, robar-los i, per fugir
Una altea
una constant informació adequada de respecte que mes apasbre extraordinari d'anuncis, que no venen en els anees mesos de
del cästig, Murar la ciulat
hiena Eis aplegats sota En Besiona avui la vida del noestre poble; amb aquesta nova publicalanyada. En el mes de gener, el producte net deis anuncis ha esrei de França. Les coses anazen, renguer 011er serien petits burcid, es veurä assolit el veritable rotatiu d'Esport catalä, i amb
tat de 21,000 pessetes, i de 19,000 en el mes de febrer, amb tres
perea d'una manera ben diferent. gesos interassats en la qüestió
aixe es podrä cumplan per a la perfecta catalanitzacie de lea
conjunt de les
D'amagat la matinada di- deis lluismes eclesiàstics. Es sadies menys que l'anterior. Podem dar, examinant el
Iluites atlètiques i per a rorientacie que cal donar i procurar,
liquidadons d'anuncis, que LA PUBLICITAT ha assolit una xifra
vendres te dissabte sant et rei but que el "Iteconoverunt prbper tal que renfortiment de la nostra raça, ben principalment i
mitjana mensual de 20,000 pessetes, amb tendencia a atta/mutar.
entrà a Barcelona, sense que po- ceres ' de l'arly 1283 eonie la reexclusiva de la raça riostra, sia un fet concret i definitiu.
Durant els darrers meses el balanç mensual ha continuat
guessin sorlir-li a cerní, cona te- ducció dels lluismes reials; els
Seria un compendi en el quala.es podran trobar tes gestes
que
el
nostre
diari
no
aspira
a
superàvit.
Com
nien projeetat, ni d'una banda eclesiästies, malgrat Pintares
aeusant un petit
dels nostres esportius al plegat de tes manifestacions mes imla
bona
situad/e
económica
de
l'empresa
industrials,
els Conselles ni d'altra En Beeedieefer guanys
seguiren al 33 per cenL
portante del món; la eonformadaai distribució dels primer: ine-e
ans ha pernees la formada d'un vast pla de minores, entre les
ger 011er amb los majorals et• Tres coses tauì versemblant
meros, alai com el relleu de les persones .que es disposen a acseu consell". Dissabte el rei Pe- acinesia aplicada: que la protesgua.: la mes important és l'adquisició d'una nova rotativa, ami) la
tuar dintre d'aquesta gran publicació, donarà ben clar 'una nota
de maquinäria
ro cavalcava per la ciutat, i un ta artes adreçada especiaament
sera estereotipia i acaessoris, constituint un equip
cabal de ço que haurà d'ésser la realitat pautada de les nostres
homo se li atansà a besar-li la contra l'element eclesiiistic; que
molt superior al que tenen avui els altres dieres de Barcelona.
illusions.
Des del dia primer d'abril, si algun incident imprevist no ho
mi: —"I vos qui sou?", pregunEn Des-Clot hi reconegui una
Estera segurs que el poblé de Catalunya i els esportius camb
destorba, LA PUBLICITAT serä tirada arnb les seves noves
ti el rei. —Senyor, En Beren- aparent justicia, "en semblança
talans hauran de reservar a la nova publicació el mes entusiasel
tamany
del
format
i
la
qualitat
del
paper,
guer 011er". —"No és costura ni de be..."; i que el rei el dia 26
quines. Augmentarä
ta acolliment. Volem fer una cosa digna de Catallunya i espeusança de reis que d'un a raltre de juny del match any fixés els
que serà satinat i procedent de les fäbriques de Txecoesloväquia.
rem apreciar l'encert de la riostra tueca, amb el grau de simLa nova maquinària ens perrneträ la publieació diäria de gravats
es besin la mi". —"Senyor, jo Iluismes a l'hort i vinyet de Barpatia que ens reserva' els esportius catalans.
i una impressió aeurada i perfecto.
no so ni rei ni fill de rel, ni em celona al tipus del 10 per cena
No cal dir que tant pel preu, que es farä assequible a tottono per aqueix, ans so vostre
Estern, donas, satisfecs de la mama del nostre diari pel que fa
Si fos així, podriem reconstihom, com per la presentació, orientada cap al format i execahom e vostre vassall, o volria tuir ell moviment de Barcelona
al seu aspecto administratiu. PACO COM qu ereiem en la virtut de
cid dels millors rotatius del mea, i tambe per les coHaboracions,
parlar amb vos de coses que Se- l'any 1285 en aquesta forma. La
sinceritat, valen dir qua lln eu tern prou sal isfets encara en resressenyes gräfiques i tècniques i especialment per l'esprit
pecte catalaneac. El riostra tiratge és important. Ho Muda desran amaste be". —`1 a nos caldria baixa burgesia, mes afectada que
aquel! esperit de justicia, de noblesa i de catalanitat que remarLambe de parlar amb vos, i us ningú pels Iluismes eclesiàstics
ser rnolt mis. Pico ens conformem arnh te- e ó 20,000 exemplars.
càvem abans, el fill ardit que el riostra diari es disposa a IlanCreiem que la Premsa diäria •atalana luearia d'arribar aviat a un
escoltarem volenters, mas no Co es juramenta sota les ordres
çar a la blum del mera, hi arribarä . ara tot un enfila!' de bones
espaen
escrits
tiratge almenys tan alt com el dels diaria catalans
ací Hoe ni saó: metets-vos pri- d'En Berenguer 011er per tal de
voluntats, net de mäcules i perjudicis i ajudat per la gent veramer, e nos irenn a nostre palau". reintegrar-se, si d'altra manera
epa
ment espurtiva, pels que sera verges de les Mitas migrades tan
per
la
mà.
Estem
fent
Breu. L'endemà al mata dia de no, per la força, de les exaccions
Aixa no asta únicameni a la ncistna
usuals filas ara en les coses d'esports, ei qui es mostren deciAicostra banda tot elle que és humanament possible. -Cal que ens
Pesque, "après moltes coses que emfitéutiques eclesiàstiques.
dits a empendre aquesta tasca patriòtica pel patriotismo mateix
ajudin els patriotes, cal que ens ajudin bote els catalana dignes
hi llagué dites i tetes dais i de- xò no pot fer-se sense commoque fina ara ens ha inspirat a r.osaltres i que d'avui endavant,
d'aquest nom. liosaltres treballem per fer tan diari català que
fora", En Berenguer 011er sortI cions a la via pública, ço que (lehaurä d'assenyalar les petjades d'un nou cami que es veu volarribi fins on arriben ele millors diario 'mundials. En •onapensadel palau reial, arrimegat a la ne avinentesa alls pescadors d'aitat i florit per la glatidora munid d'entusiasmes del p ostre jovent
eontribue.ixi a aquesta
cua
d'una
mula,
amb
set
comper
tota
mena
de
pile,
demanem
que
el
públie
de
Catalunya
gua
tertola
c
foral i sinnen, pies i bell com el discòbol de l'antiga Grecia.
panes seus que In anaren Carre- e:14;es i excesos. El rei tem, per
Obra, que ne te altea finalitat sinó l'alliberament i la glòria de la
Perque dis homes torta de Catalunya tinguin el que els
ra lligats pel coll. Ele passaren una banda, d'alienar-pe la voParia eatalate
manea; perque l'Esport Calalä assoleixi rhegemonia que li peeper tots els carrero de la ciutat i luntat de la clerecia, que, desoint
loca, perque la Ilustra Pätria lagui la Finländia que va admirar
wammaafflualaiiing=""intrawrars9~1.17.-a~ després els penjaren tots set la veu del Papa, segui la causa
al mara en els darrers Joes 011e pies, perqhe els ratalans poguern
d'una olivera. "1 el rei torna-se'n nacional; per altea, veu la justiarribar al cim de la batiese. de la salut i de la força, perqua siena
en son palau — diu En Des-Clot cia de la protesta, que podia allemes nobles, mes cultos i mes integres, per tot això, demarlem el
lee
misses
quan foren dites
gar el precedent del "ftecognovostre ajut en la tasca 'aova.
s'assegue a menjar i tingué sa verunt" regt. El Corleen de Cent,
MIZINCIMEMingtaiM^ emegiogewsiliem
testa bona i honrada i en pau o est i divida u, per majoria,
s
1(5 g i
alegrement". Mes de des-cents simpatitza amb la protesta. La
LIA1 CREPUSCLE 4 UNA
foren empresonats atizas sis- clerecia porta a orelles del rei el
tel que yola en el cel blau' li sembla
AURORA
una donzella nua, mole més sovint la
Sembla que el defecte de pronunciació, cents odleristes iteren de ijar- cop que es preparat per al dia de
.
Pesque: rintent de Iliurar la
cara oculta la seva nuesa sota les
Ea ta curis article on es feia un es- consistent a reemplaear, en els enllaços, Celo na.
Aquestes eón les dades — úni- eiutat al seu enemic l'impressiotes i les flors.
lit general de les profesabas femeni- cis sons suaus u i j pels forts s
En cap »re con.' en aquest havia do"LA ROSA ALS LLAVIS"
tes a Franca, he trobat una dada que qual fa que una combinació com. els as- ques que en tenim — de la re.- na mes que res. Solució? Ecleedeixat blau: la casta de les ins- tres soni igual que eis sastres—es malt volta comanada per En Serene tica. Càstig d'En Berenguer 011er
El poeta de la nova imatgeria, impor- nat el poeta de "L'irradiadar del port i
Ibtrius és a dir, que ba- mes estés oue no pensavem; almenys si 011er. Les china un cronista %T- i d'altres com a responsables de tador d'avantguardisme; el gran senti- les gavines" una sensació de joia espeabea a la casa que serveixen, s extin- laven' de jutjar pel que cns diuen de pa- rae que no vol enganyar - nos- denotes coltuns (morts, pillat- mental de "Tot l'enyor de denla" i del täniá. No volem pas dir de serenitat, és
raula i per cscrit alguna dels lectors ha- -això ho modern afirmar sempre ges, etc.); pragmätica limitant cristianisme rudimentari; l'idealista po- clan. Peró fixeu-vos que les produccions
ibt.
A lesbres tota una etapa literaria res- bituals d'aquestes converses. Raó de mes tractant -se d'En Des-Clot — que els Iluismes i satisfent aixl els litic de "Les conspiracions", ens sobta anteriors amaguen, sota cl crit d'optipol, per?), haver estat enganyat anhel ls de la ciutat. En resum: ara amb un flamejant llibre d'amor: mame. tina lluita amarga. Semblen recom aquell que diu, abolida. Es de- per combatre'l a tota ultrança.
„so és, més yo, mors per fer callar l'anima que placa.
Tot comunicant-nos exemples remarca- per l'ambient oficial que respi- la justicia imputadora per la .. La rosa als
)krable. La nostra adolescencia s'ha esforça i el cästig de qui -l'ha feta cap altre Ilibre, una veritable antologia Aquest poema de "La rosa als Ilavis",
bles d'aquest detecte (com l'esmentat més raya.
teran medies vegades llegint l'eterna
El que sembla innegable es triomfar. Histeria vella, histeria dels estats de cor i anima d'Ea Salvat- no. F.5 iresc, net de dubtes. Es un poeietOria d'un senyoret enarnorat d'una amunt de els sastres per els astres, o els
iter itutriu, d'un senyor que sedueix una sobres per els arbres!), alguna dels nas- que es tracia de tota una /irga- no Va.
Papasseit. Ell, que va posar a "La gesrateada, no pos d'uvaa bullanga
L Nlcolau d'Olwor ta dels estels" el subtitol "Mostra de maU2aem
imbar ti gageruiea'aexster-a nourdali;aer7a fiso. ta una
hstitutriu, i d'una institutriu que sena - tres lectors ens recorden altres faltes
freqüentment corneen en erillacar v2rts esclatada per qualsevol motiu
e talebebon
una
tormaconlw
nra incoa,
unaimósriceai
sobtot
'a d'un senyor o d'un senyoret, etc.
puentes", hauria pogut nomenar
ghlälitallIffladElfflefflilettlaigfflar1
del
carrer.
Són
oientenars
mig
mots amb un mot següent començat
El cherna va arribar a temps d'anoia' . . aquest poema de "La rosa als .
Il ol agyis”
d'humes,
estan
comanats
per
un
' aquell ress6 de les veus joioses i boinavocal.
Iltrar-sc)i i el teatre, naturalment, no es
que els exigeix jurament d'oUna d'elles corrrist:ix a nro.- soli,eau'rsosaaci a ehl que casE dtsiu greal cizs
poema
d
a bsten:r d'oferir-nos-el en mil formes
Ei primer que sorpren en aquest
beireo,
per?)
que
delibera
amb
(Sant
sanandreu
nilari (Sant Vilari),
Resum informatiu bre és la orna frescor de les imatges. de "La
iterents.
;miran- una mena de colasen. Per Inc
I
santilari,
de
Andreu),
etc..
en
lloe
recordar, en mig dels mots vaeil.lants
Piré la guerra, la gran escombra unAhir a dos cuarta da vult del ves- Es aquella hinca de sempre, creadora
(Ací ens mengem, en efecte, nombre i per Ilur torea, l'auto12' tumbé ens lleva aquesta figura essen- ¡tren, etc.en canvi rafegim en les com- rifad citan/lana, el Consell de pre, a la cantoneen del carece da fecunda de metàfores i de figures. En d'aquest poeta tan poc artilex, una nuatge d'Anacreon o crit sentimental de
una
t,
i
tial ment novel.lesca, teatral i cinemato- 1
Sant Rafel amb cl de la Cadena, Salvat fa l'efecte d'un adata merare- Catullus. Quan elunpoeta
quan és, jacal-no, etc., que Cent i la Vegueria, no gocen do
Salvat - Papasque Iliga amb els seus
vehement,
i
"Ica • La majoria de les cases burgc- binacions
assassinats
&e
nombro/loa
zeolts, i entre ells potser alguns dels que lluitar-hi. Sembla fine i tot que taran
el cel i la terca. Les sesos imatges seit (imana a la dona estimada
1.'1 han primit la institutriu o només blasmen les pronuncies ~flan, sanan- . el ret hl ha negociejat amb dotreta do pistola En Calvador Se- ulls
"encar
a un altre bes
són sempre sorprenents i vives.
▪ll oguen per hores. Ha desaparegut el
¿sea. pronuncien quantés. jacinto, et c.) comente, deis quals el demagog guí I un seu company. Tened fou
un altre
Tot el poema de "La rosa als Ilaplantejament que produa tan
una
dona.
La
Informació
a
ferida
110
n'ha
fel
ces.
Barcelona
!raés
seas
dubte
un altre",
vis" és una Iletania sensual. El poeta
*asslCc feetes. La noia fina i instruida Phjer encara que sanilari
sotana
pagina.
vessa,
dones,
u/1
Ilarg
pertolle
davant
un
mot
per
amb
la pronóncia am
c enviu amb els senyors en una
canta endut d'un pie de follia, negat en ' Us ve el record de la sed insaciable de
ele
d'anarquia.
o
mas
ben
tUt,
ineu
gerel
en
vocal.
Ex.:'unib
que no
no és ni servitud ni familia- començat
poineare ha pronunclat un una dolça embriaguesa. Es aquesta em- Catullus:
diarquia: Iii ha el poder mun i ciPUL pronunciar antrIntéttgernta.
'ni, desaparcix depressa.
briaguesa, tan amiga, la que empelta "da mi basia mille. deinde centum;
pronunciar agur pal i el poder personal d'En He- discurs davant da la C. d'AUN'
Una
;.Itra
és
la
de
un2f..y"
.s alt pbo
P.sf ullem una rosa? No; no estullem
estrangers do la Cambra france- el confegidor de ealligrames a una tra- I dein mine altera, dein secluidaceh
(aquest
renguee
011er.
aquestamic
atdr
en
lloc
de
moinen ts de "La !
reI r osa. Hi ha 'loes que mai seran vaUna idea cal refutar, que tota sa donant (Domine do l'estat de dició clàssica.
- La renyarela Ilekn Laserence, en
3 en aquest rn6n. Es cert, tan cert
l'ooupaelcS, dient que no amep- rosa als Hacia" us fan pensar en AttaUna altra la de pronunciar sunques- arinesta ora/alanzada los una
t`", v uleueu, que la insti . ntriu. eL eti
tarla cap tnedlao/6, per?) que es- creon Són tnadrigals encesos i acolorits, col.laboració antb EP J. Cerner i Ribaba. prepara mur traducció ung?esuesiei
kite i la seva literatura se'n van per a pessa en !loe de Sanguespessa (sang es- mena de "maggia" o de "camor- lava dlsposat a escolar 37.mpre flairosos de poines i de rases.
ra" En Des-Clot dlu ben elar
to rnar. Peró tots assistim a l'exal- ' pessa)..•
"Curial i
Aquesta embriaguesa, mi•lt inediterraP. Fabra que el mal era fet "en sembläça Ice proposlclons alemanyes.
— Ha aparcgui el ¿arree »Unte", de
nia. apaga tot el que hi ha d'obsessie i
eie
interessant
l d'una figura igualment
de
be".
No
era,
dones,
la
fi
de
,
lienbnent literaria: la de la mecan6d'exacerbació en la lirica amorosa d'En "L'Estol", ele Vio au:5 i.s suuiari watt
Es
nota
genes
aultael6
a
Desmoviment
la
Confisca/ab,
i
itn Pi
r
'
e:L:1nd. Es fern la vaga general. Salvat - Papasseit. Si de veaades un es- interessant.
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de lo de març de 1923
Comentari.-Les acciono Nora i Alaeant vénen sostenint llora eanvis i per
Inés que va semblar qué volién tallar el
moviment de minora . iniciat el dissabte
dia 3 de max,;; els que tal cosa es propoaaven els han sortit fallats els seus cäicuto, pul: tenim les esmentades accions
molt sostingudes denses tosen en contra
a tot l'element especulatiu i la tenencia
dels esmentats valors, la a nal es ven al'
rament que es de puja.
Sobre les acciono "Duro Felguera" les
veiem prosperar, peró cota que Os un valor
nou en la nostra plaga i tot hl creare
millora de l'esmentat paper, cono virem
parlar-se en LA PUBLICITAT del
dio 3 del corrent no podem formar-nos un
cabal judici definitiu sobre l'especulado en la nostra pleça d'aqueixes acebos.
Fiera tingut retraes amb les acciono
Gran Metropolità, Ferrocarril Metropolità i itutemnibus, d'aquestes últimes hem
de dir als impacienta que en tres dies van
pujar 28 entera i no es d'estranyar en
Borsa que en cul t dies hagin perdut eatorso, pero creiem queamb la repetici6
la minora que arrabassarem els canvis
Bits que ja tenim coneguts, puix es un
bou negad.
Els Deutes de l'Estat fermimims, aixl
com les Obligacions; en divises estrangeres fMs al present no es veo cap tend¡jncia.
CORS1 MATI
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r:recció telegráfiCa i telefónica: BANCARNUNS
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El Gocen] federal de Suissa ha ciscarrgat a l'Oficina Suissa d'informes per
la compra i venda de mercaderies de Zurich la instal.lació en la próxima l'ira de
Mostres de Barcelona d'una Oficina Oficial Sobona d'Informes Generals que durant els dies que duri la fira estarä a la
disposició de totes les persones que els
puguin interessar tals informacions.
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Canelo sobre Londres, 7799.
Idem Pèlgica, 8010.
ídem Eapanya, 25725.
'Ideas Holanda, 95925.
' Idem
71120.
Ideas Nora York, 7658.
Idem Portugal, lec.
Itlem Suecia, lee.
Idem Sotana, 309.
Ideo; Ar g entina, inc.
ldem Brasil, inc.
Idem Grècia, 1823.
Idees Noru e g a. inc.
Idem Dinamarca, inc.
Idem Besito, 008.
Diem Viena, inc.
.Ideni Praga, 4940.
Lor/D/IES

•

enfermedades

• COMUNICAT AL COSILL,

CESA DE flegi.Jh.
Interior complot, 7190.
Amortitzable' per 100, 90.
Ideal 5 per 100, 9850.
Exterior, 8110.
Balee d'Espanya. 590.
Hiera Rin de la Mato 140
Idea/ 1-11.:pano•Mneric4,'
Ataranto, comptat, 359. Frenes, 3893. 4
Lliures, 3037.

E

Cerrad
la puerta a
todas las

op.

Ampiäria

12
18
18
25
40
59

9'1:ARGENTE'.
'

VALORO QUE NO ESTAN IPICLOZ13
BUTLLETI OFICIAL AL PREOZGt I E3
COTITZEN A 308-SA

107

Toldons

DELS COMP4RTIMENTS DELLOÇUER
Dimonaldto' en eentlmetres

Dirocció 101e9r1lIca

90

Mego ro 425
„tre,

(coeip ans L'E:411 0ST DE

Cumpliment acid d'ordres
de Borsa en valoro al
comptat i monedes estrangeres. Intervenció de contractes comercials i préstecs sobre mercaderies o
valors 7 subscripetons a
emprèstits, etc., etc.

111

per 100
Barcelona Traci/on and List
7 per 100 1921,
Barcelona Tractlon ans Liga
7 per 100 Preferents,

CASA CENTRAL
Pea de ~alinea

,„CORREUS

CAMBRA CUIRASSADA

DE CANVI 1 BORSA

PASSEIG DE GRACIA, 17

501481 NIT

nora 7250
Atacante . 71.55
Colonlatx tO 05
Auttinbus.116
Sueros 0. 85.25
F. C. Netrop. 114

•ApARTirr

Sucursals a Balag er, Betga, C,ervera,
Manresi, Solse.
sia TrIrrega

irecci6 Telegrktics
C.,ITAL.OINIADANH.

Idem belgues, 3380.
Lliures, 30'30.
Lires, 3090.
Dölars, 0445.
Mares, 0.04.
Corones, 0015.
Salo
72 . co

FUNDADA EN 1846

/.,

Apartat de Celen% 911

40 •q410

ES rE1.1'

Alt
7200

Successora d'Evarist Arnús
!

CASA MATRIU
Passatge del Reilotge
TeIéfons: A 1812, 1913 I

VALORS, CUPONS, GRIS, CARVI I

Bélgica, 2I305.19.
Francs, 3910.
Ideal :Alisaos, 12045.

Obertura

BANCA

CENTRAL: Rambla dala Estudie, 4
AGENCIES: Ntinaer0 1, creo cadena.
POniero 5, San: Andreu, 944.
Número 8, Salmertin. 111.

OBLIGACIONI

lloras t • ser. llamaos-zalaes
•
@er.
• 11 •. Ser.
•
Ser.
•
L a Ser.•
•
teDeetals Pamplona
Priorital Sarna.
SegOvla Nema
nIICULIL1304 t.* Ser.
•
P." Ser.
Lima. Valencn Tt.7"24a. 49/0.

Dlumenge 11 de Mere de 1 923

BEINEK! DEL. PUB
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ci

LiquO.dació

d'a rt i cl es de

perfumeria
-

C1111212i

TAASA

Franqa, 77825.
Nora York, 47100.

„

Espanya, 3031.
Suissa, 2522.
Holanda, 11897.
It5,1in. 9837.
SuSeijo 17139.
Porteg.al. 215.
Argentina. 43013,

^JI.4 . des crian

I aa prenso
l

a ja

.5.

Itet

•

Noruega, 20035.

Marca EL GALL-Prinnui al filón

Itun"
, AiteituLS Pffib
rectificats de 96/97'. Especials per a Cliniques, laboratoris, farmacies, perfumeries

wVencies al detall

Creadors de les prendes de dos usos, model DOS on UN
Patent núm. 80.542
Acuestes prendes son d'alta novelat i molt präctiwts i
econdmiques; es poden usar, per un costal, .39tn abrie per
ferie, i per l'altre com impermeable.
100 combinaclons diversos, 100
Especi g lilat en la mida. Es fan tota classe de eompostures.
Vendes a l'engrös i a la menuda. Balmes, 13, 4)1l a Corts.

ANiSATS
•• sie totes classas
VENDA lt L'EN:220S 1 AL
DETALL

Fäbrica d 'Ora -rera

B:dines,I8, Barcelona,

A.

ANT

Cii

Ronda de Sant Pau, 32.
• Telefon 810 A.
iffizzleezmurzr

Proas sense c-ileetbC13

4 - Fig riaiefil333 - 4

GuEirr,

MN•nn••31111M=IB*.lalmIrealleeelMIM.M.M.a*

1 Plli

cououdouatoon,e
- lessoc-a.tosummunec_eroore.
...uouestacummo

P I 'LL Vfl'ANS
CZN:f1 : VALORS : GLIPONS
, itnZrnbla del Centre, 10

Fs'1A,
n

.•.321•=25....,•- ,- •

1r' r ^h38 per a presents tenla

Pacar. eu Serià i Valls

1 ARGENT

C.) 1 F-2

maro.

...zrazuza,===

•
Concevionaris exclusius:

•

Passi2
- g do Cr/.21«, 16,--)12..:a7rä Corte entalancs. - Telefon 12G5

Infanta

0000 13-LA AL 350 at•
bEhYOSA, CE U
POdoftA GReSSUCOM
USA POMA

Fàbrica cl f°inipxineables

J

COA den•

LE CHE RA

Yokohaina, 2075.

t.et>33

EH!

T.

'uta a la„ seca distingida clientela que:si a Den plan, e1 propvinent raes d'abrirobrira un
Irr,
•
11051 despatx dedicat lambe a l a. venda de

MIREUUUE ES
FGROiS!

Montevideo, 4300.
Xile, 3870.
Berilio, 98000.
C0panhagnen, 21.177

-

22,321 Un! LI-1 M

1T . rse

BANCA CANVI

s. en U.
VALORS

Rambla del Centre, número

TelUons 1230-1231 A

n.••-• -•••••••••••••:, -

n g emrcf rF,7nPv
ifafr.+••n••••••r

TaPers Concessirmaris cito .. imp.tures Caent:Innens, , D. A."
CO'4STRL'Cdi4- DLPALL5 FATEAIT4T8 PER A GR.kiII ES7171h7GE EN FU- ATORA DE COTO
d'En Mina - S9BADEI.L - Telefon número 819
Expostcló a la IV Pira de Rlestras de 82reelona
Del 17_41 27 de marg de 1923
SLands números 175 1 i79

CiliTIT

Explicacions, detalls i referenMes seran facilitats s mb tot
minuciositat als interessats.
Prospectes explicatius a qui els solliciti.
FILADORS I DEMES DEL
No deixin de visitar els
Stands números 175 i 1735, on es trabaran exposats i en
funcionanmut els aparedls que mes han progressat els procediments de filatura durant cl segle present.

.
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1

La

Confiter i Pastisser

[3sj

correspondre dignainent a PasSenyalada preferència que el públic barceloní ha vingut atorgant-li fins ara, i anlb el fi d'obtenir una rnä,Cima depurad?) en l'elaboració dels seus artieles,
acaba de construir uns nous obradors de panifican?) i eunhteria al carrer de Mallorca 5 número ,tel`r, i 309 Teléfon 2 C. J essent els únics
...-tataatt.Mat'li.tftleItiffeananettTnteaWeafe

t-Isnr. •

•etr ',ir,

•

te,

T..

en el seu géneres thuntats amb totes les 11.6:;. refinades exiginieies i avantatges de la higiene, en
els quals res ha estat eseatirnat per tal de poder
obtenir,_a !'ensems que la quantitat i rapidesa
de produceiö, la qualitat i la puresa absoluta de
tots els productes.
-IIMIAZEit3T.22112e~:=0

de . luxe

RAMBLA

D CANALETES 9i1 1

TELEFON . A. 2766
3Z7 1 30 • Tel. 2, G.

1

--.•••••••••.,•••

•11•••••11aalt•MIVI.

ElZ.V1141M-0n1r...46.-...r.dsectai gt-isit.....4~211SYMEM
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L'obertura del dit establiment tindrá
denla, dilluns, a les sis de la tarda.

róniques de l'Argentina

AMAICANISMÉ
•—n.11. ••••n-.

Fundació Bernat

• Rece& com si fos ara, aquella tra-amerlääna. I> erb, naturaltemps heroica del "cinema", quan ment, passa el que ha de passar,
El primer volum
anava al difunt "Beliograf" del una còpia mai és l'original. I
tanta valor, oli nforfaL erg eaganaótfilf
lacia. En aquell arte, en el qual l'Orfe6
de Sottir Cl primer volum
Acaba
Max-Linder anaericanitzat resula dolors i dols sense mida? Per qua
canta en català i en espanyol, la Patrió- Passeig de Gracia, amb dl meu
questa
coLlecció,
que
conté,
ultra
una
gran amic, el regidor Josep Bar- ta un humorigta de segona fi-la.
gemegues i plores la mort? Car, si et
tica el fila objecte de la • Änés gres hueruditíssima introducció sobre l'autor,
actor
ha
estat
tina
bey. Aleshores (Miela un vestit
Aquest bon
miliació a que podia arribart després de'
la seva obra, manuscrits i edicions, el fou grata la vida ja; pausada, si toba
vIctima
de
la
moda,
l'americade
mariner
retòi estudiävem
aquests benestars, aplegats, no s'escotarecordar - li amb tópics d'inflada patrio• rica.
nisme s'imposa; ramericani,sme, text i la traducció dels tres primers Ili- ren com en un vas foradat, ni es pendeteria la seva condició d'espanyola posé a
bres De la Natura, de Lucreci.
cridaner,
barroer,
incisiu,
primiAl
"Beliograf"
hi
havia
una
la senyera una "marca de.l'esclau".
ha estat establert i la traduc- ren eixorcament, per qua, cona un C0fln
enyora molt grassa que des- tiu i sentimental, triomfa per tot cióElhatextestat
Aquesta actitud de manifista anticatafeta pel doctor Joaquim vidat tip, no et retires de la vida i
.arreu.
patxava
els
sebitllets.
Era
una
lanitat de l'Orfcó C. de Buenos Aires ha
Balcells, professor a la Universitat. L'o- prens, estult, la quietud segura? I si
del
complicat
perfum
Damunt
nyora
carregada
de
joies
amb
una
estat el desconcepte general que ha mebra ha estat revisada per Joan Estel- aquests fruits, malgastats, s'esvaeixert
rescut de la nostra colamia. As-ui podein perruca d'un negra Buen!, afadi- de les coses europees, del violl rich, director de la Fundació; també i la vida t'és adversa, ¿per que procugada de pomades. Al costat d'a- una mica Ilefiseds de la Franen
dir que l'Orfeó ja no representa mes qua
res afegir-Iii mes temps, el qual finirä,
d'avant-guerra, triomfa avui lo- han col.laborat en la correcció de la part a son torn, en malaurança 1 tot ell moels sentiments raquítics de quatre set.yors questa senyora hi trobàvem semcatalana els senyors Pompeu Fabra i
pre
lar d'alcohol i de cuico, el elakun
moro
menut,
que
duia
No fóra tmillor que
ävids de notorietat, a costa del sagrat
son, el saxofon i la pistola del Gabriel Alomar, membres de l'Institut. rirà endebades? als sofriments una
nom de Catalunya, que hän ves rentitat bimba i botins i tenia unes grans
Extraiem alguno fragments de la ver- posessis, a la vida i
negre.
converses
amb
la
dama
de
les
com a féu de Ilurs apetits insans, car els
fi?
joies.
El cinema ha contribuït; tots sió:
pocs elements dc catalardtat conscient
Car no is possible qui inventi altri
de
la
primera
volatots
els
nois
Allí
en
aquel
cinema
vàrem
que li restaven i que esperaren l'asscmnovetat que et plagues: tot serà sem"EL SACRIFICI D'IFIGENIA
da,
.s'americantzen cada dia Inés.
veure
Linder.
elis
triomfs
Max
de
blea anual per tal d'exigir una condempre igual. Si el teu cos no es ja marcit
(Llib. I, v. 84-100)
Això dóna tina ceda brutalitat,
nació dels fets que salves la institució Max - Linder fou el primer humopels anys, ni, magres, els membres, seoA Aulide, en un jurament, l'ara de
i cl bon nom de Catalunya, en vista que rista consagrat; després vingué una certa lleugeresa a les coses
llangueixin, tot roman tanmateix semels dirigents salten per damunt de toa En Prince, i altres, però Mea., de la vida. Això contribueix al Trivia fou torpernent deshonrada amb pre igual, àdhuc si, vivint, arribessis a
triomf de la poca-solta i d'un la sang de la recae Ifianassa, pels més vencer totes les generacions; i mis enLinder era l'idol del públic.
Metes dels estatus que assenyalen invadaLa gräcia de Max-Linder era sentimentalisme de baixa quali- excelicnts caps danaes: el primers en- cara, fóra igual, si no haguessis mai del
blement la celebradó de l'Assemblea cl
ro banda, apor- tre els barons, Quan les infules que
mes de gener, sen van separant valero- ben francesa. La seva excentrici- tat-. Això, per all
morir." ¡Que respondrem, sinó que la
sament amb la decepció del qui veu tat no es movia dci maro de les- ta color, vivacitat, novetat a les voltaven els seus cabells virginals
natura ens mou un procés just i defenCoses.
cenan;
els
treses
del
"clown",
gueren
en
iguals
parts
galtes
avall,
i
amb pena que els seus esloras f oren desa la causa de la veritat?
La
febre
americana,
naturalels
acudits
desllorigats
i
absurds
veré
trist
el
seu
pare,
'davant
l'ara
dret
bades davant d'uns senyors que no resPeró si és un vell carregat d'anys el
pecten sentiments, deures ni estatuts , i no formaven part del seu reper- ment, passarà un dia o altre i a i prop d'ell els sacerdots ocultant el que es plany i, dissortat, es dol sena
ferro, i els ciutadans desfets en llàgrique, per contra, van eliminant, per ex- tori. Es defensava amb un ja- la nostra gent i a la nostra somida
de la mort, ¿no tindrä ra6 de criras- mes en mirar son aspecte, muda de per,
pulsió, els qui s'atreveixen manifestar qué impecable, un copalta de vint ! cietat haurà deixat algun
dar mes encara i increpar-lo amb veta
tre„
bo
o
dolent,
això
no
bo
se,
i-cinc
reflexes,
i
un
bigot
netade genolls a terra, pregava atuida. Dis- més dura? "Deixa ja les llägrimes, bapúblicament la nostra disconformitat atub
hat. I Max-Linder aleshores ens ni cree que ho pugui saber ningú. sortada I No li servia en tals circumstän- ladren, i posa terme als planys. Tu, una
el procedir del Consell directiu.
no
em
preocupo
com
se
Jo
lela
trenear
de
riure.
cies haver estat la primera a donar el segada assolits, marceixes tots els placea
Ultra aixó, la musa charol ja no es
preocupen alguno moralistes nom de pare al rei; agafada per mano ele la vida. Desitges sempre el que no
L'Ultima vegada que vaig
mes que un espectre ço que havia esta:.
re aquest gran actor, fou a Pa- 1 barcelonins si això del cinema i d'homes, tota tremolosa, era conduida a tens, menysprces els béns presento, sei Forçosament el canvi s'havia produit
tumbé, entre els catalans. Dc catete l'Or- ris, uns mesos abans de la guer- el cow-boy i el tret i la taverna l'ara, i no perquè, complerts els solem- cola la teca vida incompleta i sense
cavall nes rites sagrats, fas acompanyada al
feó no en té res mis que el nom, cae la re. Max - Linder treballaba al "Fo- i la donzella robada i el
goigs, i et surt de sobte la more dreta,
majoria de les veus responen a una foné- lies Marigny" i tota la ilhisió que ensinistrat, poden influir d'una dar Himeneu, sinó romanent pura sa- al carnal del Bit, abans que puguis anarfeia vist a la pantalla la mantee I Manera directa en la puja o la crílegament, en la mateixa edat de les te'n amb el cor saciat i ple. Abandona,
tica que no is pas la nostra, i com a conseqüència ränima de l'Orfeó no respon nia a l'escenari, amb la seva ve- baixa dels preus, les vagues i núpcies. Trista víctima que son pare doncs, totes les coses imprapies de l'edat
pas en catalä. El concert donat la vet - meta do noi de bona casa, una mi- els atemptats i crims, que ara ferí en sacrifici per l'èxit de l'estol de teva i deixa sense pena el lloc als ala
esté de moda dir-ne socials, i les naus i perquè els deus Ii fossin favoca aguda i bon tras nasal.
ha dd dissabte, dia 27 de gener, a la
tres. Cal fer-ho."
Des de aleshores Max-Linder que per mi són crims vulgars on rables!"
Societat Rural , ens ho ha confirmat plenament. Sentirem un conjunt de veus que s'eclipsà; vingueren els ameri- _gran escala.
Penso simplement que comba"LA IMATGE DE LA TERRA
cantaven en català; no un Orfeó cata- cano i s'ho menjaren tot. Vingué
l'incommensurable, el genial tre el cinema i l'americanisme,
té. I així s'explica el galimaties que ni
(II, v. 600 - 643)
llagué en l'execució de "Les neus que es Charlot, discutit els primers mo- en el cinema i el cabaret, i fins
La
cantaren
els sacio poetes antics de
en
les
reunions
i
societats
conmento, però reconegut deseguiIonen", la bella sardana del mestre Moservadors, és un fet natural i bio- Grecia, en sortir del temple, menant un
da.
rera, que no pogué acabar-se.
EL ('ENS DELS POBLES
I ara. desprhs d'una colla lògic; la gent la dóna per aquf, carro conduit per dos Ileons, mostrant
I és que quan el cantaire no estä, posAGREGÁTS
amb
aix6
que
la
terra
vasta
penja
en
d'amoïnar.
hem
no
ens
hi
i
d'anys
torna
Max-Linier,
en
un
seit del sentiment de ço que interpreta
En si es preferible Europa o l'espai aeri i que la terra no pot recolMolt Sr. meu:
"la caneó als llavis no és res, la caneó gran fils desllorigat i còmic: "L'e
troit mousquetaire". I com torna América en el nivell epidèrmic zar-se damunt una altra terna. Li han
deve eixorca", com encertadament afirma
En el cena oficial de Barcelona de
Max-Linder? Qué en queda d'a- de les coses, jo respondria sem- afegit feres perquè llur prole ferotge ring 1910, que tenia 587,414 habitante,
el mestre Joan Llongueras.
quell jaque i d'aquell copalta? pre com un tal senyor Gonzalez, se suavitzi, renda pels beneficis dels els diferente ex-pobles del pla, agregate,
Buenos Aires, febrer. 1921
No en queda res, absolutament que anava a una reunioneta de pa pares. Una corona de muralles li ce- constaren de la segeent poblada:
H. Nadal 1 Mallol
nyeix el damunt de la testa perque la
res. Max-Linder ha anat a Amé- sucat amb oli.
Gräeia,
, 73,334
Aquest senyor fou saludat per terra, fortificada d'ella mateixa, soste
rica, i ha deixat de ser ell. AqueSant Marte
87,677
les
ciutats
en
Hoce
elevats;
així,
ornala
mestressa
de
la
casa
on
analla gräcia discreta i aguda. tan
Sans,
31,146
da
d'aquesta
diadema,
la
imatge
de
la
va
d'aquesta
manera:
—'Com
es20,554
francesa i tan afinada, s'ha desSant Andreu,
mare
divina
és
portada
encara,
inspirant
ha,
senyor
Gonzälez?
Ai,
perdof
et
completament.
Max-Linder
LES MITGES DE SEDA
san Gervasi,
17,429
veneració,
per
la
terra
vasta.
Diversos
ni,
ara
no
me'n
recordo
si
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out
s'ha
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que
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El
tePartem
Les Corte,
8,534
pobles, segons l'antic costum del culte,
insuficient, que s'impos a . la ria- Gonzälez o Fernandez."
ma és d'una suavitat imponderable i,
Harta,
6,035
I el senyor Gonzalez eontestä: Ii diuen, cridant, mare de l'Idas, i
lla brutal, aquella que sacseja el
de més a mes, suggestiu.
Amb el cena d'ara, del 1920, que es de
Els investigadors han intentat de tra- cos de cap a peras. Ha robat els —"Es igual senyora, la qüestió donen escorta escamots de frigis, per710,335, quina es la població de cada un
qué en aquesta regló començaren de
trisco del Douglas, del Charlot, es passar festona."
bar una explicació satisfactória a la
dels citats ex-pobles? S'ha fet qualque
Josep Merla de Sagarra bell antuvi a néixer les messes i d'allí estadtstica d'idee?
vaga actual. N'hi ha que l'atribueixen i s'ha empescat una comedia uls'estengueren per tota la terna. I s'hi
a l'ús extraordinari que es fa avui dia

L'actuacid dels catalans d'Amérih
•L'ergan ització deis nacionalistes catab ns segueix fent-se amb una activitat
gere clamara . De molts indrets de la RePaca i ällittc de les veines—Uruguai,
aaa atri i Xile—ens arriben noticies de
,eaa
¡25randament que està operant-se a les
c adències dels nostres connacionals.
vavinent campanya que . B C",
abdrid, s'ha empres contra de Catee:e-a. és ragulló que fa moure els passias despertant-los de la sopor en que
rematen quant a afers patriätics. Les
B C", terialentes escamases de
pan la virtud de convencer els esceptics,
riaj: mes que els discursos i les raons
ole ele fonamentem el «e: de la nosa Petria a gaudir dels atributs de potac iiittre.
tirado, potser, a les campanycs anticatalan25 aguditzades aquests darrers
cree anee els fets de La Bisbal. la susmä armada, dels concursos de
rae aleria organitzats per la Mancos:un:: a l'Urgallet, els decrets d'En
elteee jo volent-nos desposseir de la deixa
'Per, Vila i Codina i processant el dignisejal ee:rici i diputat català N'Alf red Pcmaa, roiensiva contra l'idioma castre,
.sense oblidar el plet dels Telefons i ara
ks aiatribes de lA E C", gràcies a
tirallonad de greuges, diem, els
tacieaalistes catalans ens disposem a actuar tole i constantment per tal d'acabar cm més aviat milior amb aquesta
guerra que no ens deixa viure assossegadament, lliurement...
Ea a nostra proppassada crónica assabeatarem la constitució de Comites nacienalistes que responen a una organització general i metódica a Mendoza, Bahia
Blanca. Buenos Aires i . Rosario. Avui
plau-nas fer constar que, ' ultra els esremate, s'han constituit els de la ciutat
de La Plata i Paso de los Libres. Ton
ells responen al nacionalisme mis radical.
• Si els esdeveriments que hom preveo
que han de succeir a la pàtria dintre de
tax, Iteuen realitat, els catalans exiliats
serem dels que hi hagin contribuit
menys. Per tal de preparar rajut que es
Jara necessari, als susdits Comités s'organitzen i treballen activament i intensaInes t.

• ••
Al teatre Victória, d'aquesta capital,
tague efecte la vetlla del diumenge, dia
,at de gener, el festival organitzat pel
Ixnemtli'it Casal Catalä a honor de rail
eatrici N'Angel Guimerà i per tal de poder cooperar a l'erecció del monumcnt
que Catalunya ti té projectat. La col.lec;tirita: no respongué de la faisó que hom
esperava, donada la finalitat de lacte i
'al Set de no haver tingut de molt temps
eneä avinentesa de veure teatre catalä
iliurement. Així i tot, peró, l'ampla platea
del Vietória s'ompli i mantes llotges
'tren ocupadas per una concurrencia selec -

El lector diu...

Gaseta Femenina

das vestits de vellut, de seda, de sati,
que exigeixen mitges luxases i fines. Es
possible que aquesta teoria sigui una
mica certa, pera no és certa del tot.
No cal sino mirar—mirar amb un interés purament científic, s'entén—les carnes femenines que desfilen pels nostres
carrers places, per comprovar que moltes mitges de seda no surten d'un vestit de seda, ni de vellut, sinó d'tni vestit
de llana o de crespó o de qualsevol altre
teixit menys luxas.
En realitat, la victória de les mitges
de seda ha d'explicar-se per les seves
qualitats intrinseques i no per cap exigencia d'indumentària. La dona ha dascobert que és la mitja que comunica a
les seres extremitats un aspecte més
seductor; i la dona no se n'oblida. De
tant en tant, sembla que s'insinua una
reacció a favor de la mitja de fil o a
la mitja candi, de gust esportiu, pecó la
reacció és poc intensa.
Acceptem el fet i no ens encaparrern
amb la recerca de les seves últimes causes, o sia amb la seva filosofia.
L'estiu passat la moda va imposar les
mitges de color beige, suecia i
L'hivern ha aconsellat colora sofertes:
gris fumat, taup i bronze. Es lógic que
el mal temps comporti colors menys delicades per dissimular el, riscs de la
pluja i del fang i la vermellor dels turmells enfredorits que pot transparentar
desagradablement.
Am, la Primavera comandarà el retorn de les colors clares. I VC ' t aquí que
un bona podria seguir el curo de les estacions en aquest amable calendari de
seda, sense que Ii calgués alear el ulls
fins un almanac de papera
Entre les mitges de seda, hi ha categarles d'elegäncia, naturalment; categories que van des de la mitja de seda
sense costura o amb costura dissimulada,
fins a un almanac de paper.
desde la mitja de seda amb peu de fil
fins l'irreprotxable malla de 44 amb
baguettes brodades.
La mitja clässica de pres regular te
com avantatge el poder-hi recollir els
punts as %'s facilitat; cal, per aixó, un
ganxet d'acer, paciencia i bona vista.
Les mitges de malla molt fines dama:len un ganxet minúscul, mis paciencia
i mes vista.
La manera de rentar les mitges influeix molt en la sera durada. Algunes
de les nostres àvies rentaren les mitges negres amb cervesa; les mitges dares ' amb aigües dt sacó, lleugerament
tenyida de rosa la segona, lisian es traetava de mitges blanques. Quan les mitges estaven rnig eixtdes, la allisaven
sobre tina post de planxar amb un manyoc de (km) o be les planxaven ami,
el fons d'una ampolla de vidre.
Cal dir que les nostres ävies portaren
mitges ben espesses, puix que les cróniques de l -i poca fan constar que un
bon parell de mitges ha de pesar almenys 65 grams. 63 gratos! Quina cosa
t.
tan feixuga al costat de les mitges d'aLa dcsallada co produl el passat mes
ra, que poden volar en una rentada de
jr e:tutee amb l'assistencia i cooperada
e l'Orfe6 Catalä de Buenos Aires a la no-res I
Avui s'esbandeixen les mitges ami)
rtelict de la Raza, organitzada per la
“
Asoc iación Patriótica Espalda, la ins- una gata de vinagre i es pengen per dalt
--; te.ei Mig—per potar-J4 a eixugar.
. C5Ó hidalga anficatalana per exeel-

aficionats de la secció d'art escede del Casal representaren la forta Iraígedia "Mar i cd" la deliciosa comedia
.La Paldirona", ambdues obres del mesare, posant-hi l'ànima i la voluntat. El
úblic els feu objecte de cälides maniIfeshcions de simpatia.
t:E1 dilacte compatrici senyor Lleonardpar! (Josep) Urgí un ben documentat
beben original, analitzant la personan'tat d'En Guimerà sota els tres aspectes
mis rellevants del mestre: poeta, draMaterg i patriota, reeixint bellament de
la sJ•va comesa, per la qual cosa rebé
aplaudiments.
Durant els intermedia el póblic adquiti unes postals amb reproducció autogràfica d'En Guimerà, que eren ofertes,
snitjaneant un petit dispendi, per xamoses
'desuelles de la nostra nissaga.
'• La bella bandera que les dones catalanes of cenaren al Casal Cataiä era capoaada en el vestibul del teatre embolcailant refkie del mestre. Fou utt vetfiada amarada de catalanitat.
• ••
L'Orfeó Catalä de Buenos Aires fou
itsrtitaibä ran d'una dissidencia amb l'entitat glera Casal Catalä, fa poc mis de
cinc anys. Tothom es lamenté, aleshores,
*ele rescissió, peró hagué d'acceptar-se fatalmnt. Menys mal que no era motivada
ber cap dissentiment d'ordre patriótic
O ideolfegic, sinó per encontrats punts
• mera en l'organització i direcció.
Els qui presenciärcm els esdevenimeMs
atnb completa imparcialitat davant els
fets consumats procurärem minvar Ilurs
efec!es perniciosos en nom del patriotisrne i la germanor que deu regnar entre
la familia catalana exiliada. En part reei'cercen en aquest noble intent. 1 diem en
Part pesqué la inconseqüencia dels uns
bila l b aratä, en diverses ocasions, els plans
de reconciliació que hom havia intenlat.
Ami) més o menys intensitat. l'"Orfeó
Catla de Buenos Aires ' i el Casal, amb
el sen Orfeó reorganitzat, remarcaren
'en Ifirs actes l'esperit de catalanitat que
se rnalava animar-los, peró el fet de tenir el primer un article en els estatuts
, Pel qual no era imprescindible la tracionaljlet catalana per ésser-ne soci, produl
Mía bona entrada d'elements cosmopolitas, els qual; anaren influían, si no en
di recció en rambient espiritual i pattIO t de rentitat. Els efectes del contacte amb elements totalment distints a
, no:tra individualitat característica, se
lentiren aviat, determinant un sensible
Una; d'orientació patriótica. El timic del
• ¡Ir Política, vingué a suplir falles
rea unciaments i el de la universalitat d.justificà actituds patrióticantent reProl daes. Clar que Retuestes orientacions
aq ! :c st es actituds començaren a desenca.
"li a r eh' patriotes de bona fe, molts dels
qílah decebuts, iniciaren la retirada, com
Pres 3eatint la imminent davallada de l'en
fital 1 ami ha esclavina-e dissortada Els

afegeixen galls significant que els vioA. R. Sallent
ladors de la divinitat d'aquesta mare
que es tornaren ingrats amb llurs paCAL PREOCUPAR-SE'N
res, són judicats indignes de progenie
Sr. Director:
Escolta graduada de nenes de Vallcarca
viva que arribi als 'Milis de la Ilum.
Passant per la Plaça de Sant Jame
Es cl segon dele grupa escolars projec- ment ca sessió de 14 de juny el pla gene- Els timpans tivants tronen amb les pal- hom
pot finar-se aquests dies cona en
tats i raditza ts per la Counasba de Cul- ral de distribució d'edificis escotare, in- mes i els cimbals cóncaus al voltant, i
el dm mes alt del Pelan de la Generalielogue aquest solar propietat de l'Ajunta- menaea el so ronc de la trompeta i el
tura. araot sot errar el llamees, al
tat oneja, oberta als guatee vente, una
ritme frigi de la flauta buida enfolleix
regisree de Patronat implantat rany dar- ment per edificar-hl nos m'ola de nora
bandera que no es pas la nostra. Malt
planta. La SeVII situació, emplaçat en el els esperits i s'agiten les sagetes, en sigrer. Subhastades les ebres setembre de
poca saben que hi es posada sempre que
l'any 191S, la recepció definitiva de Pedí- cor de la barriada, era a posta perqui de ne de furor violent, amb el qual puguin
se celebren les Assemblees de la Maneotots els indrets hi poguessin acudir cemo- suscitar temença pel numen de la deessa,
fiel tingue Ilse el mes d'octubre de l'any
munitat, el nostre Govern incipient. En
dament els alumnes, riere l'Assessoria als esperits ingrats i als cors impietosos
1920 i fine el mere del 23 no ha pogut
canvi la riostra, la catalana, I'dnica que
Técnica no /menté aconsellar la construe- de la multitud.
inaugurarese l'escota. per les dificultan'
hayan d'acatar com a nacional, hom la
hagudes en tractar cercar el regisme eje d'una escala per a nene i nenes, car
I tantost és conduida a través de les
veurä a la part del carrer del Bisbe, mig
la superficie del solar no ho permetia. si
adequat pel sea funcionament. Constitue'x
grans ciutats, premiant calladament els
plegada damunt del pal, passant desapervoliem que aquesta escota no es compon- mortals amb la seva protecció muda,
un tiren distint, per ara finie—dintre del
cebuda a molt gent. Sembla talment que
gues eimplement de local per a lee despla d'escotes de la Comissió de Cultura,
quan escampen aram i argent per tota
se'n doni vergonya, veient cota en un acto
ees literäries, sine que a mes d'aquestes la via seguida, enriquits d'almoina gede tots els altres edifieats o en constrneexelusivament nostre hagi de tenir suprebagues d'especials on poder donar-hi nerosa, i la regalen de roses ombrejant
ció. Es el tipus barri de població diemacla un simbol aliè. ¿No ho veuen niel
ensenyanees complementäries i que tin- la More i els escamots d'escorta. Desseminada. Aixt com el Baixeres, Pere Vimateix els senyors diputats i eonsellors
la, etc., eón fets en vista de la intensitat gues a l'enseres patis espaiosos d'esbar- pres, les colles armades, que els grecs
de Catalunya? ¿No creuen que per a les
jo. Aleshores ealia determinar per a quina
de població del m'en urbe al qual catan
anomenen curetas frigis, bornegen amb
vinents nssemblees cal preocupar ae d aalumnos tenia que ner bastida l'escota i les armes a pleret, salten ritmicament
destinats, i tenen una capacitat extremequema anomalia?
dinäria per recollir la gran massa de po- es convingué en que fos per a pärvuls
joiosos per la sang, agitant amb la tesblacia escolar que ele distrietes III i II nenes, per rae que es mes pimpi que les ta els poderosos plomalls que fan e snenes i pàrvuls estimulo en lloc mes reManuel Basses I Pulggrtid
municipal contenen, en eanvt la Farigola,
parverar; imiten aixi els crucetas dicteis,
collit i avinent ; tenint en compte, a mes
REVISTES D'ESPORTS EN.
arreeerada al pea dels turons ele Yallcarque, segons canten, apagaren altre temps
que sen preeisament elles les que acostuca. ha d'atendre les necessitnts escolars
CÁTALA
a Creta els vagits de Júpiter, quan enmen a conduje a l'escota ele seus germad'una població inee dispersa, i en el ras
torn de l'infant, aquests nens armats
Sr. Director:
d'una capacitat exeessiva, resultaria des- neto mes petits.
feren danses Ileugeres i polsaren amb
Es tanmateix una vergonya, com bao
L'escota es eomposta de soterrani, plan
avinent, perque hernia d'atranre pede
ritme el bronce contra el bronze, no
ta baixa, primer pis i golfes.
viugut dient alguna lectora, que no es pumolt ellunyats del 'loe on es construida.
los
que
Saturn descobrint-lo l'atrapes
bliquin les revistes d'esparts en catala. I
En la planta M'iza ein troba l'aula
Per Edad en la barriada de Grecia, de
amb les manclibules i produis en el cor
mea vergonya encara que tants milera
la qual podrtem dir que Vallearea es un per a Párvula, amb rabuda per a 55 almnde la mare una ferida eterna. Per aix6,
Mala
per
a
45
o
so
alumnes.
d'esportietes
entalane ha gin d'informa>
d'un tipos consemblant al Pere Vea, que
homes
armats
escorten
la
gran
Mare,
Ei ha tambe sala de professors, els vesnos i hagin de preterir uno periedies resuburbi stil projecta un grup escolar
potser que la deessa
significant
també
decente en espanyol. ¿Per que entre tantas
neo, i una altea aula per a nenes amb taaten g ui els miny'ous de la banda dreta de
mierificis colo fem per l'esport no en feo
tuarle per als alurunes d'aquest pis, wa- mana defensar amb les armes i el cola barriada i, pels de la banda esquerra
ratge
la
terra
ptstnia
i
mana
fer-nos
ters, etc. i cambrf per al cansarse. La
ni un per la Pätria? Jo cree que si s'edel correr de Salmeren, es d'esperar un
guardes
i
glória
dels
castres
pares."
ditessin lee revistes d'esport en catete Fa.
sala ele párenle comunica al pati i jardt
aprofitament diem del magnifie
per mitjà d'una galeria porticada, on ulcollida seria magnifica.
que al cerner del Marqués de Santa Anna
"LA NATURA CONTRA l'T.S QUI
s'estä acabant ele construir destinat a Es- tra poder-s'hi fer causes diverses, es po¿ Tardare molt a imposar-se el patrio.
AMEN
LA
VIL
den
recollir
ele
nenn
en
dies
de
mal
tempe.
cota Complementäria
sisase entre els nostres esportistes? ¿Ser*
En les golfos s'Id traben les habita(III, v. 933-962;
Per donar una idea de les caracteristis
eert que per alguna l'esport ee superior
ba amb celinda per a 45 o 50 nenes, una
mies de l'edifiei, reproduim el que die el
a la Petria? Tunt de lio que llur redeamSi, per fi, la natura aixeca de noble
llibre de Construcrione escorare •ublieat sala por a (rebollo manusals i nitres la- la sera veu i cita mateixa aixl increpa
dO patriStica sigui prUlma !
bora, els vestuario, waters, labavos, etc.
per la Comissió de Cultura.
hl. G. P.
En el soterrani hi han els gataretxos algú de nomines ; "iQué és per tu de
"En la barriada de Vallearea, d'aquesta
i la caldera per a la calefacció central,
eititat, en el (loe conegut per "Hostal de
la Farigola", situat en In Bien del ma- que tindrä instal.lada l'escota.
En lies golfes s'hi troben les habitatela nom ,propietat nio l'Ajuntam ent, sed
instaLlä una escota de nenes m'en for- done per al conserge lusas sala tora dit:t es, que perildicament prendran les alurnmase part dit lloc de l'antic municipi
d'Horta. A l'agregar-se aquest municipi nen.
La rabuda total d'alumnes set*
a Barcelona, l'Ajuntrunent continué en el
d'una 200.
mateix lloc aquesta escolie fina l'any
La euperfiele total qtte oeupa l'eeeobt
1913, une fou clausurada per l'autoritat
es de 87073 metres quadrate, descomcompeten', per no reunir prou condieions
posta
en 32955 metros quadrata de port
de seguretat. No trobant-se lloc a posta
edifirada 1 514,139 metrea quadrats denen dita barriada per instal.lar-bi aquesta
pal per a esbarjo.
escota i en espera d'unes millares en l'eLA PUBLICITAT ha concertat amb la come
La superficie edificada per alumna e,n
difiei que el possessin en millors condipanyia d'assegurances
una pòele 5 metros quadrats. El eost de
elans higieniques, porlagegiquee i de gr.
gimotee Perlera,' eete funcionan' en el <la- seré de 91,98331 pessetes, essent per tal
per
la
qaal
tats
els
subscriptors
que
lissa
el cost per alumno de 480 pessetes.
mben particular de la itenyora mestressa.
Lea mestresses designades pel Patronat
ho signia alhara de LA PUBLICITAT i de
Ea li- perra que ea fóni l'agregnehe del
san en te-liebre de tres, I 111 dirreele conelunieipl (Vilorta, ja el local que ocupe.
l'EDICIÓ SETMANAL D'ESPORTS quedafiada a la smacnra Marta Balde, ea una
va acinesia perola, ultra no reunir cap
els
garautia
de
l'eneert
que
La
priseedit
ran assegurats per 5.090 pessetes conin
que
es
dedicara,
era
a
condice; per al fi
nomenameate, Altrament per al 'mentar'
auficient per estatjar el nombre d'alumtra
tota mena d'accidents en ferrocarriS,
nas que proporcionara la barriada. Bes , sitan designat diles mestresses de nomenament molada del Munlelpi.
tramv;es 1 aixells moguts inecimicament
d'aqu elite/upa ençà, la poblada de Val!.
Crelem assegurada, com en el gran
carca ira anat aumenta', de tal manera
Dalzeras, la Lona marta de l'airada, que
que es fa d'urgent necees:lid la coustrueEn edicions vinents donarem tota mena de
en taré un dele minora centres bareeloció en aquella bardada d'una escala de
detal i s referent a aquest assumpte
ina
d'educarle
femenina,
I
el
nom
que
p
van caparitat per satisfer en part les nomara CSInEntálem e o penyora de atta l'asC.Chi tusa egeo/are.
perit de l'escota iier beacatalä
It1 _rally 1017, a l'apromr l'Ajunfa.
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El primer d'abril, diada de Pasqua Florida
tht

e

inaugurará la seva nova rotativa
Des d'aquest dia el nostre diari aparei xerä magníficament imprès en paper satinat i contindr ä gravats perfectes, per l'esta d'Excelsior" de París I
"'Ele
Borne Newh, de Nova York, i altres del mes importants retalles del món.
de
Podem dir que serà la millor rotativa de les existents a Barcelona. Per virtut d'aquesta refor ma, la transformació en la part externa serà completa.
Cap diari hi haurà mes clarament ilegible i d'una presentad() més acerada que

LA PUBLICITAT

E

Editarà, segons els dies, VUIT O DEU O DOTZE PAGINES DE FORMAT MAJOR QUE L'ACTUAL, ultra els números extraordinario.
El primer d'aquests apareixerà L'l D ABRIL, DIA DE LA INAUGURACIO.
Próximarnent en publicarem els detalls.
==-

LA PUBLICITAT
disposant de major espai i pel fet d'entrar en una

novella

etapa, ampliarà i millorarà les Seecions que avui conté i n'introduirà de nOVes:

hiformació gräfica de Cataieya i d'arreu del món. Peina Comercial
dihria amb mía detallada inforninció de, Borsa, Cotons, Llotja, Metalls,
Mercats, etc. Contes i alees irothiccwis literMies. Selecció de novel=les
per al folleti, comeiNant ei dia primer d'abril arfil) tina de fortament suggestiva. Seccions d'interès especial thinic i per a clames i Manís. Informacions de LA PUBLICITAT, i alees novetats i minores. Com a innovació
principal, cal comptar l'aparic-iö cada dilluns, començant el dia 2 d'abril, de

CITAT

Tr

LA

EDICIO SET ANAL 10 ESPORiS •
9

amb el cos de reclacel2) mes selecte de les d iverses esferes del depon.

Josep Mesalles

Jaume Mestres

Cap de redacció:
Secretad de la Confederació Catalana d'Esports

Director:
l'arquitecte que projectà l'Estädium de Montjuich J

Els mateixos redactors publicaran diàriament a LA PUBLICITAT la secció "Els Esports", contenint articles i informacions i gravats.
Una altra novetat serà l'admetre subscripció especial a

Z

LA UBLICITAT
EDICIO DEL DlUMENGE
la qual contindrà un resum dels principal s esdeveniments de la setmana.

Regiran eis següents PREUS DE SUBSCRIPCIO
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PUBLICITAT
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Altres paisos
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Edició setmanal d'Esports

PUBLICITAT

Edició setmanal d'Esports
0'20 ptes.
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Edició del diumenge
Barcelona... ...
... 3 ptes.
Resta de Catalunya... 3'50

un
=4

LA PUBLICITAT

Lere

espera deis Rus amics, de tota els patriot es catalana, que voldran sentir l'orgull d'haver dut un a participació, petita o gran, expressa o anónima, a una
obra de tan vasta eficàcia nacionalitzador
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Davant el nou esforç que representen aquestes importants minores,
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El que demanen els
turcs en llurs contra-

propos.c,cnAt:ameses
als aliats
Angora, to.—En la nota que acompanya el text de les contrapropoaicions
mases es declara que Turquia no reclama cap modificada fundamen ta l en
les estipulacions polítiques del Tractat;
pecó en canal demana que se li cauce
deixi la sainada sobre Casteloritza i les
petites illes de l'arxipèlag de Teuedos.
Demana lambe una completa reciprocitat en el règim que llaman de sseauetre's els estrangers i l'abrogada deliiii
tiva de les capitulacions. Tumbe rechuna
que siguin separats del tractat alguns articles cencernents a qüestions tambarria
ques i la restitució a Turquía imanediatament després de la signatura de:
tractat de tos els vaixclis de guerra 1
;armes retinguts actualmeat pels aliats.
• La nota insisteix llargament sobre els
sentiments pacifistes del Gavera d'Angora, i demana que la conferencia de la pan
esigui immadiatament represa en una cia;tat europea i prefersnc...
lavas.
EL PRMER 111/11131 F2E -ami)
CREU QUE L. iSi‘..74 RECONZiXERZ CONG:LtAiaCt";
DE T1.7-IQDIA V,ONCEEUT A Li3
' CONTR.Z.PROPOS:.:04.1,3 14-3
ALLATS
Londres, io.—Teleg,rafia el corresponsal del Daily Mail a Constantinoble que
el primer ministre Rauf-bei li ha fet lea
següents declaracions:
"Les nos.tes come-aproposidons als
aliats catan en cami; estan concebuties
amb un esperit conciliador calculas de
manera que condueixi rápidament a lo
pau.
Quan el roan les conegui — afirma
Rauf-bei—estarà d'acord amb nosaltres
en reconeixer que Turquia fa tot er que
està a la seva mä per tal d'arribar a una
solada pacifica."—Radio.

.ELS E. UU. ADANS DE NEGO-

CIAR UN Acort o PER SEPAnAT,
es p E n AnAra QUE EL3 ALSAIS
GOIICLOGUIN LA PAU
TURQUIA
, Nova York, to.—Els Estats Units es' pecaran un temps raonable per a permetre al sahats conclaure la pau amb Tm'. quia, abaus de prendas tata mesu ra per
a negociar un acord separas amb els
• tares.
Aquesta actitud es basa en qua. els Eslats Units no havien declaras la guerra
a Turquia i per consegüent no hi hateé mai una ruptura real de les relacions diplouniques arab l'esmentat pais.—
. Raaio.

Mamiestacion> deM. Poily).are davant Cornisiö d'A. E. de la Cairibra

Govern argen
afirma que continu
formant part de
Societat

El ministre de la Guerra francès a la Ruhr :: El Govern alemany prepara
un nou pla de reparacions

Buenos Aires, to.—El ministre d',"(
estrangers ha declaras a la Cae.,
la retirada del representant arge,,
la Lliga de la Societat de Nacioar,
1920, no significa que l'Argentiez
sitgi romandre allunyada de la s
institució.
Els atrassos argentins en les d
de la Lliga seran abonats Stil -p
LA UNIO PRO SOCiETAT

-

Parte,
president del Consell,
senyor n'imane, eap.sa ahir davant la
.k.nuiasió eatraugers de la Cambra
dels Diputata lea mesures adoptades pel
Govern a la llaiir, afegiut que el Govern
francès no aceeptaria cap inediacie, ni
conversa amb cap putada per modificar les diles mesures; perú que, en cauvi,
estava disposat sempre a escoltar totes
.es propoeicions oficials que li pugui dirigir el Reich..
En tot cas, va afeeir Poineare, Fran,,;se no abandonara la leva aecrä per simples promeses, atila que exigirä Ica garanties neeesaries.
EI Pres hient del Consell va acatan donant cotapte de la situada de alemel
dels último telegrarnes retrato d'Angora i
Constantinoble.—Ilavas.
I'arts, 10. Segens el "Petit Parisien"
en Pexposieldi feta davaut la Conasaió
d'Afers estrangers d. la Cuera pel president, senyor Poinettie, feu constar que
cem a conseqaencia de les darreres tuemeres adoptades per les autoritats franeo-belgues la situaei6 general a la coma
de la Ruhr ha midorat notablement.
Els ferroviaria aleinanys han eimençat
a reprendre el treball. assenyalant-se
riament noves demandes per part dels esmentats obrera.
El träfec ferroviari es cada dia mes
importara i mes fäcil.
Diversos iudustriala permeten ja el
funcionament normal de l'un indústries,
especialment a Aquisaran.
El corla duaner (me n'eaVn d' Est a
Gast es cada regada mes efleaq, acose
causar impediment a l'intercanvi necessari bereits a Pes ben eutea de permisos
per al träfec comercial.
Els efectes del bloqueig econOrnie comeneen ja a fer-se sentir a Iota Alemanya 1 les persones que en troben mes
al ecrrent del veritable eetat de la situada diuen que la resisteacia alemanya no
durarä, segurament, molt de temps.
Aquest blaaueig ha staunt com a reeultat el demostrar que Alemanya tenia
diner en quantitat suficient, tota cegada
que ha pogut comprar al eumptat earldS
a l'estranzer Mentre persistes en declarar-se insolvent per pagar el que deu
concepte de repanniens.
Com a cansen:l amia de la disoluei6
diferents importants centres agitadora.
ha quedar remes l'ordre a tot el tenis
Inri ocupat.—Daras.

ala'AFEL.LACE) DE ZAGLUL REC'JTJADA
a Londres, 10.—La t omissió judicial • EL 1.1UNISTRE In' LA cu mina
FRANCE:, A LA RUHR
del Consell privat ha acordat desestir
mar el recurs d'a/acatada> presentar per
París, 10.—El ministre de la Guerra,
Zaglul Paixà, cap dels nacionalistes
M. Maginot, ha mamar a la Ruhr per
egipcis, detingut com se sap i expulsat
conferenciar amb el general Degoutte.
TEgapte per les autoritats angleses,
(luan hagi acabat la seca missi6 a la
contra la sentencia dictada pel TribuRuhr anirà a Brusseales, per assistir a
nal Suprem de Gibraltar —Hayas.
la conferéneia franco-belga que ha de començar el dilluns.—Ilavas.
LA PREMSA ANGLESA I LA
Magancia, 10.—El ministre de la GuerQUESTIO D'ORIENT •
ra ha arribat avui a Dusseldorf per tal
Londies, 10.—El "Times" eseriu que d'inspeccionar l'eatat de l'exèrcit
abans de pronunciar-se sobre la qüestia
del tramas de 1.ausana el Govern britäParís, 10.—Segons informes d'origen
Die no pot ésser per am ni optimista ni
diplomätic que telegrafia el corresponsal
- pesimista abano de rebre la nota turca.
dol "Journal" a Berlin, el Govern del
Després que la conegui deeidirä si pot reReich prepara en l'actualitat un nou prosultar triar an be de la continuacie de les
grama de cepo raciono, que en el ces dennegociaciones, el lloc en que aquestes
balar - se naves negadas:loas sotinetra a
hagin de continuar i en quina forma.
l'examen de les potencies anadea
.Amb tot, afegeix, es satisfactori pensar
Aquest programa te alguna semblanque la direcei6 dels assumptes tar e s ha
ça amb el que baria de presentar en 101estar deixada ea mans de Mustafä Kemal
tima Conferència de aPrIs el senyor literas5 d'Ismet-Paixä, als quals es crea desitmano ,encara que en difereix en alguna
josos d'obtenir la pau.
punts essencials.
La "Westminster Gazette" escriu
Una regada reglamentada la ni:tedia
Una cegada mes cris velera col.locats davant de la necessitat de cerear un acor.I de les reparacions, Alemanya aceeptaria
un estatua la part essencial del qual eonq ue s igui acceptable per ala tures i els
aliada. No es dubtós que es podrà obtenir sistieä en la internadonalitmeM da la
Ruhr. en la forma que va suggerir la couna pao raonable quan s'hagi arribat a
naasia de diputats laboristes anglesos que
assegurar la solidaritat aliada.— Radio.
va fei fa poe una risita a la rcghl, redactant un informe sobre eia seas reELS EXPLORADOES POLARS
sultats.
LA tilVERNADA D'ArtIUNDSEN A
Aixt mateix el Govern alemany admeALASKA
trà favorableuent l'eactraci," progresa] va
de la Ruhr i de la Ithenánia per les traLondres, to.—Comuniquen de Cristiania que quasi simultàniament s'han repes franco-belgues ,paraLlehunent amb la
jira-lantaca' del pla establ e rt per al pagabut noticies d'Amundsen, que es troba y a a Notna (Atasca) el dia 1,5 de dement de les rtparadons.—Ilatas.
sembre, i noticies del seu vaixell, el
GRAN ACITACIO A DUSSEL"Mund", que es troba a la deriva a la
DORF -:- ES TEM QUE ESCLATI
conca polar.
LA VAGA GENERAL
- Annindaen anuncia en carta que abanDusseldorf, 10.—Dea d'alar a la nit
donará el 26 de novembre el seu lloc
els funcionaria donen mostres de gran agide 1Vainwright i que emprà so dics en
tada.. S'espera que aquesta nit eseiatt lo
. trineu per a cobra- una distancia de 1.40 0
vaga general. S'ignora el ele sindicato
quilometres que el separava de Noma,
obeiran aquesta ordre de vaga, que emaon ha anat per afinar les seres brúxules
na del Govern alemany.—Radio.
i obtenir noticies de la situada del
*Master.
LA SITUACIO A ESSEN I LA DIAquest mes sortirà de non cap a WainSULUCIO DE LA POLICIA
veright, d'on pensa arribar a les soletats
Duaseldorf, 10.—Les autoritats d'ocupolars.
pad& han desmentit rodonament que haPer altra part, el radiograma del
gin estat saquejats vint magatzems a Gel"Alatal" anuncia que demores d aver essenkirchen.
tat bloquejat pele gots del comencaA Essen la tranquilaitat eir absoluta.
tnent de la tardor de 1922 el vaixell es
L'aparaió d'aquesta falsos rumore ha
destacä el 14 de desembre i va reprenpral consistencia preeisament amb motiu
dre el seu cure a través de la conca ard'haver-se poca a cap la diessolucia de la
tics.
pulida de seguretat Ilemanya, la qual
Actualment es troba al Nord de la Siconatitula el 11.011 erina elemen amb que
beria Oriental, havent franquejat a la
comptava per a l'agitad() antifrancess.
deriva un centenar de quilümetrcs en tres
Tots aquests rumoro traen, seno dubsnesos.—IZadio.
te, per objecte donar apariéneies de realitat a la Ilegenda que la desaparicid
!I LLOYD armar, MALALT
la polluela de seguretat compromet el man.
p landsea,
George es trolm
teniment de l'ordre peale No obstant, el
7 Indisposat, haventast ‚IN op t ParCiovern alemanY ba Proldbit term
Inantdar
, e,
..Laseekt ale lat,Aldel ue rocs4Iz 1n ß la

reconstituci6 dele roemos de parida dissollo; pera, amb tot i aixe, Alemunya
pretè que la anpressia de la policig de segor- Ixe amenyttla el triomf deis mallantoro, quan, en realitat, marea la derrota dels dementa exaltats i pertotbadors.
—Has as.

El suplent te dret, immediatament
d'ésser nomenat, a prendre seient al
Consell, amb veu i vot en les deliberacapas.
Es potestatiu del Consell decidir si
el suplent ha de continuar definitivament exercuit el càrrec.—Havas.

LA REDUCMIO DZ.L TREDALL
TOPADA D'UN TNEN Aiíait UN
AU'r O MOUIL LIMA TELEFGPHOA DZSIRUIDA
DISOLU-C20 DZ LA POLICIA 11E7:DA
Duir aeldorf, 10.--A duisburg van a re.
dale-oc de uou les horra de sedadl a he
mines. Es probable que sularunt es treballi alguno die» per setmana.
Prop dAlat,7-1.1agüncia un tren topà
ami, ein automillil alemany en el pas a
nivel de Gcruernheim. A Einzig dos vagons d'un couaboi descarrilaren a la ilota
de Duaaeldorf a Magancia. NO hi llagué
dessgraciesi personaba
La Itnia tetefemica de Thasseldorf a Me,drieh ha estas dsatruida. Es cerca els
toro de l'atemptat.
A la zona ocupada pela belmies ban
proeedit tumbe a la dissolueiG de la P oreja cerda, Iiiienciant-se en el quarter
general a 70 gen.larms.— Radio.

LA QUESTIO DEL MARC AL

ELS trwinieis SOBRE ELS AGTE3 DE VIOLENC:A ATRIBUITZ:
PELZ rr.I.E.MANY3 ALS FR5s1'1.7.ses
Londres, lo. — El corresponsal del
"Daily Express" a Dusseldorf, telegrafia que ahir es dedica a Bochum a
comprovar les alegacions alemanyes segons les quals els soldats francesos slavien lliurat a actes de violencia i brutalitat. Malgrat de la minuciositat amb
qué foto realitzada la investigació, el
corresponsal declara que no va poder
trobar ni una sola de les cinquama
times de les quals havien parlas els alemanys.—Havas.
Dusseidorf, sa—Les informations de
procedencia alemanya parlen sovint d'actes de pillatge i brutalitats,comesos, ․)er
soldats francesas. Es d'observar que en
aquestes informacions no es danta Mal
el nom dels suposats culpables i sí només la vaga denominada, de "soldats
francesas".
Cada vegada que les aútoritats
cupació han obert informacions per depurar aquests fets, s'han trobat que les
queixes i reclamacions queden esvaides
i sense cap fonament real.—Havas.
EL GOVERN BAVARES CASTIGARA ELS AUTORS D'UN AGRES
SIC ALS OBRERS ITALIANS
Roma, 10.—Telegrafien de Munich
a l'Agencia Stefani, que el Govern baverés lea ordenas la instrucció d'un expedient per tal de castigar amb el major rigor els autors de l'agressió COlTleSa contra uns obrers itallans.—Havas.
DEL COMPLOT CoMUNISTA
EL SUMAR' C-ONTRA ELS 42 DETINGUTS A BRUSSEL.-LES
Brusseales, 10.—El jutge d'instrucció
interrogä ah:r als 42 comunistes detinguts per la denúncia del fiscal. Es mantinqué l'ordre de deteneia per a 13 seis
rnateixos. Els principals agitadors segueixen detinguts i entre ells figuren
jacquemotte, Van Overtayen, Labaut i
Lenoir. Els altres comunistes no den
més que comnrarse i no seran processats, pera romandran vigilats
El fiscal general ha celebras una cont
feranda amb el ministre de Justicia.
Actualment es procedeix a l'examen
deis documents que s'ocuparen als detinguts.
Segons "L'Independances Belgue", el
sumari demostra que el centre de totes
les organitzacions comunistes Ton surt
l'ordre de propaganda és Berlín i Berlín
estä a l'ensems en relació directa amb
Moscou.
Dels documents examinats fins ara
resulta que els informes transmesos a
l'estranger es refereixen especialment a
la situació militar.
La "Libre Bélgique" afirma que han
estat ocupats llibres de comptabilitat i
docoments que proven que els fons d'aquesta propaganda pr ocedien de Berlin.—Radio.
EL CONSELL DEL SARRE
Ginebra, so—E1 president de la Comissió de Govern de la conca del Sarre acaba de comunicar al Secretariat de
la Societat de Nacions, que el doctor
Hector, membre del Sarre en aquesta
Comissió, ha sollicitat per raons de
salut, autorització per designar un suplent de conformidad amb les Instruccions del Consell de la citada Societat
de Nacions de 13 de febrer de !Qm.
La Comissió de Govern ha declarat
vàlids els molino indicats pel referit
doctor Hector i ha nomenat com a mem
bre suplent el senyor Land, "Landrat"
que bou del Sarre.
El paràgraf setè de les Instruccions
del Consell de la data citada, diu en
efecte, que està autoritzat tot membre
del Sarre, en casos d'urgència, a nomenar un suplent provisional, sempre
que els altres membres declarin expresament que les raons aportades són suficienta r
tj
ä substieeit

REiCHSTAG

Berlín, zo.—Seosió del Reichstag.—
Eurant la discussia del projecte de Dei
pel qual es té en conapte l'actual depreciada, del marc per a l'aplicació de les
Bei fiscals, foren rebutjades algunes
modosn presentades pels socialistcs.
En el moment d'anar a tractar-se del
dit projecte, el senyor Muller va ter
constar la seva protesta, per haver estat
rebutjades les cm/lenes i abandonaren
la sala de sessions els diputats comarilsa
tes i socialistes.
Aleshores es va procedir a la votaci
ó,
pera cono que els elements de l'esquerra no hi prengueren part, no es va arribar a aconseguir el "quorum".
La discussió continuará dilluns vinent.
—Hayas.
LES REPARACIONS EN NITROGEN
París, 10.—La Comissió de Reparacions ha resolt, per tres vots contra
una abstenció, que durant un període
transcorregut, que acabará el dia 30
próxim, Alcmanya halará de remetre a França, Italia i Bèlgica 2,000,
1200
,
i 1,000 tones de nitrègen, respectivament ,sota la forma de sulfat
d'amoníac.
Anucsta remesa és independent de
les que Alemanya ha de fer a França
en virtud del protocol de 24 de maig
du 1922.
Tumbé acorda, en principi, que duran? un period2 que transcorrerà del
primer Maig próxim al 30 d'abril de
1924, Alemanya Laura de fer remesa
de &amo tones de nitrogen.—Havas.

LS DIZTEPIZnONS I LE3 EXPULSIONS
París, 10, — "Le Temps" ha
lrienb:ut el següent despatx de BerSegens noticies publicades per
Wolf, la Comissió interal liada del territoris rhenans,
ha expulsat aquests darrers dies
a rn6s de dos oents cinquanta
persones._
La media d'aquestes persones stin empleats Dunes,
Correos i Telegnafs.
La xifra arriba a 935, pel que
es refercix a les ex p ulsions prac
ticades a la zona rhenana.
Dijous darrer foren explsats
pels francesos tres alta funcionario de Wiesbaden, membres del
partit socialista.
El redactor cap de l'"Anzei-2
ger de Magúncia" ha estat detingut pels gendarmes francesos,
El Consell de guerra francès
de Magúncia ha condemnat a
quatre anys de presó i quinze
militas de multa a . un regidor
per haver desobeit les ordres de
la Comissió interaliada dels territoris rhenans.
El director de Correus i Telègrafs d'Offemburg, senyor Mathias, ha estat condemnat a un
any de presó, per no barer complert ordres dels francesos.
Ha estat alliberat el conseller
ðe Goverri senyor Schierborn i
l'alcalde major de Dormundt, que
havien estat detinguts per les au
.toritats franceses.—Havas.
LORD DERBY A PARIS
París, zo.—El ministre de la Guerra
británic, lord Derby, ha arribat aquesta
tarda, procedent de Londres.
La seva estada a París será breu i el
seu nage sembla que no té caracter polítie.—Havas.
HA ESTAY RATIFICAT L'ACORD
ENTRE ELS GENERALS GODLEY I PAYOT
Londres, to.—Segons una nota oficiosa
facilitada avui, el Govern britänic ha ratificat l'acord concertat entre els generals Godley i Pityot pel que fa refera.ncia al tràfic ferroviari al través de la
zona anglesa d'ocupada de Colaina,Hayas.

AUGMENTA L'ATUR PER LA
MANCA DE TREBALL
8ENI8LA QUE HAURAN DE SUSPENDRE'S MOLTS SERVEIS PUBLICS
Dusseldorf, 10.—Augmenta labe-, La
dificultat del treball es manifesta sobretot en els serveis pabliea, molts &la quals
sembla que es veuran obligaba a suspendre Ilur funclonament.
A lee rii- Ines es continua lliceneiant els
obrera A Dortmund, l'Ajuntament, que
semblava haver consentlt en sostenir l'ata
toritat militar en la Instal.lació Tun hoa.
pltal I en aceadir a les requises relatives al mates, acaba de negar-se-hl enügieumat.
,prefeeN _de Dortanuad_ha

estat detIngut. A la matein eintat termina ahir la disoluei6 de la policia cerda, eseent desarmada 1 ex/salema 206
agenta I 13 oficials.— Radio.

El

NACIONS
UNA BARALLA AL COrtpRES

PCRTUGUES

Lisboa, 10.-En els passadieas del Congres salan trabas Horneo Christo i Sousa
Rosa, agredint-se i donant-se alguns
cops de bastó.—RaMo.
LES ECONCNIIE3 ITALIANES
AFECTEN LES BE.LLES ARTS
Florencia, lo.—En els ch-cols artístics
i literaris ha causar molt mala impres.
1'.5 la declaració del ministre d'Instrucció pública, segons la qual aquest
any será retirada la subvenció de leatat a la famosa Academia- della Crusca.—
Radio.

AHIR VAREN ESSER GUILLOTIWATS EL CAPORAL I EL SOLDAT FRArdCES03 ACUSATS
• D'ASSASSINAT
París, ro.—L'arnbaixador de la Gran
Bretanya a aquesta capital, Mr. Hardinge, es troba malalt d'una pneumónia.
—Hayas.
Mit HARDING, MALALT
París, to.—Aquest matí han estat guillotinants el caporal Paste i el soldat
Vigneau, condemnats a mort pel Consell de guerra de Toulouse per assassica l. d'un ancià rendista i de la seva familia a Auch.—Radio.

ELS AUTOBOBILS ERUGUES
Siskra, to.—Ha arribat la caravana
d'automóbils-erugues.—Haras.
EL CONGRES DE La FgEmal

LLATINA

ADH..J0

D'ANNUNZIO
Liú, to.—La secretaria del Congrés de
la Premsa tialina ha rebut un telegrama de salutació i adhesió de Gabriel
d'Annunzio, en el qual el poeta diu que
la premsa ha de treballar i Iluitar amb
lotes les seves forces per a infundir al
m anlaecnfianea d'un pervinsire millar.
—Hutas.
LEX-REINA DE MONTENEGRO
CONVALESCEnIT 9
Niea, to.—L'ex-reina Milena de Montenegro, que co troba a aquesta ciutat,
on ha estat greument malalta. ha entrat
en franca convalescencia.—Havas.
EL SPIRATES D'ALCOHOL
Nova York, so.—L'"Herald" de Nova York dama la noticia que una canoa
automóbil a bord de la qual hi anaven
onze homes, embestí al steamer "Cubita", ancoras al port. Els pirates amenassaren amb llurs revólvers tota Ja
tripulació, mentre registraven el vaixell, emportant-se'n un veritable careegament d'alcohol.—Havas.
LA CURSA CICLISTA DELS SIS

DIES

Nova York, 10.—Després de la tercera jornada, els corredors de la cursa
ciclista deis sis dies es traben en la següent situada: Continuen al cap EggVan-Kempen i els segueix GoulletGrenda, lloran - Mac Mamara i IlanicyMaggin. A les 87 hores de cursa encara van junts onze equips, havent recorregut 2,430 q pilennetres. L'equip Kaiser-Eaton Iba abandonat a conseqüència Tuna caiguda de Kaiser.—Radio.
EL NUMERO DE VAGUISTES A
LA CONCA HULLERA DEL LOIRE
Saint Etienne, so.—EI número d'obrers en vaga a la conca hullera del
Loire era ahir de 1,500. Avui els vaguistes sumen 2,600.—Havas.

MORT D'UNA CENTENARIA
Londres, 10.—A Castle Dowaingston
(Derby) ha mort aval la acusara Sutten, qu ecomptara 101 anys d'edat. Feas
00 anys que habitava a la mateixa casa.
L'esmeutada eentenäria deixa ttes fina,
33 néts, 03 bisneM i tres entaranets.—
St;" A ACABAR D'UNA VEGAEL GOVERN D'IRLANDA REDA LA REBELLIO
Dublín, lo.— El Govern de l'Estar
lliure d'Irlanda ha rebutjat les proposicions formulades per l'arquebisbe de
Casbel, estant decididament resolt a no
transigir amb els rebels i acabar amb
la rebealia d'una vegada—flavas.
PER PURGAR AMB OLI DE RISI

FEIXISTES CONDEMNATS

Roma, Ha—Telegrafien de afila al
"Giornale d'Itàlia" que ha acabas la
vista de la causa seguida contra ums
feixistes per huy en administeat per força a un militant comunista, una purga d'oli de rica havent estat condemnats a penes que oscilen entre dos i sis
mesos de presó.—Havas.

ELS TREBALLADORS ITALIANS
Roma, to.—EI periadic La Tribuna
creu saber que en la conferencia que acaben de celebrar el senyor Albert Thomas,
president de l'Oficina internacional del
Treball, i el senyor Rossini, scretari de
la Confederació de Corporacons sindicato
feixistes, sisa concertat un acord regulant per al successiu tes relacions de la
dita Confederació amb l'Oficina interna-

n •

Londres, to.—La Unió pro sede
Nacions, fundant-se en recents esd
menta, ha acordat anul.lar la cae
na que haaia ja cursat per a tra
unió que havia de celebrar-se el
dcl corrent, en la quo.] el seseo; al
Cecil i potser tumbé lord Grey , sa•
de pronunciar discursos tracant de
Societat de Nacions i de la Ruiz-vas.

NonDßfir, zniel RECONZIXF.
EL GOVERN DELS ECVIETS
Washington, 10.—En els cama
vernamentals es diu que el Germina,
amerial reconeixcrä dintre de pi
Govern dels Soviets.
El diari Waskingion Post, el dir
del qual és hilan amia del presides tb.
ding, diu que aquest reconoixement as
més que la conseqüencia natural d
contractes comercials últimarnent
sos amb la Rússia dels Soviets.--Ral:a
INAUGURACIO DEL. TEA
MUNICIPAL DE VERS9I1
FOU DESTRUIT CURAN,'
GUERRA
Version, 10.—Avui ha estat legas
el teatre municipal de Verdea, que !i
destruit durant la gama-a—Reta,

V

A

P,

LA SORT D'UN CAL
Es tracta d'un cavall blanc que bz
dut a l'ex-Emperador Carlea, al •
del seu coronament a Budapest. Te
set anys; fins ara, znalgrat la
del seto august seny-or, menava
acceptable. De tant en tant, el teten
la cavallerissa per a portar-lo al
per a sortir sobre l'escena en el
vespre dels Déus". Fria el pape
una gran dolçor, atuse preocupar-e
les llames ni de l'esiondrammt del'ihalla".
Peró aixér se li ha acabat Austria
de fer economies i ha acordat la so?
si6 de tots els cavalls de la Coa.
Un conste hongares, zelés de la
mania dais sobirans, ha volgut =os>
lo per a evitar que anas a mans de dtt¿
sevol carnisser acose consciéncia
han demanat *ras diners, que ha mar
ciat a donar aquesta mostra de fidC,
tat a les institucions. De tota mascir
el cavall no ha patit cap mal.
El Govern hongarès lisa comprat
és a Budapest, 011 acabará els seas dkr
enmig del respecte d'un poble irrear.A.
blement enyorós deis seus reis.

NOU MILIONS DE SOLIZ
RES .4 RUSSIA
Sembia que hi ha massa dones a 3›
sia. Segons el Figaro, el sexe gentils>
dit del pontlfex vermell, es traba
finitamen superior en nombre al sen
per dir-ho ajad, barbut, i els borres
donen l'abast, a pesar de Ihr boas ya
luntat. Hi loa actualment a Rassia 2,3
milions i mig de dones sense
tat de trabar marit o, cosa mes e>
rabie, sane sabor d'on han de nesse
llar subsistencia_ Aquest fe:aisles e'
dóna ramhé a Anglaterra i a Asr¿el
els quaLs paísos, unint la militas a la
lantropia, han pensat de facilitar la
gracia d'aquestes infelices noics, plenas
los el mitjà de col.locar-se com a
nyones de servei prop de borles falies o en hostals i fondes recomanaks.
El que no se sap Es quina cosa el CrY
remn boltrevistu penan fer amb set
stock d'arfa.. ¡Els permetra rezo& a
stock dina-it. zEls permetri fisode
UNA CAR A NOVA
Sovint, quan un borne esa
"Li (aré tra OP
contra d'un altre,
,
nou o li faré una cara nm-a."
Generalment, aquestes frases 41
ples exageracions, difícils de realitia'
En canvi, els cirurgians cada dia ten°
mes dret a usar aquest liengua ige, Pe'
qué, efectivament, l'habilitat de
mans arriba a fer caps nous i cases -a
ves.

L'Ita cara nova és precisament Cl que
li han fet a un infeliç mutila! de I'
guerra. Un cuelas d'obús l'haría desiVa
rat, emportant-se-li un tros de rol'
Després de quaranta operacions
tes en l'espai de quatre anys, totla
mall ha estat reparar. De primer h
refet el nas, després el Ilavi
De seguida li han reconstruit un (0";
tat complet, i per acabar li han
plantat sobre el llavi superior una
atleta de pell de la gorja, on
baraa atapeida.
A !lores Tara, el mis t é, catada
tina de la cara nora que li han iet,6
cargola un a.bundós bigosi que
ta feliçment Baspecte nategal

recoastitueió
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PUBLICITAT,

FER EN IE
D'ESPANYA
El p'et deis militars

Un qüestionari dei
Cos d'Artillería
El Debate dóna la noticia que una elevada autoritat de l'arma d'artilleria,
servei al ministeri de la Guerra, ha dinigit ala capa i oficials de ¡'Arana un
qüestionari de tres preguntes, precedi:
per un prambul justificatiu i seguit d'un
requeriment. perquè es respongui individualment i urgentment.
' Les preguntes són, literalment, les se' gfr.nts
; Primera. Pcrt una porció del Coa,
.presciadint de l'opinió del restant del
mateix re:di:zar actes que afectin puguin
afectar en . son dia a la totalitat de la
toreoració?
Segona. Insisteix el Cos en sostenir
Integrament la seva tradició de companyerisme acatant la legalitat i observancia de les virtuts militan?
Tercera. Aprova el Cos que alguna
1companys, prescindint d'aquella tradmiO,
hagi realitzat els actes que públicarnena
s'han desenrotllat?
• Saposa El Debate que Cl ministre de
la Guarra estarä assabentat d'aixö, a la
qual cosa es concedeix una extraordinir‚ tia importancia i suma gravetat.
ETADIELDTACIONS DEL

l'aproximació de ratea i altres vehicles
L'acte ha durat quatre horee,
propagadora de la peste.
Y l'han presenciat quasi tots els
L'inspector de Sailltat, el qual ja ha
caps i °fielato frenes de servei,
tornat d'aquella població, comunica que,
advocats, procuradors do la losadesprés de les disposicions adoptades, 00 Jetat, periodistes Lquelta gent.
bi ha per qué sorgeixin nous casos.
L'opinió creu ene le sentencia
Avui Ila inaugurat ei set: deapatx .serà favorable peleprocee-,
A ministre de la Guerra arnb els raps
e
•
sats.
ele l'Estat Maja Cantra'S, començant
La sentencia no es coneixerh
pels treballs de reclutament, els quals
fins que l'aprovi el comandant
estan molt avaneants.
general.
— EI ministre del Treball ha rebut
LLICENCIATS D'AFRICA
una comissió d'obrers de la mina "El
Santander.—Iia entrat al port
Guindo", per a cercar una solució a la
el vapor "Capitän Segarra", amb
vaga que unen plantejada des de fa tres
232 llicenciats d'Africa, en la seva
mesos.

TE DE LA GLIERI1A
El ministre de la Guerra, en rebre eta
'periodistes, contestant concretament a la
informació que publica El Debate, sobre
'el qiiestierrari que s'atribueix al general
• flernando, i que es diu ha dirigit als
capa i oficials de l'arma d'Artilleria, ha
dit textualment:
—S'esmanta en aquesta informació
:general que presta serveis meritissims a
aquest ministeri i que personalment cm
:mereix el mis alt concepte en tots els
aspectes.
• Pel que a mi teca, jo se quina és la
' nieva missió. Com a ministre de la Guerra, exerceixo jurisdicció de fur extern,
serle admetre intromissions de ningú; rn
la mes petita transgressió; peró, en canvi. no em ¡ice en la vida interictede Ira-,
dició i d'esperit, en la • quai. encara que
fes ministre militar, no ho faria: de mahera que, no essent-ho, arab més raó haig
. de tenir una obligada abstenció mentre
no C3 vulnerin els principis de la disci. plina.
e

• EL QU'E. DZLIEN ELS rellfilISTMES
Com és sabut, aquests dies, han tiagut interès polític com a conseqüència de
les campanyes realitzades per determinat perVic contra el ministre d'Esut,
setnyor Alba. i la visita 1 eta el dijous
al rei 1 al director del dit periódic.
o Ahle, livendres, va fer el cap del Govern u sa visita al ministre d'Estat, i
: com a aonseqüencia de dita visita ei se.nyor /la assisti al Consell celebrar a
: la tarda a la Presidencia.
Serveixin aquestes radies d'antecedent
• obligat a les interessants manifestacions
;fetes aquest mati pel president del Consell, en sa diaria conversa amb els periodista.
En saludar-los, el cap del Govern ha
dit:
—Ha estat al Palay despatxant amb
el rei, a la signatura del qual ha polf sat en decret de Governació, sense im•pertäncia.
! Després he fet diverses visites: una
al nuncia de S. S., amb l'objecte de donar-li personalment el condol per la memo
de la seva mare.
Després he anat al ministeri d'Estat,
amb l'objecte de veure el senyor Alba,
i dir-li, de part del Rei, que vag: aquesta
, tarda al rabel a dos. auart s de si:, perque l'esperava perquè 13acompanyés a
prendre cl te.
També li ha dit qeu des d'ara pot despatxar amb el rei, enlloc del dilluns, els
assumptes pendents.
. —Amb aquesta visita han qucdat esclarits cls horitzons—ha dit un periodista - . Sembla que la política esteva cornpende.
—Res, absolutament—ha exclamar el
president—; tot està perfectament normaL
-ixi ho creiem ara.
—Dones aixi han de donar vostès sensació d'estabilitat.
• El president ha anunciat que-el dime• cres o el dijous se celebrarà Consell de
;ministres; el dimecres més probahlement.
Ha acabat rnanifestant que demä, des;•
prés d'acudir a l'estació per a rebre la
:reina Victória, la qual torna d'Algecires,
:mancará al camp a pasar la resta del
•dio.
Les paraules de? preaident expliquen
suficientment i justifiquen els rumors
•circulats sobre suposades dificultats, que
pel que es ven tan desapareixent, i confirmen l'existencia d'unes negociacions
per part del marqués d'Alimentas 'per
aconseguir fer desaparéixer els disgustos que pogueren suggerir a ran de fets
que constituiren aquests dies el tema dels
comentada política.
— L'ambaixador d'Alemanya ha v l sitat aquest mati el ministre d'Estat per a
tractar de les negociacions comercials
que aquel' país segueix :mb Espanya.
— Es mostraia estranyat aquesta tarda el ministre de la Governvió de !a
protesta sorgida a ala'aga contra les
n-esures sanitäries per a evitar la propagació deis casos de peste bubónica apareguts en aquella població
—En primer lloc—deia el duc d'Almodóvar—no s'ha declarat brut aquell port;
el que s'ha fet, ha estat adoptar les resolucions necessäries per a ¡solar ets
sos esdevinguts i comunicar oficialment
'Táparició ele la malattia, en compliment
dels convenis interna' tonalssanitat,
put de prendreenesures per a impedir

UN ACCIDENT ACCIDENT

monis I FERITS
Durant les practiques dartilleria qu,
realitzaven aquest mati els reclutes del
primer regiment lleuger, ha esclatat una
granada, resultant ferits un caporal i
cinc soldats.
El caporal ha mort pee després i
ríela soldats estan en estat mota greu.
Totes les victimes han estat traslladarles a l'hospital nillitar de CarabancheL
L accident s'ha produit en la següent
forma:
Es feien practiques pels alumnes de
l'Escota Superior de Tir. Quan es rreparava la cärrega d'un morter d'infanseria del sistema trances Lacette, ha
Set de sobte explosió, agafant els projectils un radi de quaranta metres.
Ilan resultat morts, a conseqüencia
de les ferides rebudes, el caporal del
regiment de Sória, Daniel Navarro i el
soldat del regiment de Eorbon, Bartometa Beltran; ferits grens: Miguel Escobar, Vicens Sobrada i Lluis Soldevila, soldats del regiment de Girona i
menys greu, el soldat del regiment de
Navarra, Silveri Lebrela.
—
UNA EXCURSIO DE L'EINSTE1N
El professor Einstein, amb la sena
mullen i algunes persones dé la seca intimitat, ha visitat l'Escorial i Manzanares la Real, admirant en tots dos !loes
les moltes belleses d'aquell paissatge.
Torn à de l'excursió afalagadament impresionas.
Sortirà dilluns cap a Saragossa.
'
• r
MOVIMENT BUR3ATIL
•
Els fons pública estan molt ferms,
llorant la partida de l'Interior un guara
al tancar a 71'90.
Dels valora industaiala sobresurten
les Felgueres, qué van impresionada per
l'acord del • Consell de ministres dahir,
relatiu als carbona; pugen de 63'22 a
6471 i en el rotllo arribaren fins a 65,
quetlant a 6575.
Els franca baixen so céntima i resten a 3 8 95; les lliures passen de 3028 a
30'37; les tires, de 3070 a aa'73; els dólars, de 643 a 645, i CIS belgues, de 34'2o
a 34. Els mares estan a 00323.

La qüestió del Marroc
L' aprestament d

e 1s

procediments
El "Diario del Ministerio de la
Guerra" publica duce RR. 00.
de ;caräcter general encaminades a activar la intrucció dels
procediments militare.
Per la primera Reial ordre, es
disposa que les autoritats con,plimentin amb urgencia i aludint
els tràmits dilatoris, els exhorts
que seis dirigeixin per les autoritats d'altres regions.
La segona Reial ordre, estabiela que quan al mes d'incoada
una sumària no es trobi en condicione de veure's en consell
guerra, l'instructor donarà part,
cada vuit dies, a l'autoritat jurisdiccional, de les causes que impedeixin la conclusió de la su mària. Transcorreguts dos meses sense acabar-se, les autoritate jurisdiccionals comunicaran
al Corleen Suprem de Guerra i
Marina, cada, vuit dies, les .eauses que motivin la prolongació
W del procediment, i e1 Consell Suprem resoldrä el qué procedeixi, segons justificació de les causes que mótivin la dilació.
EL CONSELL DE GUERRA PER
L'ESTAFA DE LARRAIX
Ceuta.—En e1 quarter del regiment del Serrallo s'ha reunil un
consell de guerra per fallar la
causa •ontra el capita d'intendència Manuel Jordan Pérez i el
paisä Josep Gargallo, per estafo. d'un mili6 de pessetes a la Comandància de Larraix.
Fou presidit el •onsell pel general Gil Yuste, assistint com a
vocal el general Castro Girona.
El jutge instructor ha Ilegit un
voluminös procés.
El fiscal ha llegit les acusacions, considerant als processats
responsables del delicia d'estafa,
demanant sis anys i vuit mesos
de presiri per a En J'orden i dos
vuit mesos per a En Germano.
El defensor d'aquest ha dernanat
El defensor del capilà Jordan
l'advocat gadità senyor Rodrfguez Mero, ha fet un brillant
ia.ligat. Ha rebatut
allegant que el seu defensat
l'atenuant de patir neurastenia
aguda. No es va realitzar ús indegut de cabals amb.intenció punible, sine amb el propòsit do
provocar un aclarlrnent en l'encoli g ada administració del Para
de Larraix, remete/a despees la
quantilet retinguda. Ha demanat

DE CATALUNYA
SEU D'URGELL

ikeesgbelta de Sant Domäneo.
Pluja rneü -:- La Cooperativa
de Fiúld Eléctrio

majoria naturals de la Rioja i
Burgos, pertanyents a diversos

cosos d'infanteria, cavalleria, arMerla i regulars, tots procedents

Ceuta.
Una companyia del regiment
Valencia, amb bandera i música,
ha rebut els expedicionaris.
NIESTRES I MESTRESSES PER
AL MARROC
La "Gacetas" publica una Reial
ordre del ministeri d'Estat relativa a la creació de places de
mestres i mestresses per a les escotes graduados espanyoles a la
zona del nostre protectorat, al
Alarme.
DECLARACIONS D'EN NAVARRO
Per haver-se reunit avui ei ple
del Consell de Guerra i Marina, no
ha comparegut aquest metí davant del dit alt tribunal el general Navarro per continuar les seves decktracions.
de

Despees de la reunió del ple
del Consell Suprem de Guerra i

Marina el genenal Navarro ha seguit pestant declaració durant
tres llores davant del jutge instructor, general Ayala.
, Un cop terminada La declaració, en sortir, un periodista li ha
dit:
—Que tal aquestes declara-.
cions, general?
—Molt be; cada dia van miHor.
—Però, segueixen molesbante
lo a fo rca de declarar-Al contrari—ha replicat el
general Navarro—el que potser
molesti soc jo. Per sort alele pas
sarà molt aviat, i aleshores dire
tot el que tino de dir. Ara no m'ha
semblat oportú fer-ho 1 molt
menys recórrer a la premsa, porque no hi hagi qui cregui que
cerco efectos de "galeria", als
guate soc oposat.
LES RESPCNSABILITATS DEL
GENERAL CAVALCAIITI
- S'essegura que dos consellers
de Guerra i Marina tracten d'exir responsabilitat al general Cavaleanti amb motiu de la sumäe
ria instruida pel comboi a Tiza.
Alleguen els dits consellers que
el mal plantejament motivä les
•
baixes que es registraren.
DEL DISCURS D'EN SILVEL.A
"La Epoca" subratlla aquest

paràgraf del discurs d'En Silvela
a Tetuan:
"Pece dies he estat entre vos-nitres. En aquests he de dir que
per a mi canvia el Problema,
que, a la veritat per a mi es di-,
ferent del que em presentaren i
es presenté al meu Govern. Això
es totalment distant del que ens
contaren a lote." (Gran ()vació.)
I diu "La Epoca" que, al seú
juche:, suposa el dil:
Primer.—Que al trasllader-se
al Marroc En Silvela i veure d'aprop la realitat del problema,
formé un criteri distint del que
tenia i del que te el Govern.
Segon.—Que o s'ha impreesio-e
nat indegudament En Silvela, d
el Govern hauch de canviar de pla
tan aviat corn l'Alt Comissari
l'informi del seu nou criteri i
raons que li han motivat.
Tercer. — Que porta pressa
s'arribi a aquesta identificacid de
criteri entre el Govern i l'Alt Comissari, per quant en un problema esseneialfssim no pot quedar
això pendent.
EL COMUNICAT
Zona oriental.—Les posicions Di In ten
i Tayadait feren foe• sobre un gran (- herole, acose novetat. Al& fou hostilitzada
la posieib de Midar, eme danya.
Miami amiga d'Afrau ha detingut n
(pudre indfzenea Remate, que es (1ot:caven al contraban de municiona.
S'han fet erombois a les posicions de Sidi Mermad i Inurnar, acuse novetit.
A vis i.3.—L'esquadreta ha reconegut
el front de 'rizal-Aren a Afrau veleta a
Sidi-Dris fins deu canosa entre la tedsieid
i la platja, essent bombardejat aquest
Don, sobre el qual tiraren taurbe les ametralladores.
Zona occidental —Res de nou.
mumm116.
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Darrera hora
DE BARCELONA

—

LA CONFERENCIA DEN
CAMPALANS, SUSPESA
La conferencia que havia de donat
anit En Rafel Campalans a l'Ateneu Enciclopèdic Popular, fou suspesa poc moments abans d'escomenear per haver.ae
rebut la noticia de l'assassinat del "Noi
del Sucre".
El nombrós pfiblic que omplenava
sala de l'esmentat Ateneu desfila ordenadament, tot fcnt cementarla del suecas.

S'estan acabant les obres realitzades
a l'església de Sant Domènec, per a habilitar-la per a temple parroquial. Darrerament s'Ir; ha construit la pila baptismal i s'hi ha traslladat la bella imatge del Sant Crist de l'Agonia, la qual
ha estat col.locada a peu pla, en entrar,
a mà dreta.
— Gràcies a Den, ha nevar i ha plogut
el suficient perquè els pageses hagin
quedat alliberats de la por de perdre les
collites per manca de saó.
Les centrals elèctriques, que tingueren.
de suprimir la forga destinada a calefacció i usos domestica tomaran a comencar aquests serveis.
— Ha arribat per tal de visitar les
mines i els salta d'aigua de la Cooperativa de Fluid Electric, el gerent d'aquesta Societat, senyor Pich i Pon,
acompanyat dels consellers Ruttkay i Vives.
Sembla que aviat es treballarä activareme en la construcció de la central térmica, per la qual cosa han estat ja fets
els treballa preparatoria i s'han posat en
explotació algunes mines deis termes de
Segara i Pla de Sant Tirs.

SANT FELIU
Futbol

DE

GUIXOL3

L'Ajuntament

Diumenge, jugant de Campionat, empataren a das gola el Palafrugell i el
flash-e equip local.
El mateix dia jugaren aquí els reserves. del Deportiu i Unió Deportiva
de Girona, guanyant els guixo'eacs LIT
tres gola a un.
Diumenge que ve jugara de Campionat el nostre primer onze contra el Port
Bou F. C.
— Durant el passat febrer es recaptaren per concepte de Consuma i Arbitris, 13,178:89 pessetes, ço que acusa
una baixa de 2,413'78 pessetes sobre
igual període de l'any anterior.
— Fon sacrificats a l'Esxorcador 11111nicipal, durant el mateix mes, 574 xais
i cabrits, 27 vedettes i 77 porcs.
— En l'última sessió munici pal forera
nomenats definitivament En Miguel Payet Riera i En Marian Catarinel, tinent
tercer i sindic segon, per 6 vots i 7 en
Mane.
— Dijous va plourer, encara que no
molt.

VALLS
El monument a Pep Ventura

filtres de la histGria de Catalunya, fine
al gran moviment nacionalizta de la SolIdarltat Catalana, en el qual vas eportar-hl Dar entusiasme ¡Ilustre pentonalitate peniques quo alee:larca comprengueren 4a rat I la força del nacionalhe
ase
Partim de la desilluats que es pnallut
en el nacionallzme desprEs de la famosa
luseemblea de Parlamentaria, dearl lusld
que s'accentuà amb reracerbació intervencionista deis bornes de la Lliga. Ancló

Catalana responia al corrent de protesta
que aquesta equivocada coneepela pulttfca provocava arrea de Catalunya. Glose
brillantment lee conclusions de la Conferéncia Nacional, do la qual nasqw5 la
formació d'aquesta organivaci6 de patriotes .Reeomana que es treballi Cateitinya
endins i acaba anal, vibrants parágrafa
exhortant les dones catalanes a eantrilatir
a l'obrede la recatalanització de la usan.
tea pätria.
En acabar fou aplaudir.
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L'ATEMPTAT D'AHIR
En Salvador Seguí, «Noi del Sucre« és assassinat : Francesc Comes que l'acompanyava, , mort a consequéneia de ferides
rebudes en el moment de l'agressió : Tarn bé resulta ferida una dona
En Salvador Seguf ha caigut i
assassinat.
Un nou crim ha ensagnant els
carrers de Barcelona. No es, dissortadament, un fet esporàdic,
tot i que la significació de la víctima li china una major transcendencia.
Nosaltres havem protestat
sempre d'aquesls horribles desviacions del sentit moral que
han marcat en la vida nostra
d'aquests darrers anys una dolorosa -tradicee. Davant de la
víctima anònima i de la mes representativa, el nostre dol i la
nostra ferma protesta. El crim
va, a l'enserns que contra uns
bornes, contra la ciutat mateixa.
No ajuda, en canvi, a la vieteria
de cap idealitat ni pot ajudar a
reixir cap fanatismo.
Execrem aquesta nova manifestació del terrorismo. Demostra, una cegada més, que la pacificaci6 anunciada, desvires d'una
repressió lela sense cap norma
do sentit cotillee ni de justicia i
despees d'alternatives contradictbriee de procediments imposats
per l'autoritat, da encara ben
lluny de nosaltres.
Desitjem tarnbe erdentment
que aquest assassinat no en
comenci una nova serie.
No s'han hagut els autors ni
es coneixen els mòbil e que els
armaren la ma. Siguin el que siningú no pot volee que en
lloc de cercar-se ees camine de
la justicia es vulgui per BuceI 0 n 1it nous ree e ements de sang.

Futbol

d'Hartzembusch, número 21, pile
rner, tercera (Sans), el qual precentava una ferida per arma de
foc a la regid costal cinta amb
orifici do sortida i una altra a
la cama esquerra, també amb
orifici de sortlda; fractura de la
tibia i peroné esquerra en el seu
tere mig, de pronóstie greu.
La Marguerida Miguel fou por-.
lada al seu domicili, perb el COA
mas va haver d'ésser trasHaelat
a l'hospital de la Santa Creu en
vista de la gravetat en que es
trobava, on quedà ocupant el llit
número 19.

Les primeros noticies

El Foment de la Sardana ha acordat
Les tinguérem a les vuit del
enviar una quantitat en metäLlic al Comité encarregat del rnonument: a Pep. vespre amb motiu de portar dos
dels ferits a la Casa de Socors
Ventura.
Per iniciativa seva, diumenge la cobla del carnee de Barbarä, sltua4e
aprop de la riostra impremla.-Ens
"La Principal de Camp" donara una
vàrem personar tot seguit en
audició a la via pública.
— Diumenge passat, al camp d'esports 3411011 establiment benefic on
de la Xamora, l'Atlètic Vallenc ea jugar cemprovärem la veracitat del fet,
contra un equip de l'Atlètic del Turó indicant-nos a mes a més que
havia estat, mort En Salvador S ede Barcelona.
Els forasters guanyaren per set gola gui (a) Noi del Sucre.
Per tal de confirmar la notia zero.
El Valls Deportiu enviä el seu infan- cia värem anar tot seguit al carrer de la Cadena on poguérem
til a Nulles, per Iluitar contra l'equip
d'aquell poble. Guanyaren els petits ju- convence'ns que el Noi del Sucre
havia estat víctima d'un atemp
gadora vallencs.
-ta.
— Dimarts, un dependent del senyor
Ramon Rodon, que ensofrava ,uns boCom tinguie lloo l'atomptat
cois buits, en un moment de distracció
va posar la metan dins d'un que havia
Segons les versions que alli
contingut esperit de vi, El bocoi recenté, no sofrint cap dany l'imprudent de- poguérem recollir i les notes oficioses quo s'han comunicat a la
prudente.

Jefatura de policia i a la Casa

NIOLLERUSA
Un AJuntamant patriota
L'Ajuntatnent ha tramès el següent
ofici al president de la Comissió delegada de l'A. P. de l'E. C:
Aquest Ajuntament, en sessió celebrada el dia 21 del proppassat mes de
febrer, va adoptar el següent acord:
Vista la instancia subscrita per la Delegació de l'Associació Protectora de
l'Ensenyança Catalana, periódic UrgenSagarra i societats culturals, politiqueo,
benèfiques i recreatives d'aquesta població, sotlicitant que els notes de les
places de la Pietat siguin canviats per
els dels dos il.lustres catalana Joan Maragall i Angel Guimera, respectivament,
i que l'Ajuntament ingressi com a soci coLlectiu a la susdita Associació, es
acordat al sollicitat.
I em plau commuicar-vos-ho pel vostre coneixement i satisfacció. Deu vos
guardi molts anys.—Mollerussa, 7 de
mare de 1923.—Signat: L'alcalde president, J. Culleré Tritó.

de Socors, el fet tingué lloc de
la seghent manera;
En Salvador Segui sortia a -un

quart de vuit del vespre acompanyat d'En Francesc Costras i Pagés (vidrier) d'un bar que hi ha

al carrer de la Cadena anomenat
"La Trona". Tan bon punt arribaren tots dos a l'encreuament
del carrer de la Cadena amb el
do Saut Rafel, varen sentir-se
nombrosos trets prevenint de diferentes direccions.
Després de l'astorament i de
tija confusió que os produl de bell
tintine, va poder-se observar quo
al bell mig del carrer hi hacia
dos hornee celosos a terna: el
Noi del Sucre en mig d'una bassal de sang, i ntós aprop de l'acera hi hacia el Comas en posició supina gemegant, greument
ferit.
Restablerta la calma, els transeunte ateb els guärdiee que actadieta tot seguit, traelladerern
Comes, i una dona que va asee
ferida lambe casualment pele
tecle, a la Casa de Socors del
SANTA COLOMA DE QUERALT
earrer do Barbarä, -no pollera
el metete amb el Noi del
Conferencia d'En Manuäl Radós I Ser -so
Sucre, per tal cona ja era mart.
NacionaArengas a la Jovontut
Els forlts
lista
La Regona conferincia del n Me do •enferencies que com cada any ha orannitzat la Joventut Nacionalista de la Sag arra Balsa tina a canee del juve advoeat nationalista En Manuel Bode, I
Arenyas, adeerit a Arada Catalana.
El conferenclant fou presentat pel pre%ideal, doctor Mundt.
El provee Itodfs I Arenyae ron saludet
antb forte aplaudimen'te..Comene;t odre'
qant una afectuosa salutacid ato nacMq alistee de la S'agarra.
Fee un brillant mona Matarle remarent la interrencle de les aleo gloriosa_

A la Casa de Socors del (mecer
de Barbarä fou auxiliada una
dona anomenada Marguerida Miguel Rigall, de 68 anys, habitant
al cueree do la Cadena, número
17, segon, segona, la qual prosentava una tenida per arma de
roe a l'exlremitat de la cuixa esguerra ala orifici d'entrada i
sortida, depronóstie reservat,
Manifestà que passava per allí
casualment.
Francesc Comas i Pages,'do 27
any s. vitirer, habitant al carrer

Com fou mort En Salvador
Seguí

En sentir els primer trets Ere
Seguí devia tenir temps de treue;
re's el revólver per quant se'l val
trobar empunyant una brownine
amb la esté dreta. El cap estay
en mig d'una bassal de sang
presentava dues ferides a la re -i;
gil frontal i una altra al COS,,
per darrera, la qual cosa corroe.
born les primeros versions que
els trets eixiren de per Sois cene
tons.
Segons sembla ces agressors
eren deu o dotze i el nombr de
trets que es dispararen s'assegura que foren uns quaranta o cine
quanta.
La noticia al centres ofle•
olals
Poca estona després d'ocórrer
l'atemptat ens personärem al@
centres oficial> en recerca de'
dadese però vegete= frustrats
els nostres propòsits. Segons
seinbla la consigna donada per
la Superiorilat era d'un mutisme
absolut respecte als detalls de
l'atemptat.
Sollament ens confirmaren—la
qual cosa no calia — eme els
agressors no havien estat ha-ei
guts.
El Jutiett de guardlej
Prop de les deu del vespre viti
personan - so el jutjat de guardi
al carrer da la Cadena practicantel
les diligencies de rigor i inepece;
cionant el mort, apreciant ele fae
cultatius que les dues feridese
que tenia al front devien proe
duir-le la mort gairebé instane
täniament.
El jutge ordené raecamene
del cadäver i el seu traeltat al
dipsit judicial de l'hospital Clie
me. .
seguit es dirigf l juljat
a la Canta de S000rs del earrer
efe Barbaré intentant prendre dee;
ciaraciö al ferit Comas, fa qual
casa no va poder practicar, pul'
el gravissim estat del ferit
pedia d'articular cap paraula.
Solament va poder saber el
jutge que en el moment de cauce.
ferit el Comas digué: —"Han
mort el Seguí" — ço que perrneeei
creme, que anaven p/egate.
Diverses versions.
Alguns companys i conegut
del Noi del Sucre que acudiren
Hoe del fet asseguren que equetee
ha hora era la que ell aeost
masa anar a sopar. Aixf mate
afirmen alguns testimonis pro
sencials que els trets foren die
parats de diferente indrets m qu
no balearen do quaranta.
La versid que En Segut es pree
parava a defensar-se queda juse
tificada per el fet que se'l ea trae.
bar mort amb una browning a
la mä.
Mort del ferit Francesa
Comas

Els metges de l'hospital de la
Santa Creu, amb els quals vä-e
rem parlar poca estoma desvele
d'ingressar el Comas en aquella
establiment, van dir-nos que ret.
tat del paoient era gravissine ene
extrem. Ens manifestaren de mahlt
a mes que es preparaven a prae -t
ticar-li una delicada operar-id 1
que del resultat d'aqueete dopes
nia el que podes allargar mes dr
menya, paré que el tren eetat er
desesperat.
A primera hora de la matinad
tinguérem noticia que el Com.
no havia pogut resistir l'oper,
cid

1 havia Worie
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Moviment marit
Vaixells entrats

ORSLI1VAT0R1 rtironotonic DI La

1121VERSITAT Dt. maace.Low*
Vapor anglès "Pluzan", de LiVerp901
Dia 10 de mara de 1923. •
1 escales, amb cärrega general; atuariat
moll de Barcelona S. Consignatari, ala(
Maree troaer yaola: 7, 11, 18
Andrew.
Vapor francès "Cireassie", de Mogte
Barametre s cero 1 al nivell de la mar,
7380; 756'9; 756'7.
dar, Saffi, Casablanca, Täuger i Oran,
amb eärrega general; amarrat moll
Termametre ser, 100; 100; In.
Barcelona S. Consignatari;
Termametre bumit, 8'5; SO; 7.9.
Vapor espauyol "Ma llorca", de Palma,
Ilumitat (aca:esfuma de saturada), SI
amb 56 paasatgers i cärrega general;
74; 83.
amarrat moll de les Drassanes. ConsigDirectid del vent, ENE.; NNW.; NE.
natari, Companyia Transmediterränia.
Velocitat del vent en mares per segun,
1; 2; 2.
Vapor espanyol "Luis", de la mar, tunb
peix; amarrat moll de Llevant. ConsignaEstat del cel, tapat. •
Classe sie nfivos, túmulos-nimbas, nimtan, Freixes Germana
bus; nimbas, alto - stratus; alto -eftraulus,
Va por es pan yol "Francisca Umvain",
cúoaulus-nimbus.
d'Asils, runb carb6; amarrat mol] del
- 11dorrot. Consignatari, Feliu.
Ten perstures extrz-nee a Pamela'
Vapor espanyol "Sevilla"; amarrat
Máxima, 1 19.
i»so il del Ilforrok Consignatari, Regato.
alinima,
"Churrar-a";
amarret
• Vapor anglès
Minima erran de terca, 72.
,moll de Sani Bertran. Cknmignatari, Mac
Oseil.ladó ternionaktries, 35. Tempera'Andrew.
tura mitja, 101.
• Pailebot espanyol "P. C. I.", de TorrePrccipitackl vinosa, des de les 7 horas
amb sal.
' del dia anterior a ha 7 horas del dia
Baalndra "Anita", de alabó, mal} eärla data, 60 nupble.
raga general.
Reeorregnt del vent en Igual atropa
Goleta 'Esperanza", de Torrevella,
160 quilómetres.
sal.
'amb
Observaelons partienlars, boira al mali; pluja mes tard.
VaIxolls daspatatata

1

Vapor alemany "Preussen ', cap a VaVenda, .amb tränsit.
Vapor francós "Mreassie", cap a Marsella, amb trànsit.
Vapor espanyol "Rita", cap a Mälaga,
ama rärrega general.
Vapor espanyol "TIntor•", cap a Cartagena, amb càrrega general.
Vapor espanyol "A. Cola", cap a 'Vaamb càrrega general.
Vapor espanyol "Antonia", cap a Ca1 Itera i escales, amb eärrega genemL
Vapor espanyol "Sagunto", cap a Tacsngona, en hast.
Vapor espanyol "Vicente Pachol", cap
t t Larraix, arub tropas.
Vapor noruec "Konk Inge", cap a VaI , lacia, en nasa
"t Vapor espanyol "Marta Victoria", cap
: a Barry Rondo, en Ilast.
Vapor espanyol "Mallorca", cap a
amb càrrega general i passalge.
Vapor espanyol "Balear", cap a Malle,
amb càrrega general i passatge.
• Vapor espanyol "C. Lepez L6pez", cap
a (ädiz, tunb tränsiL
Vaixells
3 apor italià "Bolzaneto".
Vapor angla "Cortés".
Vapor alemany "Júpiter".
Vapor espanyol "Manuel Calvo".

Tropes cap a PAirica
• Abur, a dos quarts d'una de la tarda
isortiren en el vapor "Vicente Pucho!",
de la Transmediterränia, cap a Larraix,
388 reclutes de la cinquena regió militar, que havicn arribat a la matinada
anterior per l'estació del Nord.
L'embarcament dels reclutes s'efectuà
a dos quarts de dotze, dirigit pel tinent coronel d'Estat Major, senyor Alvarez de la Campa. Hi hacia també al
moll d'Esputara, on eslava atracat el
vaixell, diversos caps i o ficials de Fe-

xercit i alguns curiosos.

Els Pomells de Joventut
ELS POMELLS D'HOSPITALET DE LLOBREGAT
El Pomell de Joventut "Goig i planys",
d'Hospitalet de Llobregat, ha organitzat
;una gran testa per al visen diumenge,
dia, 18, amb assisteucia d'En Josep Ma'tia Folch i Torres.
Hi assistirà tambo el diputat a Corts
.pel districte, N'Antoni Miracle, qui junt
j amb la distingida mullen del batile d'Hospitales, senyor Oliveras, apadrinara la
! bandera de l'esmentat Pomell.
Molt d'entusiasme ha despertat a
Hospitalet l'anunci d'aquesta Diada poanellista.
PARROQUIA DELS SANTS
JUST 1 PASTOR
L'Associació del Via-Crucis Perpetu i
Wivent, regida canónicarnent en aguas'ta parróquia, reparteix a domicili als seus
associats les invitacions del solemne' septenari que dedica a la seca Patrona, la
¡Verga dels Dolors, i que començarà el
lija ro d'aqucst mes, a dos quarts de set
la tarda, finint el Diumenge de
:Raras.
Al mateix temps es recorda als assoCiats y alinea liclels que, en tots els dturenges de Quaresma, a dos quarts de set
kle la tarda, es fa scdemnement l'exerSci del Via-Crucis, finint l'acre amb una
aidatica.
• •
• Avui, al matí, el Pornell de Joventut
!Sara Jordi", (ara una visita col.lectiva
l'estatge del "Foment de Pietat Cataba", assabentant-se en detall de la meeritíssima tasca que en profit moral i espiritual de riostra terra ve realitzant tast
benemèrita entitat
. .
; El Pomell de Joventut "Santa Euläfia", complint l'iniciat, començarà a
'•,fer visites per la ciutat per tal de restablir I venetació a la Santa. Diumenyr, dia -visitarà l nomenada pedra
:de Santa Pulirla. Lloc de reunió'. Plaça
ide Santa Anna, a les onza del znatí.

ma-•n•n••

LA PUBLICITAT
PREUS DE SUBSCRIPOW
sarealena; Duce P ess ece cada

mes. Catalunya, Espanya t Portugal, 750 pessetes tres mesos;
t5 els sis idem; 90 un any.
Unid Postal: 25 pessetes tres
meses; 50 els Sis; 90 un any.
Avui, diumenge, a les quatre de la
tarda, l'Esbart de Dansaires "Verdaguer" (Passatge Caputxins, carear de
Córsega), té organitzat un escollit festival a càrrec deis notables elements
següents:
Secció Rítmica del Pomar/ "Poncelles d'or" i el Trio musical Verdaguer,
integrat pela joyas Enric i Lluis Ar16 i Alfons Montoliu. Finalitzarà tan
gala fasta amb una escollida audició
de sardanas.

THEO DORA
La Casa d'América celebrari sessió
ordinària d'associats,- el diumenge dia
25 del present, a les °are del mati, cosa que co comunica als socis, de coolormitat amb rarticle 5 dels Estatuts.
RESTAURANT ROYAL,
Saló de Te
cada dia te dansant de 5 a 2/4 de
i dinar a Famermana do 9 a ii,

—

La "Liras contra la Mortalitat Infantil" ha aumentar comúderablement engnany el nombre de les taules que rolloca el "Dia del Nada" als punts nula concorregitts d'aquesta clotat.
Pasearan de sis canta els nena de distingits col.legis que captaran a benefiel
de robra.
Ele exploradors d'Espanya prestaran
la seca cooperac/6 a ks sectores preridenles de les tatúes, aasociant-se d'aquesta manera a fuete benéfie que e'efeetua
aval.
CHASSAIGNE FRERES
PIANOS, AUTOPIANOS, HARMONIUMS, ROTLLES PERFORATS,
PIANOS DE LLOGUER I D'OCA
UO, PIANOS ESTRANGERS.
VENDES AL COMPTAT I A TERMINIS
El Fo'ment Sanlantstic Andreuene aval,
diumenge, dia 11, a les onze en punt del
matt, donarà una selecta malicia de cardanes, per la cobla "La Selvatana", de
Cassä de la Selva, a la Plaça del Comerç,
de Sant Andreu.

Sangrá Tpe iLa11, 417

Banyeras

Avui, diumenge, a dos quarts de set
de la tarda, al Centre Excursionista de
Catalunya, el senyor don Jacint Nobiola donarä una interessant sessió de
projeccions de Mallorca i Menorca.

CAMISERIA
SANS
Boqu g ria l 32
Gran assortit en corbata;
La Cooperativa del Sindicat Agrícola,
de Teyä, desitjant donar a coneixer als
seus asociats i als veins de la vila que
els plagui acompanyar-los, la importancia que té la Quinta de Salut "L'Aliança", de Barcelona, especialment per als
obrers, ha organitzat una visita coLlectiva, que tindrä lloc avui, a la tarda, amb
el fi de que puguin assabentar-se de les
condicions i avantatges que ofereix als
seus afiliats el Palau de la Mutualitat
ja que no Os altra cosa que una prolongacid de la nostra llar en el cas de que un
"alto" vingui a sobtar la nostra vida
de traban.
Per la Junta.—han Camprodon.

•

Dr. Moritaxi—á.
Dr, BEEMON

dels Hospitals de Paria. POI I vencrl. Sant Pau, 28, principal 2.'

Ralgs X. Itadiografia instantània visceral; id.
estcreoscópien. Hadioteräpia. Bruoh, 48, de 4 a 6
••••nn•n••nn•

Avui, diumenge, a les sis de la tarda,
tindrà Boa a l'Ateneu de Sant Lluis Gonçaga, de Sant Andreu de Palomar, la
quarta de les vetllades artístiques del alele organitzat per la Secció LiterarioMusical" (l'aquella entitat,
El jove En Bru Romeo i Castillo do•
nará una conferacia sobre el tema "Alguna defectes de les Associacions catónques.—Maneres d'esmenar-los".
Amenitzaran l'acta el pianista doctor
Josep Bogrulä, el tenor don J'ose? Montal i l'Orfe6 de l'Ateneu, i s'estrenara
una magnifica col.lecció dé projeccions
Iluminases, original del fotógraf an•
dreuenc En Lluís Baffle, titulada "Recursis de la tràgica setmana de juliol

de lene".

L'entrada serà per in,'

THEODORA
Institut de Cultura i Biblioteca Popabar de la Dessin. (lasse de cuina popular :
Dies feiners, de vuit a nou del mati:
Llisla de la santona:

Dilluns: Pore "Saint Germain".
Dimarts: Filet de remo a la Florencina i Vermut-KoteL
Dimecres: Escalopa de vedella a la
portuguesa.
Dijous: Pesels a la francesa i Ginebra-Kotel.
Divendres: "Kisola" ainb peix.
Dissabte: Pastell Anilina i Birk - Kotel.
Nota—Poden assistir a aquestes
totes les que els interesal, tant si sóri com
no sócies de l'Institut, satisfent 025 pessetes per un tiquet que se% remetrà abano
d'entrar a darse.

JOIES VILANOVA UNIO, 6
As-ui, a les onza del matt, l'Associació
de Deixebles del Liceu Dalmau realitzarä una visita a la Central de Telefons.

Xacolata Garcia-Reus
La Secció de Propaganda i Excursions dz ?Ateneu Obrar del districte
segon, Mercaders, 38 i yo, primer, dimarts, dia 13, a les deu del vespre, donach la u:gel:a conieriancia, amb projeccions, d'una excursió a les muntanyes
Maleides i ascensió al Pic d'Aneto, a
ciss eec del doctor Delii Sanmartin.
L'acta serä públic.

Gatadas Layetanes

1

CORTS CATALANES, 613
IMOELES, JOIES, TAPISSOS
LAMPA:1ES decoració, proJactes per emlnents artistas

En 28 de febrer la Cabra de Pensions per a la Vellesa 1 d'Estalvis tcnia
vigeras 257.372 /libretas amb un saldo
a son favor de 156.417.891 pessetes, distribuidas per provincias en la següent
forma:
.
Provincia de Barcelona, 116.t98.335
pessetes: provincia de Girona, 16.494-124
pessetes; provincia de Lleyda, pessetes

14719475; provincia de Tarragona, pessetes 8.666.358, i provincia da Baleara,
339.498 pessetes.

UtIOLEIIMS

E/ professor don Salvador Castelló,
president del Comité Executiu del segon
Congres i Exposició mundials d'avicultura, que han de tenir Inc
! a Barcelona
el 1924, ha visitat ci senyor alcalde per
a fer-Im avinenj que en les recents conferencies internacionals que han tingut
lloc a París, havia estat acordat que se
celebressinadurant els •
al 18 de
maig de l'esmenta any.
El senyor Cast205 ha fet remesa a
l'alcalde d'un esatge signat pela delegats d'Anglaterra, França, Bèlgica, Italia, Holanda i Dinamarca, prescas a les
dites reunions, en el qual donen les gräcies a l'Ajuntament de Barcelona i al
Comitè de la futura Exposició d'atpiesta
capital pel concurs que presten a l'obra
que realitza l'Associació Internacional de
professors d'avicuhura, i asseguren cl
concurs oficial dels das paísos al Congrés i a FExposició.

PARAIGUES

CARDUS
Portaferrisa, 10

r,a Societat "El Rat Penat" e.dda a
tote els poetes del regne de Valéneia perqué aeguint una antiga i valenciana costu ra (malla a aquesta Soeietat tleilnera
q uarteten, qniatilles, sonets, 1 composicions curtes per fer una gran publicarla en fans sollo i serleixin per tirarles del dels baleods junt amb les flore
deis nordres jardins, en la solemne festa
de la eoronaci6 eananien de la t'atropa
de Valencia.
Es prega concurrelxin tots, remitint en
quarteLles les composieidns, signad,s atub
el nora o aria) les Inicial% a la casa social, Plaria Poeta Liern,‘5.

Tlli-30DORA
Material Fotogràfic
ERIC BA

Rda. Cniversitat,

rencia pública
del Chalo dIsposat respecte dels Presupostos
alunicipals par a l'any
1923-1024, que tindrä
Itco a la Cambra Oficial
de la Propietat Urbana,
Vis Lnyetana, 43, I Magdalenas, 12, pral., ¡limarla, dia 13, a les sis
de la tarda, a caree° del
competent advocat En
Joma Adolf Pitas Yebra,
sobre "Deduccions que
s'imposen com a resum
da les &Mark:in confertncies.

(lorrefacte)
Les rnillos qualitats i els znillors
preus.—ALSINA I PEREZ MARTIN.—Diputació, 81. Tel. 69 6 II.
•-• •r ,

P-s

t'Elixir Gamonal Climent.

Al despatx de l'Alcaldia i assistint-ld
també el president de la Comissió d'Esconcadors i Mercats, senyor Plaja, s'Un
reunit els representants dels abasiidr.rs
de caro i porc, i eis deis matedors, havent-se discutit les peticions presentadas
per aquests último, en un esperit de
concórdia i amb confiança d'arribar a una
solueir3.

CATO t c i4 O
POR,

360

.11413 HOSIC11
Ronda St, Pero, 7
Plaça Sta, Anna, 9
Tapineria,

BARCELONA
álaliillTIMMEIMIfflumegmx
Durant el passat mes de febrer, la
Caixa de Pensions per a la Vellesa i
d'Estalvis, ha rebut per imposicions la
quantitat de 4905. 924 pessetes i ha pagat per reintegres d'estalvi, capitals difenilo, reservats i termes mensuals de
pensió; 11458.404 peseies, havent obert
403 llibretes noves.
De les imposicions han correspost a
l'Oficina Central de Barcelona pessetes 8.181.815, i a les sucursals, pessetes 6.724.1 09.
Por a Camera I Idiomas, Taquirmeca, etc., estudleu, senyor o
manyoreta, a l'ACADEMIA COTS,
carrer Aros, 10. Teléf. 5041 A.
La més important d'Espanya.
Ostres, BON-TEMPS. Quintana, 'I
Amb motiu de la renovació replantentäria, la Junta directiva del Sindicat general de la Indústria de Curtits ha quedat constituida per a l'actual exercici en
la negierst forma:
President, En Rafael Furró; vice-president, En Lluis Gran; secretari, En
Rafael Arenes; vice-secretari, En Josep
Serra; comptador, En Bartomeu Sistare; tresorer, En Josep Jtmcä, i vocals:
don josep Maria Bohigues, bpEaric Regules i En Josep Ballt9

Ilers.
4..—Discussió deis assumptes
generals que es presentin en,
forma.
En ces de no concórrer-hi el
nombre d'accions que marquen
els Estatuts per a la validara
dels acords de la Junta general,
se'n eonvocarä una altra de segona convocateria, (Entre els
terminis assenyalits.
El dipòsit d'accions podrà ter..

DEL MUNICIPI
ah

tenla mal do
con tiaau

FARINGOL

Demaneu_lo a les farmacias 1 BOA. Sant
Pene, 30, tartnäcla Arase.

Prou cabells blancs. — In,
comparable Aigua Aster. Venda a
rengrós i al detall. Banús i
Soler. Jaume I, 18 ,

Etlquela

Vera

A LES

ALS

7ALILE3
GRAU

EI EN

Aparells parlants de tots preus.
Extens assortit en discos. AviRd, i (entre Fernando i Banys).

SERVIDES

BANQUE7S

Postals a l'ongrös,Prin cesa,23
a preus rnolt econdmics

fr,

/7!1/VA.,

Bern ai , de quatre a sis de la tarda, seran lliurats per la Depositaria municipal, situada a la planta baixa de les Cases Consistorials, els titols definitius de
l'emissió del primer de juliol de 1922
(Exposició de Barcelona de 1925), corresponents a les factures de canvi número 355 al 438 ambdues inclusiu.

En batan los

la 6

•
a

ifltelliEePtS

assec,-

Palau Música Catalana

MONNA VANNA

EL SERVEI MILITAR
CRIDA
ALS NO COMPAREGUTS
No havent comparegut a l'acta de la
clasificaci6 1 declaració de soldats que va
Cernir lloc els dies 4, 5 i 6 del correa;
per la Secció de Quintes del districte V,
es crida per última cegada, pesqué cmpareguin davant la dita Secció el dia 12
del corrent, a Iris nou del mati, els minyons i pares di minyons que a coattnuació s'expressen:
Reetnplaç de 1923: Ricarel Gómez
Ayala, Artur Francisco Antouio, ViCela
Topas Alassi, Manuel Vila Herniada,
Pene Royo Malo, Ag-usti Arasa SantaH,
Sinsó Arcaya Alveniz, Luís Cardas
Grau, Pare Gene Recasens, Josep Sanadon Bayarri, Rafel Oliva Martínez, Ilde- •
fans Urquizo Fatuo, Tcodor Parco
Alonso, Francesc de P. Galiana, Virgili
Tom5s Boldo, Isidor Sana Sana, Joaa
López Sevilla, Antoni lIernIldez Cortés.
Juan Amera Castelló, Viseras Cervera
Miralles, Josep Paunes Costa, Joan Sanfalla Brufau, Joaquim Santamaria Vicente, Josep Maria Chicano Avilés, Pere
Igea Sana Armengol Monje Ambrona,
Eugeni Guillén Gil, Albert Miret Balius,
Isdre Calvet Llanguela i Llorenç Conde
Rubio.
Reernpiaç de naco: Marian Rodríguez
Gonzalvo i Alexandre Morera Fiter.
Reemplaç de tan : Abdou Valentí Ventura, Pasqual Pellegrí Salut i Tanais
Jóaquina Martínez.

-.. w.-.N. 0.. . .w.e.w......›.
•.w.
$

Aval a la tarda

(Madonna Giovanna)
Autor: Idaurlel MaeterlInk
Protagonista: La reina de la be,
Ilesa: Lee Parry,

de sabates de dotze pessetes.
Calçats Novelty, Plaça Santa

Es convoca a Junta g eneral ordinaria per al dia ti d'Abril vinent, a les quatre de la tarda, al

1.4.1M•

SA N GERON time

UItI mmes de liq uidació. Regal
do 6.000 parees de sabates de
Ilur senyora. A tota p ersona que
compri per valor de 25 pessetes
se 11 donarà de franco un parell

L ACARBDrilFERA DE L'EESE
Societat Anónima

se fina tres dies abans de l'anuneiat per a la celebració de la Jun--.
la general, a la Caixa social.
Barcelona, 10 de marc de 1923.,
—El Director, .31. de "'oronda.

Ptas.

PER A PISOS

IMPORTANT D'ESPANYA

Caixa Social den dies abans, la
segons disposa l'adicta 35 deis
cHts Estatuto.
Barcelona, 8 de marc de 1923,
El director-gerent, lii. lbern.

Memòria, Balanc i Compte de Ganáncies i Pèrdues.
-Norneria:aent. de Cense,

Ea de gran interés
PaGsletencia, donada
l'extr aordinaria agresivttat dais nous pressu.'"-t
bmis.os.

Gran assortit en dibujaos
ample, 1'53 M.
metre lineal, 15 ptes,
al dIpósit mes

cimas i desitgin assistir a la J
ta hauran de dipositar-les aun-

nistas d'aquesta Companyia a 14
Junta general ordinària del present any, que es celebrara el
dia 26 del corrent, a dos uarts
d'onza del rnatí, amb subjecció al
següent ordre del dia:
1." —Lectura i aprovació de
l'acta anterior.
2."—Discussió i resoluciá de la

THEO DORA

IOS

brarä als baixos del número 231
del curar de Provenea.
Els que tinguin 50 o niés ac-

COMPARY1A GENERAL. DE
TRAMVIES
Se convoca als seriyors accio-

•

Catarros, Rerredats, Bronquals, cróniques, es curen raptnameni ama

a les sis de la tarda, que se cele,

desitgin assistir-hi hauran de dipositar linea accions a la caiga
d'aquesta Societat, fins el dia 31
de Marq corrent, d'onze a Una,
Barcelona, lo de Mare de 1923.
—ENRIC liti_TNERES.—Vocal secretad.

Cinquena confe-

Tres classes (migues do paladar
Invariable:
LA GARZA, tipus selecta
(torrat natural)
LA GARZA, tipus AN1TA
(torrat natural)
LA GARZA, tipus FAMILIAR

La Banda municipal donarà un coicert a la plaça del Rei, avale diumenge,
a un quart de dotze en punt del mati,
executant el programa següent:
Primera part.—"Simfonia en re menor " (en tres Parts), Cesar Franck.
Segona part.—I. "Manan catalana, mí'mero 2-, Lamote de Grignon; II. "Polonesa en la bemoll", Chopm; III. "Pastora enamorada", sardana, Carreta (instrumentació, Larnote de Grignon); IV.
"Encis del Divendres Sant" (de "Parsifal"), Wagner; V. "Cabal gada de les
Wallryries", Wagner.
No s'executarà cap obra fora de programa.

accionistas a la 'Junta general
ordinaria del dia 31 del corrent,

número 6, principal!.
Els senyors accionistas que

ria incis potent i perfeccionada.

•

Segons &Raposea ele
Estatuts
socials, es convida els seayors

domicili social, careen del Vidre,

paisos productors que selecciona les classes bones i per torrar
en gran escala anal, la maquinà-

La Lliga de Corredora i Representants del Cornerç ha trariladut el seu
estatge social al carrer Nou de Sant
Francesa, número 2, primer pis, en el
qual avui, diumenge, dia rs de març, celebrará junta general a Ics deu del maü..

cantonada a

Ja Rambla de Catalunya

CAfES D'ALTA QUALITAT
La gran torrefacció de cafès
LA GARZA garanteix els millors
qualitats i els preus mis moderata, per tenir casa premia a les

PARAIGSES
Ferran, 14, casa

37,

COIZPARYIA ANOP11111A
DELE
FERROCARRILS E00N0WI1e,3
VILLENA A ALCOY I Y
ECI.a •

LA

PASE

SEGONS SANT MATEU,

DE

J. 8. BACH
Solistas vocals i instrumentals. Orgue. Chor d'infants.
Gran massa orquestral. ORFEO CATALA
Dirocció: Riostra LI.

1

4

punt de sortir
el il i bre de versos pa- k

Està a

tritics d'En VENTURA
GASSOL

LES TOMBES

1

FI A MEJA NTS

Anna,

MOBLES 0001
SON ELS
MELLORS Pela,,

50

3.

agregat dels Hospitals de Pa
de
Llobet Metge
rls. Gola, Ras 1 Orelles. Consulta de
a 5. Consulta ecombrniou
de 12 a 2. RIcla. de les Flors, 4, primer.

La secretaria de la Junta municipal

d'Inaposiciona d'Art fa avinent a lote ele
artistes de Catalunya que acordada per
la Junta celebrar la prestan' ExposicI6
de Primavera, poden pasear per les
arttstiquel a que partanyen per tal
de remitir ele butlletIne d'inseripcia.
Els artistas que no pertan y in a ca p eatitat .3den reclamar-los a la areerlaria
del l' u de Bales Arts tutti els 11:a3 tel.
Itera al watt.

Material per a Calefacció y . A. R. E. (Miiii)

Pots, planxes, estufes, fogons,
fors graduables, termoräpits, a. sseca cabells escalfadors d'aigua, escalfa
torrapans, etc.
METRON
Piaça de Catalunya, Núm. 11

o

mantengo 11 de Mate de

Fets Diversos CrÖnica Ju diciäria
TANDA DE ROBATORIS
ATRACAMENTS, TRE1 'a, I
ALGUNS FERITS
Atir, a les nou del mati, va ocórrer,
.al correr de Guadiana, barriada d'Hasla frases, un fet incomprensible, donada
: thara en que fou eaarrer
tau centric.
Dos dcpendents del eagatzem de
draps que el senyor Pau Forn té instal.lat en l'esmentat caneo, número 25,
tornaven al despatn, despcia de canviar
3,500 pessetes en bitllets O/ plata, per
al pagament dels setmarels de la depend e ncia de la casa. Cgda un deis
dependents, anomenats M.quel Roca i
:Jesús Asensio Tortes, do vint-i-dos i
vint-i-quatre anys, respectivament; portaven 1,75 0 pesgetes en amuela
• En passar davant del amero 2 1 , diversos subjectes desconeguts es llançaren damunt d'ells, revégvers en mà,
agredint-los a cops de culata i tletxantlos a terra sagnant, c id robaren els
.diners.
Tot seguit acudiren al III« esmentat
els veins i alguns guantes, paró era
:ja tard, car els Iladregots havien fugit.
'La seva tasca va reduir-se a portar
'ambdós dependents al dispensan i d'Hos,tafranchs, on fu/en curats de ferides
contusas a la regió parietal-occipital i
al dit mig de la nià dreta. En Miguel
Roca, i a Jesús Aseado de ferides al
cap i contusions de proastic lleu.
- Ahir. a la una de la tarda, Va
hacer-hi un gran aldarull a la Ronda
de Sant Pare, veient-se un subjecte corrent i engegant trets a tort i a dret,
produint un gran pànic entre el públic
nombrós que per alli passava. El fet
de l'esdevingut és el següent:
Joan Casas Cot, dc cinquanta anys,
soltar i del comerç. va presentar-se a
l'entresól segona del número 38 de la
Ronda de Sant Pare, amb l'intent, segons sembla, de robar. El vei del pis,
Jean Baptista Font, de setanta un anys,
vidu, arquitecte, va impedir que el Hadregot portés a cap el seu propósit,

demanant auxili; el Iladregot, en vean'a descobert, va treure's un revólver
i engegà un tret a la cara del ve!, travessant-li la regió nasal, encara que la
ferida no és, afortunadament, mortal.
La portera i una veMa que van intervenir demanant auxili, també foren rebates a trets pel Iladregot, el qual, per
'a espantar a tothom, va sortir de l'escala engegant trets a tots costats, produint la natural alarma per tota la Ronda de Sant Pera.
Finalment el lladregot fou ferit i recl uir a l'obediència, fou traslladat, junt
sa mb els altres dos ferits, a la Casa de
Socors de la mateixa Ronda.
Cap de les ferides rebudcs pel Iladregot i les sa y as víctimas, són gnus.
- Ahir, a la matinada, foren atrapass
fraganti", en el magatzem
ganares de punt que els senyors Rambla
i Panades tenen al carrer de Muntaner,
número 32, pel vigilant d'aquell carrer, tres subjectes que havien entrat en
aquell establiment i estaven robant.
Foren portats a la delegació de pol laia, on , e'ls va reconèixer com a Ila-

dregots d'ofici.
- En Dídac Alpes Ramos va denunciar al ,jutjat que ahir al matí, en
obrir el magatzem que té al carrer de
Salmeron, va trobar la porta fracturada, trobant-se a mancar ganares avalorats en 6,000 pessetes.

‘*.PECTACLES

AUDIENCIA PROVINCIAL
A la Recen/ primera el fiscal ha retirat l'acusació, per manca de preves, al
processat pels delictes d'estafa i faisidat
Candi Poullet Borison.
A la S'yació segona el jurat
du-tat
un veredicto de culpabilitat per al &I
banquet, Agustí Falcón Costa, maquinista de la Companyia deis Ferrocarrils del
Nord, que va atropellar un autornAbil empetral en As teutona de la via, els passatgers del qual havien baixat ke si
baver-se posat senyals a la via. En el dit
Irene viatjava l'obrer Josep Vila
l'alomares, el qual, tenint por d'un major
accident, va tirar-se a la via estant el
tren en roarsa, morint a conseqüencia de

-TEATRES--Senyor

El

Vicens Bosch Torrentä i Jaume 1.!bach
Masagras, acusara d'haver format pan
d'una manifestació organitsada el 23 de
juny de 1920 a la Pino de Sant Jaime,

Un".
Sala segena. - Concepció.

Ideh fdem !aorta, de M a 30.
Ordi, 16.
Civada ,a 13"30.
Panis, de 20 a 24.
Faces, a 26.
Favons, a 27.
Fesols, de 45 a rio.
Preus per pessetes la quartera de 4 dobles.
Patatas, de 2 a 4 pessetes e4s 10 qui•

Secció q uarta.-Barcsefoneta. (barre
orals, per Os de nom suposat ,furt i dtv.:ys

Ion,

Garrofes, de 9 a 10 els 40 quilos.
Otto a 2 pessetes la dotzena.
OLIS D'OLIVES
Fruitat extra. de 31 a 32 rala.
Fi, de 28 a 29.
Corrent. de 27 a 28.
Preus per quartft de 3'900 quilos.

ELS TEATRES
PRINCIPAL PALACE
Des de demä, dilluns, dia 12, fins el
vinent diumenge, dia 18, es donaran en
aquest teatre, a preus populars, les representacions del grandiós espectacle
Cri-Cri Zig-Zag", per hacer estat contractat per a la temporada de primavera per l'etnpresa del teatro Reina Victória, de Madrid, i tractar- se, per tant,
de sa avant-darrera setmana d'actuació
a nostra ciutat.
Prendran part en aquestes representacions populars lo notabilissima dansarisa javanesa Takka-Takka i son "partenaire" Yoga-Taro, el treball dels quals,
d'un exotisme forca curi6s i un interès
artístic extraordinari, aplaudeix cada dia
amb entussiasme el palie selecte que
concórre al Palace.

OMS DE T'INSOLA

Groc, de 130 a 136 duros.
Verd, de 120 a 123.
Preus per 1.rega de 115 quilos.

Mercat de Calaf
Blat, de 25 a 26 rala els 55 quilo t.
de 14 a 15 els 44.
Veces, de 24 a 25 els 57.
Patatas, de 7 a 8 els 40.
Farina primera, a 58 els 100.
Soga, a 850 ola 22.
Menudet, a 1050 els 30.
Ciment, a 080 els 40.

Mercat

Y.

VII Sans, tanonge kunernat, 10.-Telefon 104 11.
Nil Gräcia i Sant Gervasi, Menéndez
Pelayo, 133.-Tel , 757 G.

Distriste

enealmat.

quilos.
Mero-st encalmat.
Arribados de la present setmana por
l'estació del ßforrot:

SUCURSALS:

Sant

Oli andalós, 7 vagong.
Oli del palo, 78 canana.
Queden en l'esmentada estacia 12

gons.

Gran companyia d'opereta

•

Avui, diumenge-,teltim

va-

Mercat regu.a..1or d'Inca
(Mallorca)
(Del nutre corresponsal)
Mutila, a 23G.

Mongoles blanquea, a 73.
Fesolets, a 82.
Carrales novas, a 15.
Pigmea per a cantines, a 4 pessel,s la
caixa de 10 quilos.
Idem bordiaots, a 550 ldem Meco.
Ordi, a 3750.
Civada, a 3050.
Cierona, a 52.
Aforese, a 3275.
Preuet per 'asaetea els 100 quilos.
Pulpa aubereoe, a 20 pessetes la calan.
Pores, de 29 a 30 la roya.
Sufra, a 375 l'onça.
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Les existències de calçat de la fàbrica

a

Un ajuntament caragirat

les vendrem al DETALL i als baixos
preus amb què han estat valorades en

fer l'inventari

abans de in guerra havia venilt
Illai vingú a tan baixos pre u s
LLULL, 21
(Darrera el Parc)

Ni

I

CIONALS SON LA BASE MES
FERMA DE LA LLIBERTAT
FUTURA

gl i11 1 1111 111111 1 1 1 1 111151E1111 1 111111

TIVOLI

L'Ajuntament de Gandesa ha pres racord d'adoptar l'idioma espanyol com oficial. L'acord s'ha pres per sis vots contra cinc, donant - se el cas que tres dels
votants favorables a l'acord anticatala
van assistir corn a regidora regionalistas al banquet de la Lliga a Montjuich.
L'alcalde ha votat en contra. Tot ztixó
sembla que es una maniobra d'un regidor rcpublica radical per obtenir el nomenament d'alaalda de Reial ondee.
La noticia ha produit profund disgust entre la colónia gandesana resident
a Barcelona. Amb aqucst motiu, el periódic La Comarca Gandesnna, la colónia de Gandcsa i el "Panul! de Jovent ut Veme de la Font Calda", han dirigit enèrgics telegrama a l'alcalde de
Gandesa, protestant de l'acord, que significa un veritable insult als sentiments
patriótica de la població.

CIRC AMERICA

•

dia

111•111MB•B1111111111BEWBIBM
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•
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de quatre: La verbena de la

•

•

•
•
•
•

e norias i Canción de amor o
111
st La serenata de Schubert.

les do- u, última:

•

de Madrid

Inauguració, 16 de thltie

ça Iris. Tarda, a dos quarts

Nil, a

a

Id

g Paloma, El estuche de mo-

a

"-`"••n
/1A.

L'ESCOLA 1 LA PREMSA

festiu d'actuació d'Esperan-

La •

dtiqusa del Bal Tabarin •

rawaszawasezazaer•

•

1

Gran Teatre Espanyol
nompanyia de 'vodevil 1 amas
espectacle, de
BERGES I SANTPER1
Primera actrin,
AlISUDIPCIO CASALS
Mut, dlumenge, 11 de merc. Tare
a les quatre. MagnIrle
gran obra realista en tres actes 1 0 9
quadros, La borda (La vida d'OS
dona de la Rambla). 0, El samet
un arte La ehganylfa del Jura/. OS
ia Pauló h han robat el preml. 914
a les deu. I, El gran gin La aegoaa

nit de mirla 1, La engan y lfa del
Dirat o A la Paule II han robot.

premi-_Dema, dulas, tarda, La
_•
polea' del doctor Riselt. TM, l'et
.1111 Iba La eegona
•

1:111111wae.

t

.1.easiveideednaineanierargreNwineitingiliir•111~.1111101

2 -141
l s 14 3

gap del Teatro,
Te don , 5125

ç .'
ra

ig

i 6

AVUI, DIUMENGE,

Tarda, a les quatre

A

PREUS

•
•

eEDUITS,

ale

1

el fanlös especlarle
d'EXTRAORDINARI EXIT

•
V/

11 1- teressarit!

umilimaream

N

ESPERANÇA IRIS

31

fon 107, U.

Y e ry,O
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TIVOLI 1

•

Per la mar han arribo 60 c almas d'oli
andalús.

El pelle pot utilitiar tatubé els telefonsde les Tenencies d'Alcaldia i quarterctsde la Guardia Municipal

S MI

a

01,1 DE COCO
amb envio, a 144.
Coalla, a 195.
Palma. a 100.
•
Mercar form, amb tendencia a la Puja•
01, 1 DE urrrosA
Cru. a 175.
Cuit, a 183.
Sense color, a 205.
Es fan moltes operacions en aquest
anide a preus terma. En catres, S pes.
setas mes per 100 quilos.
OLI DE CACAUET
Corrent, a 175.
Refinar, a 170.
Aquests preus san per pessetes eta 100

Andreu, carrer Sant Andreu,
número 201.-Tel. 264, S. M.
IX FIorta, Major, 27.-Tel. 99, S. M.
X Sant Martí, Muntanya, 37.-Teläton 234, S. M.
Hospital Clinic.-Tel. 33 2 G.
Sarria, Reina Elisenda, 8.-TeleIX

Temporada de primavera.-

Companyia d'òpera de primfssi-,
mo cartel lo. Repertori Marioneta (estrena del mestre Pahissa),
Sigfrld, El vaixell fantasma, Thais, I pescatori di per;e. A Fadministració del Teatro
(carrer de Sant Pau, número 1,
entresol), queda obert l'ab •nament a 19 funcions (15 de nit i
quatre de tardes dies festius;.
Als senyors abonats a l'Ultima
temporada d'òpera seis reservaran les seves localitats fins al
dia 16. Fins aquesta data els se •
nyors propietaria podran rentetre les sa y os localitats a rEnipresa o canviar-les per torna.

!MI arErmininINWIEW1111

Bisse

1.4.1•••

TELEFON 2480-A

Pcnees blanc, a 105 pessetes.
Idern negra, a 1115.
Camp de Tarragona Mane, a 1'75.
Mena ídem negre, a 175.
Conca de Barbará blanc, a 1'50.
1dem Plern negro, a 150.
Priorat negre. o 2.
Vilanova i Geltrú ne g re, a 1 75.
Ig ualada negra, a 165.
Martorell blanc, a 2.
Mansa blanc, a 2.
Alacant negre, a 2'25.
Mistela blanca, a 2 75.
Mistela negra, a 275.
Moscatell, a 4.
Mercal enealmat.

OLI D'OLIVA
Corrent bo, a 19130.
Idem superior, a 10565.
Classe fina. a 22173.
Classe fina, a 25152.
Com es pot veure, segueixen els lineas
dostinguts.
OLI DE PINYOLA
De color verd primera, de 100 a 10425.
Idem gror primera. d e108'70 a 11304.
Ideal tdem segona, de 10435 a 10870.
Preus sense envio.

Placa Santa Anna, 24, 1. erServei Municipalitzat

Balboa, Relea
Barceleta. Tel.
A. 1895.
Estafeta. Poble Nou, Wad-Ras,
236.-Tel. 238 S.
jvn Poble Sec, Campo Sagrado, nj_
mero 24.-Tel. 3400 A.

Cançons per Maria Conesa 1
Nit, El Santo de la 'sidra. 1
Presentació de Maria Cona- N
sa en La niña de los besos i
Las musas latinas, -D5.
111 eres, estrena de La
m imara roja.
19

GRAN TEATRE DEL LICEU

vins

Mercat d'olis

Unio d'Empresaris de Pompes Fúnebres, Si A.
Districte I
,••
.
"
I

fleohazo, El $anto da la isidra, La alsaciana, pel bari
tono senyor Fr anc4s1, ¡

rara escenografta 1 la mes puntareses vestimenta.
: Es despatta a comptarluria.

grau i bectalitre i mercado.
rin posada al callar del colliter ; informa.
"id fae ilitada per l'Associació de Magatzemistes i Exportadors de Vine de Bar-

Blat blane, de 25 a 26.
Idem roig secó, de 27 a 28

Secciú primera.-Les Draaaanes. Le-

CANÇONS MEXICANE8

per Maria Conesa.-Dem,
dilluns, barda, a dos quarts
de :tino, matinée p opular. El 1

rezotisme, l'estllitzacht,
Lat... Lo muntea, la música, la
dansa smnelsen per pendan' Pernoctó estalles, amb l'auxill de la mes

Presa P er

1

CENTRAL:

ELS GERMANS KARAMOZOV
DUnceres vinent, dia
Gran esdeveniment!
Debut de la c om p anfla de teatro
D'AM Rus
Den (migues funcions

L'016EAU BLEU
(L'ocell blau)
espertaele que ronstltueix la revelado d'un art nou. En el/ es foncn

celona:

sinus, Francesa Artesa. Oral.
Secció seg,ona.-Oest. Furt. Farnctsc
Corentino. Oral. Tres incidents, per ti
ries, infidtlitat, custddia de docurnerits i
estafa.
Secci6 tercera. -Hospital. Ex,endició
de ballets falsos. Jurat. Un oral, per as
de marca.

EL ASOMBRO DE
DAMASCO
éxit de la c ompanyia. Presentació de
MARIA CONESA
amb l'opereta en un acto
LA NIÑA DE LOS BESCs
Per Maria Conesa

l

Mercat

Mercat de Borges Blanques

AUDIENCIA PROVINCIAL

trames El fleohazo. L 'opereta en dos actes

DImarts, larda:
EL CADUCEU

Carb3 d'alzina, de 33 a 34 els 120.
Carbó de pedra, de 34 a 38 la tona.
Gallinas, de 16 a 20 parell.
Pollastres, de 12 a lt; parell.
Conills, d a 7 a 10 parell.
Ous, a 1 75 la dotzena.

Ono. una dotzena, de 1 a 2.
Gallinas. parell, a 17 a 25.
Pollastres, parell, de 14 a 20,
parell, de 9 a 12.
DIamellons, un, de 45 a 65.
Nodriços, un de 70 a 200.
Pataleo, els 100 quilos, a 16.
Xeixa, quinta de 55 quilos, a 2350.
Forment, quinta de 55 quilos a 22.
Civada. els 100 quilos, a 37.
Ordi, els 100 quilos, a 3 6 .

Aull.

Avui, diumenge, extr aordinäries funciona. Tarda, a
dos quarts de (matra.

:sil:
ELS GERMANS KARAMOZOV

MERCATS
Mercat de Vich

i concertadors, Josep Es.
palta, Anton! Cataiä i dese

QUAN ELLES VOLEN
PER NO ESSER TRETZE

"tlezetst4be.%, XrileZ;A

en la (mal van proferir - se celta de ',Mari
Espanya" i "Visea Catalunya indo-pm'
dent". El fiscal va dentanar per a mula
una dels processats ¡dos anys, quatre meCOS i un dia de presa correccional!
ASSENYALAMENTS PER A DEMA
AUDIENtRA TERRITORL
IA
Sala pri mera.--Girona.-Incident. M.
Bofill contra F. Bui.
Sal.) primera.-Tarragona. Incident.
J. al. Romä contra "Aceros San Mar-

de sainets, saa.,
sueles, operetas i revistes
Director d'escena, Lisia T,
fdaurente. Mestres directora
Companyia

tres: L'espectaele de mes alegris d'En Foleh 1 Torres Lea asentaras d'En Mamaran. A dos quarts
ele sis I MI: Ele germana Karmalos, meravellós espectacle, teatre
,l'Art Rus Mojama° bleu. Es desp at xa a comptadurla.
Dilluns, tarda:

Els seus desconsolats, esposa Anna Vollut, filie Maria, Josefina i Enric, fill polftic Joan Genis, germà
(absent) i ciernes familia, participen als seus amics
i coneguts tan dolorosa 'Ardua i els preguen assisteixen a la casa mortuòria, carrer Quintana, 7, principal, avui, diumenge, a les nnze del mati, per acompanyar cadäver a l'església de Sant Jaume i d'allt
al cementiri de Les Corts.
NO ES CONVIDA PARTICULARMENT

i un dia d'arrest mejor i 35,000 pesseles
trindemuització a la Companyia /coplati.ria de l'automebil i en cae d'insuhèncla del processat q ue l e s Pagui la Companyin riel F. C. del Nord.
A la Seceid tercera han comnaregut

Teatre Novetats

Telefon, 3,500 A.
Aval, dlumenge tarda a les

Ha more a l'edat de 65 anys
( A. C. S.)

l'acusació, oestefit -la l'acuaador privat.
La Sala l'ha condemnat a dos mesos

redrirmanalINIfilliert

((Neo cataiä Romea

Baltasar Cremadells Paris

la (migada.
El fiscal va retirar

Joan Sano
Tares contra Marc Rocamora i altres.
So-cria primera.-Les Drassanes. Em.a
Antoni Garcia. Oral.

sttt.
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•

Wr ier ZAG

•
o

prenent-hi part els dansarins

TAKKA-TAKKAi

1o
o

YOGA-TARO
os
•

amb

les 3M:es originals DANSES DE LA ILLA DE JAVA
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Barcelona :

Gran zompanyia chmiéa del
primer actor
PERE ZORRiLLA

N

o de la qual formen part la

3 p rimèra aetrio de caräcter
Maria Mayor i el primer acIn Ferran Aguirre Avui,
rd diumenge, tarda, a les qua- . a
leo, el entremés Mamà sueid gra i la joguina cònica en a
a tres actea, de Oareica Alva1/1 rae i Muñoz Seca,
EL ULTIMO nr.;,
e Nil, a les deu. El vodevil en

tres a tics

Si EL. SEGUNDO MARIDO 61
n DonIA, dIlluns, tarda. El se-•
r gundo marido. Nil, Ei abogado defensor. Avial, estro- II
na de El burJador de fdedina,
Lema i Lamata.
ro

• 113111111111111111•111111111111N113

Palace (Tegro APIO

Butaca, 250. Entrada, 5 .60
aval, dimanas e, fin, a dos quarts de do.
grans espectacles Mutila-Latorre
16 interessante acunara. de varadas. I°

3 notables atraccions, 9
Loira Lud, Cama Ferrer, Lluiseía MAMA n.

Et, se;ura. Carmela Maula, Atarea P00

THE FRENATOS, acróbates goill0sa
TRIO LINDER, cante 1 Dais
2 DIXON'S, pudors drapalro
JULITA SOLA -1- LA IVIALAGUL.X.
COL Y RAGS
Alalabaristes excentrics Inglesa
NITA IBAÑEZ
netos de la Meció. L'estrella predd,d1
• les senyores
1:511ile la g ran revista loes!. oehfOlt(1°.
. de /a Torre 1 del mestre M. Moret es "!
aetc, sis quadros I un anotaos', titulada!
...BARCELONA
sErrieer. ES CONAli
posada en arana pel primer actor seatg..
suelas: professor de ball scnyor Borra.
escenógrafa nunana a Glrbtl. 150 sesgad,
de la rasa Pcualba, cooteceionats sobre.

I sabia.'
fieurtns, pehtquer, senyor ¡Jorre.,
,
rla, atrezzo 1 guarda-roba, proPletl'entpreSa. 801114tEripiTS yl;CaS 135`n•

enes.

-

•

RO leszç

de 19E1

7C PUBECCITAIII
de ineiteree", ahumare mona, ~mi
Forritudtz, Carate Valer. Anselata Temes,
Salvador Sierra, Ramal Bailara% 1.11481 T14tH10, Manuel Saltan, Sualll Otneolet. tome/

Teatre Victöria
PeanceSC
, rernn

Yeatres: /Hay 1 Coral
d ~arta a lottre ti Cerapanela
obres
meretv el pdb/lc.
dnenagr*. tarea I ast, a tl os guarts
Ora
'
a te s fuerte 411- deu:
reart. EL TIRADOR DE PALOMAS
emmilles &lit de trancase Nadal
Sa artalla en don actea

EIMII01114
itotada,

Kli RSAAL

Coticent extraordlnerl per kt
'
RANDA 111HUCIPAL
Sala la atraca/O de l'eminent mente ID
Inmole de GrIguell.

AMIITOCIUITIC SALO
PALAY Di LA GINEMATODRAPIA

111. CangOnetel per l'ovacionada

LA GUILLOTINA

se Salut RodrIguer, Tornam/ra,
• L ;E>. Parran t'anejo, %cvnavlaa. Praasa.
Ora, etc., etc. 3. L'ailt de la
g
%
la gran revista

Av-ui, diumenge, d'onze a
la
una, es despatxaran bata-1
ques narrnerades Per e le. I.
III
II sessió especial de les sis de g
aw
la tarda
j
•
II
illIMMIBBIBBIIIIIIIIIIIE1111111111r

PILAN ALONSO

que cantar& . 3uguete de amor", "Leyenda alsactane", "La Maresta de Pan ylu*.
"Banys do sol", "Plde...", "Salido', "Que
Serd yo?", "Les Caramelles", "Es goal?"
Estan Invitadas les autorltats 1 la
premSa.
Despata de localltals: el Clrcol I al Centre de localltats do la Plana de Catalunya.

;VAYA CALOR!

:Mmoros rerent3."0 de Camari,

Espafia cdmo esti, que es.re,,,, veradr& Oran dos(dada do dones
pobfe

.scs P^corat 1 sastrarla 1101I9.
t, Adictos, tarda, en ver:u...tan popuplace, de cinc:

IllevIS

eitirelirinnrininiirni

talar.

uut 1 4 Que P reE M I Stle9
kootpgpnodo
seS

Cit

1

EL ANILLO DI HIERRO

r lt Josepa Charter, Rotat, Comacrv..va, Torna/adra. Opa, etc.

IlEr...eCEIDENINDIEICZNEIBIIIII

Orare novetata per a corres,. cl ravor del pene.

E

N
El

n•n•••••,...*.e.

Gran Teatre Comtal
Gran Cinema Bohemia

lis

ELDORADO

a
Usi.

gl
Coliseu de varietats
_Teatre Nou
ti
e
w Avui, diumenge, tarda, a les El
Gempan yia de sareuela
avul, diumenge, sessid mattnal
c.
diumenge, tarda, a dos SI guatee. Nit, a les cica. Ses- Mi
Gonce a una, gr(onliosos progra
E sions extraordinarias. Proi ris de guatee. Mtalumental
mea.
Grans ealts. El aalt, {yeti/culo
N,rama. 1, En Sevilla estä el 3 jarció de notables pel.lieu- •
elramatIca; °diseca de eino duros, •
a
les.
e. 2, Los =labrases, per l'e- Ei
La caga del 'ladre, 1 tercer tom de _11!
e
ANDERS
r.:nen t borítono Bianual Careo- E.1N
la gran serle tranCe-Sa La Cilla de
E
K g, Teresa Idcl, Empar Mart.!,
famós jongleur
El
Napoleon.
•
E
cena. Segura i filtres parte
u
La simpática bailarina
il 2 A. la sessl6 de le nit, estrena de •
ß
canctön
La
e
El gran problema, 1 cuan tom Ile 01
la companyia. 3,
PILAR EELLO
. e
a
La Cilla do Napoleon.
olvido, pel grantliós barítono. e La reina deis caills regiogl
.
e
ti Garcia Soler, senyoretes al
ig
nals
IllinaDrImuitimuslättlitttni.‘›k41
ves i senyor Ledesma i
ADELA LOPEZ
anepals parts de la companyia.
Gran; ovacions als
earInsuissiarnamsle2aanditiarn
a tres quarts de deu . La te r GPIACIELLAS
10i
115d, per Garcia Soler. 2, La
Pálace Cine
N
C
arnb
la
seva
coldeo3i6
de
clan del olvido, per Carbonan.
Eg
El
törtores, lloros i cacatuas
GRAN SALO DE MODA
ig
tei
si Ilvistoorettques emi g ro crtIsttguse a
La genial artista, Idol
Programas extraormnarie
del públic,
Avut, diumenge, sessions d'onza 1111
a
E
Icatre,Cos
. „,, a una mati, de tres qUaTiS de qua- U
PILAR ALONSO

elfeddMAIM-Mateu,46**-81166
eig hte.1 ,ii)cato 1 Insertanentats.
Gran massa orquestral, chut
d'infanta ‘ Grans orgues. Orlad
Cataltt. Drecció, Mestre En Llu's
Millet.
Localitate ii taquilla.
ELDORADO
-Aval, diumenge, a les onze
.4e/imati,,PriEncer ecotee popular

tiie e

, . Jrans foor:olis. T3r1 .13, a les
:ristre. 1 nit, a dos quarts tle deu,

randiós A‘it lic l'Interessant drami
ea s artes
AaTAGNAN
LOS TRES MOSQUETEROS

!neto( de !n11.1 la companyla___DICeda, a des unarts de cinc,
r:Innä vendadel: L'amor:en:1M tira-

Luis Candelas, el bandido d,
150
•h
lltaJr41. 11010er am
reoersl 055. Nit, o des
pesse1e3;
I
I gaaris de den. El rotostaI Se 3 Aro tagnan y los tres mosqueteros._
Dolo,res. beneriol d'Angoi e la Coparte: Zaze. i La . tornada d'En Mando

Marraco, Samper, Cumellas
bó, Morera, Lambert, Nicolau,Llongueras i Mas i Serracant.
Preus: Llotges (sense entrades), 760 ptes. Butaques pati.
1 pesseta. Circulare pati i primer pis, 060 pessetes. Entrada
beneral, segon pis, 040 pessetes.
a't timbre a eärree del públia.
Per encàrrecs a l'Orfeó Gro.ctene.

..

Arel, diumenge, sesseó matinal

re d'onza a una. EI rei do Parle, I. 1

...,

1 Ill

Rosselló 206. Davant del Frontel

e

UNA MOSCA MORTA
Ball de quadro

Si

Dlniont I Mbano

e

BALL DEI, TURURUT

O

.731;

V

i illi1 U. nillilkall 11
t .......,..eac__,-1. ?..1
a

:I
0

ti

Company ia da ecmadla C5
M
QUELL - Tuar.i..a - aBa N
N
el
QUE:UNO - OCTITES
(Tels)ton 3431 -A)
• 01
1

'A

MI de Pompelhajen, Diana da Merion,

2 Sortaig de 5 joymnes entre ols Si

F

ira ha

,e-12

dómino.

Lit

a

Er
11

e
a
re

CONCERTS-:

zia.aPIDA1111,42a12922/MBIlla
,.

C

1. :, d:urnenge, larda,"fi dos- g
qu;a.ts de quatre, primera a
. sessió
e
Fi
X Cl1ld tí, 3 1ILW1ESA
N
A j os sis, sessió especial, i N
nit, a les deu:
.N
2
LA PLUME VERDE
•Ares. 16 de mare., nit, 7
t,,nfici de

311•1nMilln

Palau de la Música

F r-", S

Catalana
Dernä, dilluns, dIa ‘12, atrae

;,g,emererususino.euxiiizursis
t;alaitlfivn

(Rimes de

El

Notable quintal Sorda 1 telo Tor- t./
renis. Aval, diumenge, groll mal:- 1.3
nals tarda, ducs seSsIoni, Ultime. in
projeccions de PósIt sorollós trioutt
el no grao. Paridia dets tres mas- r
guataca, 1,1 celebro :d.tx Ltnder;
' M La voInntat d'un terne, paga. Farnum,i/ilr, estoma, 'arte rektalVa:•
DOLZ:ii":43 CORTES,.
La novata de lord Byron, art, luso
u I rignesa_Demä, U: 1151:5, a Proes
...aiWr.10ä.0462:4112.:EL:1-.1Z7a1
corrents, 2 grana estrenes, .!?: Cl
jockej dt.ap,..rseut S. rt. Ton:set, l'Unto, la nallor pelitzuJi de f.;
g Tornaset. A riure! DImeereS. El are- r
mi oros, spel malaguanyat \vallare
El (livü;R:.'dS, 13 de mare, de- 6 Raid.

deu

Reobl (ARME WAT

Plaitista, JOSEP CARUNAL.8
autors aleinanys, francesos,
russos i catalana
cine primeras audicions

Localitats: Unió Musical
Espanyota
Portal de ¡'Angel, 1 i 3, de
tres a set tarda

Teatre Non

Musita Catalana

iisusariarinEastmr.Ensali

but Esperança Iris. 7 úniques
func t ans, 7. Cortes- i Carigons

Rl

5

sv

N
MI' ints concurrents
•
Ball dala . platsiszas •"
El
gs Per a atinen' ball repartim pisterels as ihradrs
ra
E Entrada i seuent numeral, 1 pavone .

a

Palrbanks; Baby I le Gaga del UI
dre, Actualitzta Gaurnont. Tarda, El El
E geni alegre. NII, 'El 1. 61 do Parta, 3 c
1 4; El Canto de l'or, per WilDam
U S. Itart_Ilemä, dffluns, .La granja

. .iii rZ 14 A r2 7: in 2 N.' n92 Irill
_u *Ye!' oiliitAfélflea. 11,14105 a ' y 11
larda:
La comadur en dos actas
e
p
r,
1
1
u
Ei
LLOPS
DE 1118.R
¡. ;121Z " Pelli'i 1 2 U
le
El sainet
n

ir I ri 72;I: a

SALA MOZART
Dimarts, vinent al vospre, última sessió de S'
andició integral dels .Trios do Beethoven, a
dure° del Trio de Barcelona.

Localitats: Casa Dotesio, Portal
do ¡'Angel, 1 i 3, de tres a set de
la tarda.
•n•••n•nnn•n,

Teatre Tívoli
Orquestra Simfònica de Barcelona. Any XIII. SCrie XIV. Segon
concert. Diumenge, 18 de març,
a les onze del rnatí. Obres de Berlioz, Pierné, Mozart, Beethoven i
Wagner. Senyoreta Mary Marris,

-

RESTAURANTS

eantatriu; senyoreta M. Chala,
pianista. Direcció, Mestre Lamote
de Grignon, Venda de localitats:
Unió Musical Espanyola, Portal
de l'Angel, 1 i 3.

Avui, diumenge, a i es quatre de
I% tarda. Primera de les duce

EbPORTS
Frontó Principal7 Palazo
Avui, diumenge, larda, tan
quart de cinc. Tres extraordinarM partits de pilota. Primer;
cistella. Barreneohea i Gastarla-,
ga contra Guruccaga i Ichazo. Segon, a pala. Chistu i aurogul
contra AraquIstaln i Quintana II.
Ter3er, a cistella. Ondarres i Urquidi contra 0:ascoaga i Martín.
Nit, no hi ha partit.—Demà, di-.
Iluns„ . no hi hauran partits.—Dimarts, .grandios extraorelina-rispartits. —Molt. aviat, 14ppOra:
•
tanu,ganipionat a pala. „

2111/21'1GLIBINGEMBE7211 GBEIEES

la

:13 Ea ¡astic Hotel _ Analatna
111
u Coneert organitzat per la •
..CASA lal ERNEft
13 Avui, diumenge, dia 11
(5 tarda); guata concert de FI
u Quaresma. al Saló do Té, a
zn cärree de les excellents arliSteS
ra. • ASSItelleC) SELMA
( i-ladera)
Pi

—

DIVERSOS

Venus Sport - Palace
DE TH4110. a cala 111011.
SOR TIDA TEMPS. Restauran: especial.' Rda. S. Antoni, 62, i 64, i Tigre, 27
MnrIscos. QuiOiiui '
Peto Circa

Palau Musica Catalana

Rl
capitOls:'L'excentric, per Dougias a

;Putxinel.lis "MIRIA'.''':
I

¡IGIREU FULij

Milf32C04114041.141ELlava01410P151

•
. re,,z2maarsaatuuswasasourk

2e44/44•102124/212124i2a

4

r:

Diumenge, 25 de mace, al vespre,
CONCERT EIVIIL SAUER
Programa extraordinari
iessaina&anui.ascaszonzetri Localitats: Unió Musical Espa51- nyola, i 3, Portal de l'Angel.
Fiorunjert! u

-M pez. — Dimeeres, presenta'U cid de l'atrao3itin científiIM ca Lo navire mysterleusa.
a
I ea
; usernaeuttßueeesiereaarai

I na

MO. .. a

-.., Ire 3 Sis I de sls a volt larda, I a e
T. .les deu de la nit, la poLlieula dra- a
111 nog lIca El aalt. L'emoclonant La ca- 3
w ed del !ladra I.a gramliosa pel.Itcu- el
r la Ints/ica dosel) venal, pela sena per- ri
2 mana. ° Josep davant del Parad. A la o
1/1 Se5Slú dc la nit, estrena de la 1nt,- El
2 ressant renicula La granja de
Pompelhagrn_Derna, estrena de la ni
peLticula El mea petit, pel celebre o
16 nen company d'En Charlot.

grans ses-

sions. A la de la torda, la
pel.lícula
EL FETITET
pel petit gran artista Coogan, company de Charlot.—
Dimarts,
comiat d'Adala LóI le

h

l'ORE«). ORA IENO
Obres de Pérez Moya, Sancho

111

companyia dramático.
JAS-CAPARO—Aaul, (Lumen-

Suiezcillerk

Regule

Avui, diumenge, dia 11, tarda
i nit. Gran ball, amenitzat per la
sense rival Banda Sport, la qual
exentara les següents ballables:
Foztrot "El Rol de Bastos", Pericon "Tu Kuman", Tango de "La
Montarla", dirigits pel popular i
simpatía mestre Domeneo Pianos.

SUA EMPORDANESA
Carrer del Pi, número 11

" Telefon 3'409 A.
TITELLES 1 PALLASSOS •
Avui, diurnenge, a les cinc; de
la tarda. - Extraordinari programa e L'Halles! I L'obra en 'dos
artes, de grandiós espe:tlacle,
EL NAUFRAGI DEL VAIXELL
"AURORA"
II. La bonica cinddia en un v-te, del tränIIIiiliöra;

''` EL •CASAM E NTPEO Fint96
• tr t . ' El ditc
La
dels
EN,11 del
.--.FUTROL
Turucut.
PreaS: 13UtaAiies,
'
pessftes; en,
CAMPIONAT DE CATALUNYA
Avui, diumenge, 11 de mara, - trada alíe seiene i pesseta.
a lee 32,0 tarda
aieameemisti~ —
Barcelona-Unió Sportiva, camp

, .

a RAQUEL MARTI (anta)
Per a 7iliTifacions i prograAl
Alee a . la
lE
, )EM LOA WERNER
aquest 31714114 genze a una a
Catalunya, 72.• CI
Rambla
3
Teldon 932 G. Elti
•
ilEndn.12:11."1121:122.E2900}11025

11.11,131C-H ALLS
--mompieemerrei
EDEN CONCERT

'
Barcelona
Europa-Avene, camp Europa
Júpiter-AtIalic, eamp Júpiter
Per t al partit del camp del Barcelona es vendran entradas des
d'avui, al carrer de Fortuny;
per- ele -ailm4.43etits al
ES

Aoallp, 12. Dlrector artistle, Francesa Pereme. Teleton, 3332 A. — Tarda, a Un
quart de (matra; all, a les deu. Presenta„ e10 de Ics mes belllssimes aritstes 1 nil•

LA

REINA ¡DE

LA NACIO, EN .TENIR
CONSCIENCIA D'ELLA
JIATEIXA, ASSOLEIX
* E LA SEVA
PLENITUD D

LES AIC.-d_JES OE TAULA
DANIEL Girona

la d2 la VALL DE SANT

ettru LES AFECCIONS

RONYONS.
ESTOMAC, INTESTINS,
me., etc

DEL FETGE,

llora nitmeros do varietats. Cada ala.
DanninQ a Polmant "l'eyc”" 1 di a 4
de la Inallnada Gran Tabarin Americe.

:

It ans Tyndall,

El seu dipositari:

Es IlnIssIma 1 carbenten
com /a Ce Apo! J'arte:
sedica-tnangenosa, varlu, . Iturant Yee I hl resulta as-.
Briosa bebent-la fresca.
lat litInIca . arsenIcal.
JOSEP PAGANS, narrar Ponent, núm. 23,

MANANTIAL 111111ALLE3
Bicarbonatada, cale lcus-

Diana-Ar,-,erninz-Excelsioi.
Circo! de Sans
a des guaris cre (10u
alt

111

E!,.1rordiner:a (unció de beneficencia .
t '....nosa ut.r.t en tres actos 1 en.vere,
t
C ; UI eal:ron do la !surca,
EL ALCALDE DE Zne.IAMEA

• red.ro Crespo", Lluts Pirra; "Don Lepe

•

Avui, 3, Lä filla de l'ajusticiada, Una dona periZzsa, L'odissea
do cino dures, La infortunada
Berta.

AL

Pizartzies
cci

FI

onchaoc1a do
1tLGx7 fe cm.
1, tes. 7 • 5 zal.2

PER A
Matei bis ermats

faMIMM•IInMB

TeL:res Ttiomq i

1—E1
TEZILAMES

ab

— 511

amiant exclusivament

JOSEP ESTEYA 1

I ClIZEITA KM!

rilt:U.Talennrx ;" ra.

Cia.

Poi tal de ¡'Angel, 1 i 3, pral. :: Tel'efan 334 4 °A

AV4ii, La seva millor novela,
Lladro do cavaits, Lea apariencias enganyen, La filia de l'ajus-

DAKCEELONA

rúbric-..4 a Sarria

enSeeeleee

+SwricrerhnMI

...retrae
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M ente un temor bastante comprensible
II se reflexiona que en aquella época
to s penitentes tenian la misión de aeoin
Parlar a los reos que marchaban al cuy que entre aquella multitud
eran muchos los que no tentare otro
P o rvenir que el cadalso.
Creyóse, sin embargo, que era un
di sfraz, una broma de carnaval, y desva necido el temor, se oyó un discorde
' o ra i ce carcajadas y prolongados aolau
EGS.

Robín el Rojo se acercó a la cuba O

tronu del gran Cocare, e inclinándose

P r ofundamente, dijo con voz ronca:
--Sefim, tengo la honra de traer a
los pies de vuestra majestad al noble
ex tranjero, que está a vuestra rpesentia, y que se parece mas a un molinero que a un digno hijo de la Bohemia.
El penitente se paró también y so

volvió hacia la cuba real.
— Silencio! — gritó el ministro imiLoocto la entonación chillona de los
u•itere s de la asamblea.
más respetuoso
Rei nó en efecto

bile ncio, pero asf al momento fue'intehUmpido por una especie de graznido
des hgradüble, seguido de un ruido prodtwao por' el choque de un jarl'Ct
kze un banco5 .
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Era Pedro el Acogotador que sin preocuparse por la solemnidad de la escena, continuaba llamando a Simona la
Gitana.

1Simona del diablot—gritaba golpeando don un jarro el buido
donde estaba medio reclinado: tvinol
!vino!

—1Silencio! — gritó por segunda
vez el ministro.

El aspirante seguía en pie inmóvil.
lAcáreatel — dijo el Coesre al penitente.
El rey de los truhanes adoptó una
postura majestuosa.
—“juién eres 2 —preguntó dando una
patada en la cuba que resonó como un
bombo.

—Que

te

importa?—respondió el

penitente con voz seca y firme que sorprendió al auditorio. No se trata de saber quién soy, sino únicamente de lo
que quiero ser.
—4C6mo? — dijo el Coesae como si

no hubiera comprendido el sentido de

la respuesta.
—Pido, continuó el penitente aluna
-"de la voz, que se me admita al instante
como miembro de la grande a,soalacell
."
do la Corta de ¡os Milagros,
'
•
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dos serpientes invadieron el circulo
mado en torno del penitente.

for

su ministro ea ol
:.,':•1!):1
ejercicio de su empleo. •
—Habitantes de la Corte de las Milagros, dijo en voz alta el Coma), hijos
del grande y el pequeño Egipto, ladrones libres, ilustres truhanes, vosotros
log queme reconocéis por jefe y habéis
jurado fidelidad a los reyes de la asociación, intime atentamente. Se trata de
Ull negocio importante de recibir entre
vosotros a un hermano en truhanería
y un cornpafiero de fortuna.
— gritaron varias voces
a un tiempo.
Pero un violento tumulto estalló por
todos lados que no--permitió continuar, a
all orador.
Este tumulto, sin embargo, nada_ telos ,
nia de hostil al jefe de la Corte
Milagros, y era debido tan sólo a la OH.'

Eran Juan de la Horca y Jaime el
Chocarrero, que tras una lluvia de insultos hablan llegado a las manos, y
rodaban por el suelo como dos chacalles
prontos a devorarse.
Esta lucha innoble, cuyo palciopie
eran el barro y la inmundia, distrujo
de pronto a los truhanes.
— 1Sus Jaime el Chocarrero! — gritaban unos.
—IFirme, Juan de la llorcal--exclamaban otros.
—1Campo libre! —decía la turba.
El penitente habla permanecido impasible en medio de aquel caos sin nom
bre; pero cansado probablemente de escepa tan repugnante, be inclinó hacia
los alversarlos, cogió uno con cada
mano por loa harapos que les cubrían,
y alzándolos a la altura del brazo con
un vigor extraordinario, los tuvo un
momertto en pie, les hizo chocar tara
con cara, y abriendo sus dedos nerviopos, los echó a rodar a diez pasos en
distintas direcciones.
—1 1/1ctor I 'bravo! — gritó la multitud entusiasmada con aquel rasgo de
tuerza,
exclamó el gran
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men tnoneS.

riosidad.
—Quién es?

—Dónde está?

—Quién le presenta.

•

Estas preguntas salidas a un tiempo
de todos los grupos se confundieron
formando una cunfusa algarabía.
—1Silencio 1 -- gritó por segunda vez
el jefe agitando la enorme campana.
—iSileneiol — repitió au mit, ,•1)
con voz vinosa

ctiriKe

Diumengs 11 de mere de
lee

IIINEALRAINNIIWIWNIRM
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SOCIETE GENERALE
de Banque pour l'Etranger et les Colonies
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Cachete del Doctor

Sucursal de Barcelona

prengueu nota que d'aquía
pocs dies posaran a la venda, als

Plaça de Catalunya, 20

PRINCIPALS ESTABLIMENTS i. •

,

les targetes d'abonainent a la

11 jet

Sublime marca

Tola mona d'operacions da Banca 1 do Borsa

Re.MARISTANY
PIAZOSYALQUILER

Preventiu individual Mata'
els germeni en mig minut.
Indispensable en la Iluita.

Paslilles Salut

ANTIVENERIA
Una pesseta tub. Farmàcia

AVI CENA

hIORATO. — Passeig Sant
Juan, 87

Les trobareu en ! les bones
farmàcies i en el Representant general per a Espanya
FILL DE JOSEP VIDAL I
RIBAS, S. en C.
BARCELONA
Per a dei.a7r7rernis=
dirigir-se a J. Domènech,
Laforga, 69. -- Barcelona
(S. G.)

s =MIMO

AL CONTADO

l EMISA

Les vostres CONCIEsTIONS, ESTRENYIMENTS
GASTRITIS, MALALTIES
GASTRIPS, EN FERMEDEL BUDELL; BILIS, secan eurats irremissiblement
am les

Preu: 2 pies. capsa

.

DesitJaria
trobar persona que SOlgilea
someter-se are pellt capital
(15 mil pessetes), per negad
editorial patricillc, (vean assegurat. Escrlure PUBLICITAT, número 2591.

MME2131531.

Trituralors TORRAS
Els Inés económico de mes curada I renclIment.
Per a blat de moro, sucre, ca•
nyel/a, pebre, terres 1 tota clase de
minerals.
Facilitan en el pagament.
ANGELS, 12, TALLER.

Anglas. francas o a llem
P rof s. s'ofr. llena out«.
Excel. ref. C. Bormerla, 9, 2.

Finques

ICZOITNe.

APOPLEJIA(Ferilitie
21jiWPARALISIS='-'4
Angina de pecho:Majes p rematura y
demás enfermedades originadas por la A rtorineeolerosie e Mperterattin
ile curan de un modo perfecto y radical ya
evitan por coMpleto tomando

Tapisses pintats

O 4

La casa mes Important
d'Espanya. Especialltat en tapiscas religiosos. EXpOSIctd
permanent dc guachos al oll,
gravan, oleOgraffes, etc. FabrIcació de marca I motllureo 100 compreu senas visitar
squesta casa.
F. PRONTFALColl
Botera, 4, Ilnal Portaferrissa,

higiènic amb SOLA DE GOMA marca FORD, Boxcali, tall anglés, doble sola de cuiro

I 4:" 1

llambla de Catalunya, 45-Telér. 1657-A

n

'59

i

Ptes. parell

VENDES AL DETALL

a bolas M a B són

Carrer ANSELM CLAVÉ, 9 (Final da o

els millorsperausos
Rodaments industrials i automo bilis me

Los sintornas precursores de estas enf e r medades; dolores de cabeza, campe o calambres, zum.
tactos de oídos, falta de tacto, hormigueos, cc/ti.

dos (desmayos), modorra, ganas frecuentes de
dormir, párdida de la memoria, irritabilidad de
carácter, congestiones, hemorragias, t'armes,
Pdo/ores co la espalda, debilidad, etc., desaparea
ces con rapidez usando Itnol. Es recOmerdado
por eminencias mEdicas de varios paises;

suprime

el peligro de ser víctima de una muerte repentina;
no perjudica nunca por prolongado que sea su
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan 3

las primeras dosis, contiimando la mejoria hasta el
total restablecimiento), logrindose ton el mismo
una existencia larga con una salud envidiable.
e VENTA: Regate, Rambla Flores. 14. Barcelona
y principales farmacias de España, Portugal
Américas.

Venda o arrüdaztol

Clos npnalro coute, upa.
labors, 16 quilárnetres
na er_rretera, estació ame
che Chavala. stscrendaS Pt•
Tisis-Tos
Curació radical de la tos tlarroya, co d:apogare
plotactdi
quan Msmintd es.
1 ofec pel Reinan:cut, curament de la Usl, bronquttli, goda. rl. FernandeL
Reyes.
eta
Fucostrral,
asma, debilitas pel s6tema
artIkent. Visita económica: Madrid. SenSe couedors,
Se 3 a 4 Ido 7 a 8. Feates, de 10 a 11. Pelal, 7, priMer
mer. Consulta eSpeclal,
los Quarts d'una a dos Quarts ben relacionar amb pintora.
de ducs . Centro, de 19 a 1. Ese, apartat Correos 1 55.

•

PANYOS
VIVES,

Alomar Vies urinärles, curació ràpida i segura
mitjakant aparell especial. M'iban, a
de 12 a2 i de 4 a 6. Festius,
-;oubmicn.
de 7n 9.

MIR

—

S. A.

,CtR ANS MAGATZEMS

Ronda de San! Pera, 15,

de benzina (dides)
marca Exhaustor,
sön garantits per

Liquidem

totes

les existències
amb grans reo
baixes de preus
per fi de tempo.
rada

temps indefinit
BM LOT per a auto-

mòbils de totes potencies
Pistons, •vàlvules, segrnents, engrassadors

k-Z22:32825:1Z2s483114211111RieEMID
s

e

-,_GRANDIOSA EXPOSIC10-E
Mobles de totes classes, Objectes d'Art i Articles per a presents
ULTIMES

yos i Folres

NOVETATS e'bn Bisuteria, Sastreria i Camiseria

EXTENS ASSORTIT en Articles per a esport i viatge
BATERIA DE GUINA, ferreteria, fumisteria i maquinäria

BINET

Ferré. -Pialura : Decorizi)
Sal Domingo del Culi, 4-Tel. 4915 i

Cases a París, Madrid i Erlbao.'

AISUNCIS, ROTULS, FAÇA.VES I
OBRES

I

TRESALLS 13,ISTIL

-4
=1

Continuen les rebaixes a preus mai
vistos, en diferents seccions de la casa

Mosaics :: Arquitectura
Construcció :: Cerámica

Fabricació exportació
GIRONA

IBMIP
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—Robin el rojo va a introducir al 'as traute, continuó el Coesre en medio de
a atención general. ¡Encended las an,
probas para que vean los ciegos!
• Una docena de hombres corrieron al
nomento hacia las casas inmediatas y
eolvieron agitando antorchas encendí,
ilas.
A estos se unieron rápidamente otros .
y muy pronto un resplandor rojizo Rubia la Corte de los Milagros, en tanto
que una nube de humo. se esparcía en
el aire y se condensaba en espesa niebla.
Era verdaderamente extraño ei espectáculo que presentaba aquella turla harapienta, ofreciendo la colección
'completa de todos los tipos mías as'onerosos de la raza humana.
; Había un espacio vacío en torno de
Ja cuba sobre 1^. cual estaba en pie el
rey de los truhanes.
---Robin el Rojo, marqués de los pilbs. Príncipe de las Ntafas, ujier de
nuestra corle. Introducid al aspirante,
dij.) cl ministro.
Se adNirtlä entonces un movimiciu,..
entro :os que es hallaban agrupados
Ja derecha del &mire, que abrieron pa-.
Pa irt personaje de aspecto muy
ja. Nchrpba doarggita a

584

sae
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N

6145terrearv""-£33est1211,11

Gran assortit en toles
les qualitats de Pan-

etc., de l'acreditada
marca
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Dasitzem

G.
Eil

si

11.2.1361£17¢1.

J.

harrats

Ramblas)

a

--> IR U O I.

Bäscules

411-

_ rz2

e n'te. eraj
c e spiavroe: c117:cie njeo adíe V y P
S. as C.. Moneado, 21.— Venta, 6e
pta.,. fr iste,
aseo;
SaGst-L, Rambla de liss Flores, 14; FARMACIA
Gas
ART, Princesa, 7, y principales far
o:amasas Ea
peña. Portugal y Américas,

compro cases Enzamp/a 1
terrenys Marina. T. Torne,
PlaSsa Prat alba, 21, Sarria
d'ocasIO, per a carros, InforTel. 6357 A.
maran carrer Parlament, 9.

[NE Irläilidii

Motors

18,PlazdCgalubail5

Al tallers
d'Ortopedia do la casa V.
Ton Matamala falten notes
oficiales. Rambla Centre, 25.

1.n•nn•1211.2.q.

11 6

•

Elevadors

DE CUERDAS CRUZADAS
CON MARCO DE HIERRO

Casa fundada en 18104

QUE S'INAUGURARA
PEL MAIG VINENT

23eeMepleillpMalgr-

•

CAIXES DE LLOGUER

EXPOSICIO INTERNACIONAL DEL MOBLE 1 DECORACIO D'INTERIORS

liWZ-

oivré
depuran la aangre y 1.1 humera, comunica,
la orina ene propiedades antiMpticaa y microbicile,
sus admiyables resultados se ceperl monten
• lurio
meras tomes. la mejoría proaigue hesta el comp
leto
y perfecto restablecimiento de todo el a parato
h.
nito. urinario, curando» el pafiente , por al
amo, 4.,
inyecciones ni lavados en CILIO haya se late:venirse
medico, yaradie se entera de se enfe rmedad. g.,.
social

que
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la capucha del penitente amenazado.
Al ver el ademán enérgico que acom,
paliaba este movimiento retrógrado, los
truhanes comprendieron que el aspi,
cante se llegaba a acceder al deseo del
gran Cubre, y se alzaron mil gritos en
confuso clamoree.
Al mismo tiempo un hombre se abrió
bruscamente paso entre la apiñada mul
titud y llegó con rapidez hasta donde
se hallaba el de 'la capucha. Este hombre, cuyo traje intacto brillaba en medio de los harapos que le rodeaban como un pedazo de oro en medio del lodo,
era Ildctor el sargento de 13alagny.
lléctor se volvió hacia los truhanes
y abrió la boca para tomar sin duda la
defensa de/ penitente, pena, no Inli0
tiempo para pronunciar una palabra,
pues un incidente inesperad,o vino a
cambiar la faz da la escena.
Un enorme jarro lanzado por una
mano . vigorosa cruzó el aire silbando
como una bala de alcabuz, y tué, ifrompersa contra los aros de la cuba donde
se hallaba el rey de la Corle de los Mi-.
lagros. Después se oyeron gritos, bitas,
lemias y juramentos interoeptuados con
el ruido de bancos rotos y mesas derrir
bulas, y dos bombres enlazados. conalt

—¿Quieres ser truhán?—preguntó el
Coesre.

cincuenta años, con la barba, el cabello y las cejas de un color rojo tan sio
bid°, que con derecho se podía preguniar al verle, si la naturaleza era verdaderamente autora exclusiva de aquel
fenómeno y si el arte no habla intervenido en gran parte en color tan origi,

Ei Cuesre miró a la multitud, y di»
prorrumpiendo en una grosera carcajada:
—Sabes cuál es la honra a que as-:
piras? — dijo el gran Coesre reprimiendo la risa y volviendo a tomar una
actitud regia y grave.
—Lo sé, respondió el penitente.
—¿Sabes que el truhán no puede te,
ner fe, ley, rey, Dios, padres, parientes
ni amigos? ¿Sabes que ha do ser diestro en cortar un bolsillo, quitar una
capa, despachar un arquero, tener bue,
nos pies y manos ágiles? —Lo sé, volvió a responder el penitente.
—En ese caso, descubre el rostro, y
sepamos quién eres.
gritó la turba 'cuya
• riosidad habla despertado en extremo
al misterioM que se rodeaba el futuro
compañero,
—¡Abajo la capucha! !que enseñe la
caralgritaron algunas voces, y diez o
doce brazos desnudos se dirigieron ha-,
cia el pe-itente.
Este re:rocedió, y un doble rayo do
.bro.t .Zi al . 1,raveä dit los agujeres ft.a,

not.

Aquel hombre era Robin el Rojo, el
ujier de la corte del gran Coesre.
Robin marchaba con gravedad Ilevane en la mano un mango de escoba
a guisa de vara.
Detrás de el se veta al aspirante, gil°
era un hombre de elevada estatura, del"
g .. ,., t agili en cuanto permitía juzgar'
le su traje, porque llevaba un hábito de
penitente, blanco, que le llegaba hasta
Ins pies, y cuya capucha en forma de
5 n" ., Ir cubría enteramente el rostro Y

descendla en punta casi hasta la cine,
taii-,.
l
La capucha tenia treä agujeros: des
a la altura de los ojos para dolar ea
bre ejercicio la vista y otro Mayor
de:llanta de la boca para permitir que be
le oyera cuando hablaba.
Al ver este traje monästiro en me'
dio de tantoa barapos, se e.- . 16 'do todio
• :s .^,ss
'S ;,3 Jabino ^-,ço
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