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estrall en les ànimes

Eis temps tèrbols tornen per a Barcelona. Potser és que enno havien fugit, i que els períodes de calma eren només peseres clarianes. No som dels qui creuen en la virtut guaridora
as paraules externament optimistes. Per aix6 prefer i rla parlar
sinceritat renunciant a la dolça beatitud enganyosa de l'opsme sistemàtic.
tina terrible malaltia, una epidemia moral, flagztlla l'humad'avul. No &. Catalunya sola la que pateix aquesta malura.
únicament Barcelona la ciutat infectada. Es tracta d'un cas
al i universal. Per6 la malura pren formes més greus allí
per circumstàncies particulars, troba un terreny favorable.
eees de les malalties morals col.lectives no són gaire diferents
que hom assenyala a les malalties
La forte crisi espiritual dels nostres dies ha deixat senyals
fuudes en els hornos. L'estrall ha arribat molt endins de les
:ates lii ha una desmoralització intima i extensa, Un naufragi
es més nobles valors inorals. En considerables zonas socials,
iratints prina;L:us, aue mai no han estat vençuts del tot dins
raturalesa hunaana, alcen el cap agressivament i prenen avantle sabre la raó, Iluso de l'esperit.
Ens trobem davant d'una d'aquestes ofensives violentes que,
través del descabdellament históric de la raga humana, realitels foscos instilas del mal, corn si volguessin reconquerir el
• que, lentarnent i entre alternatives, els ha arrabassat el
grés moral de l'horne.
La histöria ens mostra d'altres situacions semblante, algunes
greus i tot que la d'ara. L'ofensiva ser* finalment dominada
I
ni ho han estat les anteriors. Peró el trontoll és inevitable.
acabaran
les
sotragades.
fàcilment
quan
es pot dir
Perquè l'estrall ha arribat a les ànimes, cal cercar en les äniel remei. La neurosi de la gran guerra, que trobà el terreny
arat per un llarg període de lluites socials aspres, ha males els guanys de consciencia moral en l'edat contemporània.
er tant, l'obra primordial d'avui és la restauració de les valore
berlades, la reedificació de les nobles columnes que els hornea i
segles van alçant en el món entre les tempestes amenagadodels elements contraris.
Cap règim nou o vell, cap programa polític o social, cap Viruta económica o jurídica, cap esforç revolucionad o reaccionad,
.en capaços de fer una societat Mili«, si hom no restaures els
naments momia de la vida.
Que cadascú treballi en aquest sentit en el dos de la seva
tria, de la seva creença, del seu estament, de la seva activitat
tel leitual. Que tothom s'esforci a deturar els folls corcers desbo+ 3. que no solament aixafen les victimes, sinó que trenquen les
,aticions essencials de convivencia humana.

Els partits anglesos

• Fati Mr. Lloyd George, en el
temps de la gran guerra, gairebé
el dictador d'Eurepa. Despe g a la
seva alta estrella s'ha tornat /Atilda 1 vacil.lant. D'enes que l'exprimer ministre ha caigut del
Poder, la seva figura s'ha enxiquit notablement. Creiem, fa molt
anys, que en Papreciacié do la
grandària de Mr. Lloyd George hi
ha hagut error d'òptica.
Sigui ante com sigui, el cele As
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Donat el nombre important d'insertes
Ita hi ha en aquella barriada i de les
ttePostes recetas, molt nombrares, s'a>id d'ampliar la Junta delegarla en
)3 >timbres inés, pel qual fi es cridard
.1 nona reunid general, que anuntjorem oportunammt
CASAL NACIONALISTA
GUINADORENC
,Diwnctige, a la tarda, tac/ea lloc la
kigeta:id oficial d'agites! Casal Naaoralis!a, celebrant-se amb tal motín
tsi::na, en el qual parlaran oradors
Is- o diverses branques del eatalanisL'AIUNTAMENT DE BADALONA
A mesura que blauem 1.': eleccions,
c'ei-r al Govern civil la pruija de fer
Pcteionar t'U serveis del Municipi,
tot d'aquells que poden influir en la
1 d,ls candidats ministerial:.
Dar rerament tacà, oc gen: sjoui'rem,
cita sane a l'Ajuntament de Badalot,, hazunt, pel que es veu, produit la
Pcció un resultat tan d'acord aria, els
puritanistes governamentals que,
» d.: dos dies de l'informe del deleOt, s'ha dicta rejo lució snspencnt
".'irra regionalista i dos regidor: naiusal1stes republieons.
Ahir es 'cosió extraordinaria, "re
hetaira a fernseniada resaludó,
en nom de la mojarla, el
I d'a!ralde En Josep Querun. El
5
e9 1 ilo:uernotiso 4-3 la iersid, fest
bliar la sala, que era stepeida de

RES D'UNA ALIGA O DE
REUS-BARCELONA A MADRID-PARIS
En l'edició d'ahir aparegué en aquesta sedó la nota següent:
"En una correspondencia de Reus,
apareguda en l'edici6 de divendrea, de
LA PUBLICITAT, donàvem la següent noticia:

"Dilluns a la tarda, per la carretera
de Riudoms, un carreter que traginava
fusta cap a Reus va veure una Miga
que pconava per una vinya, matant-la
a cops de vara i portant-la mb el carro
cap aqui. Tenia, amb les ales desplegades, uns tres metres.
També s'ha dit que pel terne de Selva del Camp se n'han vist dues.•
Amb vcritable sorpresa hem vist que
Le Journal, de París, en la seva edició del dia ro, dóna la mateixa noticia,
millorada per la fértil imaginació dels

reporters."
La nota acabare aixi:
El periódie francas dóna la noticia
en aquesta forma:
"ATACAT PER UNA AUCA
Madrid, 8.—Ens diuen de Barcelona
que un carnperoll que anava a f ira Reus
(Catalunya) fent el carril a peu per
la carretera, fou atacat per una äliga

den tres metres envergadura. S'entaulä un cotnbat entre l'home i rocell de
rarnpinya, que s'abraone contra el campero% deixant-li la roba feta a trossos.

No obstant, rhome ressist' vigorosament i
partí el cap de llaga d'un cop de baste.

Uns hortolarrs, mes tard trobaren este-

ses al mig de la carretera, costat per
costat, el cadàver de l'àliga i llame
sense sentits•
Es veu que hi ha notkies que, com
alguns vins, viatjant guanyen.
EL PUNYAL DE CARMEN
Tothom sap que Carmen, la cigarrera
que va imaginar Merimée i va fer cantar
Bizet, porta un ganivet a la lligacama.
Segurament d'aquest fet literari ha partit la idea, encara dorninant a Franca i
arreu d'Europa, segons la qual totes les
espanyolea sota la faldilla porten una
arma possiblement homicida.
Ratificar!, aquesta idea un cas esdevingut fa pues dies al Grand Theatre, de
Toló. Vers 'les acaballes del tercer acte,
com és de llei, Carmen extreu el sen ganivet de la liigacama i el llença furiosa molt sobre reserva; la punta es trenca
et puny i la milla salten a t'orquestra,
tocant un mósic i esbotzant un viole i,
encara, de rebot, va ferir Ikugerament
una espectadora del printer rengle de
butaques.
Rocomanam a la Carmen
. .„_ _una mica mes

de parsimónia.
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RUHR
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Mr. Lloyd Geor- Com est ä organitzada la resistüncia
sa que alza ho feren sense nt
ge a la soledat
EL DINER DE BERLIN
menys moure un dit, es compren

Política VARIA
HOMENATGE AL DOCTOR
IllARTI JULIA
Per avui, dijous, a les deis de la vetls la Comissió organitzadora de
botg.? al doctor Martí i Julia, convorrunió d'entitats nacionalistes a la
ferent Nacionalista "La Falç" (JaueCiralt, 4, pral.) per tractar de fer vio
la tia propósits encaminats per aquest
)i a la segada donar un majos impuls
treballs iniciats Per la Comissió.
Er prega a les entitats nacionalistes,
sinsté a altres que hi simpatitsin, es
Por convocades per mithi de la
besa.
ACCIO CATALANA A
• SARRIA
passat, a les deis del vespre,
pi fruir lloc la distribució de arrees
Nre els inscrito a Acció Catalana, que
brat elegits en la reunió general, de la
iit ja hayan donat rompe. La Junta,
liS trosidird fa DelegacP a Sarria
l.4(ei3 Catalana, is la següent: Lluis
Guarra, president; ',erran de Segarvice-president; J. V. Foix, secretaRicard Carbonen, trcsorcr; A.ntani

TALLERS D'IMPREMTA
Cutturn es BARBARA, 51 1 111 .— TELE?. 111 1*

BARCELONA, dijous, 13 de març de 1923

OSEI l DE GRACIA,

que, la cotització personal de
Mr. Lloyd George a la Borsa Política de la Gran Bretanya ha tingut una forte baixa en els dar-

ren mesos. Els seus articles periodfstics no li Insieran fet cap
favor. Els detectes principals de
Mr. Lloyd George s'hi retraten
tan be, i Ilur contingut es tan
impropi d'un home d'Estat eminent, que han contribult a mostrar Ilur autor de tamany natural.
Quan ha vingut l'hora de la
particiö de bens entre els !liberals i els conservadora de l'antiga coalició, Mr. Lloyd George ha
hagut de passar per la humillacid i la tristesa de veure com els
seus ex-aliats han obtingut amb
el Govern una sólida majoria
parlamentària, mentre que ell
ha vist reduit el seu grup a al-.
gunes desenes d'amics incondicionals.
Fins Mr. Asquith, el vell cap
li ha passat al davant. Mr. Lloyd
George arruinat polfticament, no
arable ja el cobas que molta gent
s'imaginava.
Ell =tela s'ha tornat hunall.
De primer volia formar un partit de centre amb els lliberals
menys lliberals i amb els conservadors menys conservadora.
No reexf. Despra ha volgut tornar a la unitat del partit lliberal
que ell mateix trence. I Mr. Asquith, que es una mica rancuiós i que no Ii ha perdonat en-n
cara la maniobra amb que mister Lloyd George el "desembarce," del Govern sense guardar
gaire les formes, s'ha venjat ara,
tancant-li les portes.. En efece
te: ha declarat Mr. ASquith que
el partit 'liberal està obert a tots
els qui professen realment els
principis lliberals, però no ala
qui se'n voten servir per formar
un partit de centre.
Ara per ara, ni els Iliberals ni
els conservadors admeten com a
soci Mr. Lloyd George. El par-,

tit del Treball, ressentit per les
reiterades crides d'aquell a constituir un bloc contra el perill la,
botina, li ha declarat recentment
la guerra. En la política anglesa,
ha esdevingut Me. Lloyd Geore
ge "l'home sol". Es una excele
lent situació per fer viatges fae
miliars com a turista.
A. Revira I VlrgIll

CARNET DE

Las

LLETRES
LUCRECI EN CATALA

La resistencia alemanya pot
durar mea perque en definitiva
costa po3.
•
Per ter mes clara l'exposició
.samposa dividir els elements de
la resistencia, que són els obrera
i emeleats en dues classes perque si sen enipleats de l'Estat les
coses van d'una manera i si no en
sen duna altra.
Els empleats de l'Estat en vaga—ferroviaris, minaires de les
mineoefiseals, empleats de correus s telègrafs—cobren el seu
sou per no treballar. I el cobren
per quincenos avançades . Dlon
venen 'Remate diners? No :tal ni
dir-ho. Are el públic comprendrà
perque els diaris franceses han
donat tanta d'importäncia a les
preses de diner que els duaners
han fet aquests darrers dies,
principalment a la presa de 13
milierds de mares paper presos
en una revisió d'equipatge a la
frontera de la Ruhr . Pera el desenllaç d'aquesta presa prova,
precisament, l'enorme dificultat
que els francesos tenen per Militar 3ontra aquesta forma de resistneia. La meitat d'aquesta
fabulosa quantitat de bitllets
anava consignada a les tropes
angleses de Colònia, perquè tothom sap que el Reich paga les
despeses de l'ocupació aliada
dels cape de pont del Rhin. Es
una operació que tela cada dia—
han dit els alemanys — 1 no té
cap importäneia. (1 no han pas
deixat de recordar, amb la malfe
cha natural, que guanya mes un
soldat anglès del pont de Colònia
que el Canceller de la República . ) Ele minareis restants anaven
ofioialment consignäts a diferente banques del Rhin porque
mea a.:lat el diner peque. 1 no(if ie' Do hl ha manera en un
ambient completament hostil de
provar el ..itintrari. Es pot declarar centraban a la Ruhr ele ballets de banc del Reich. Es pot
decretar que ningú no pot passar la frontera amb una qu a n t i tat de mares que sobrepassi una
xifra donada, que a el que s'ha
fet. Per?) això no evita pas el con
traban de diner, fäcil de fer 1 en
oanvi la disposi3i6 es torna con-,
fra els francesos, que han de viure, a la Ruhr, mitjançant els ballets alemanys.
Un començament de solució
seria la cremad d'una moneda renana per als paises ocupats. S'ha
parlat de ressuscitar el "thaler",
moneda que exlstia abans de Punitat alemanya. Per?) aquesta moneda l'haurà de finançar algú, un
o l'altre haurà de respondre de
la seva circulació . El frene Irances i el belga batan massa ir&
nats per permetre's finançar res.
I no nora mes que al comeneament de les monedes tronades,
porqué Anglaterra, havent sistematitzat amb els EE.UU. els seus
deutes de guerra, ha posat un
precedent fatal per als alials I
sobretot, per la teoria de Mussolini de paral.lelitzar els delitos
i les reparacions.

Heu's ach, davant nostre, el primer
volum de la "Fundació Bernat Metge".
Alguna mesos, que han semblat pasen
Ilargues anyades, han precedit aquesta
aparició. Era a comerte d'agost passat
que Joan Estelrich, en un opuscle brevlssim i dens, exposava l'ideal i l'objecte
immediat de la seva empresa. Ara, el
projecte esdevé magníficament reaL
Altres vegades hem subratllat l'abast
la veritable importäncia que en res,
devenidor de la nostra literatura ha de
tenir aquest acostament ah clàssics de
Grecia i Roma. Per força ens ha d'en_
Iluernar el contacte amb els antics. Llur

virtut recreadora no mor ene
L'eficecia de la Fundació Bernat Metge serä encara major perque mai corn
ara ens calia una temptativa semblant.
En el precís moment que tothom coincideix a proclamar el poble i els elessics com a bons reactius de les nostres
quan la fórmula de salvació ea
diu, per exemple, "Grecia folklore',
un home d'acció, intel.ligent, Joan
telrich, organitza la més dura d'aguates dues empreses regeneradores.
Davant aquest Luceeei en ratal3,

abans ele tallar els fulls del 'libre, atarem -uns una mica davant l'Escolapi de

la coberta i saludem, joiosos, de
ó. Aquest Lucreci en catalä
la Fundaci
no és, potser, un primer senyal de Renaixença?

Eihip-boy

— L'escriptor Crist6for de DimPnec
donaré atmi, a les set de la tarda, a
l'Atrneu Bar:acta, una conferepfia feta el SÍMJ "El adif. ene.:freid •

perfectament.aquella efusió.
Ara bé: els obters de les empresa particulars en vaga cobren del seu despatx una part del
sou ilaUra part la reben de l'Estat en forma de subsidi . L'Estat
ba avançat diners a l'alta indústria per aquestes operacions.
Aquests obrers cobren el seu sou

ELS ALTRES °BREAS
Mes incòmoda que la situada
dele empleats 1 obrers de l'Estat,
sembla ésser la deis funcionarle
expulsats. Se sap, perb, que
aquests funclonaris, passada la
frontera, (roben del Reich ajuda
i protecció de tots generes . Una
expulsió, en aquests moments, 6s
un acte meritori, un escena.
L'organització de la resistenia dels altres obrers de mes complexa I no té una sistematització uniforme. En primer lloc s'ha
de dir que en ele primen dies de
l'ocupació, sobretot en aquell
moment d'efusió de Iota Alemanya que coincidí amb el proas
contra Tyssen, els grans industrials de la Ruhr eoneediren un
augment general de jornals. En
aquel' moment en qué els diaria
de Stinnes i Tyssen particularment l'alineen aquella missatgos
talaras "Iln per lote 1 tots per
un", 'Qualsevol saerifici per la
petria", etc., etc., la cordialitat
sortia a bel l raig i mes hagueren
demanat els obren més hagueren
obtingut. De teta manera no
s'llan paS arrullan els patrons
concedint aquest augment. Quan
s pensa només en l'enorme
quantitat de dinero que guanyason els grans Industriale quo
cobren en sr i paguen en peperassa—amb la baixa del maro
(l_a l as 4f3 senef alikeaat i ee esa,

per quinzenes 1 setmanes antictpades. Per les. persones que s'in-

teressen d'aquestes coses direm
que el sou d'un obrer de la Ruhr
qualsevol , es de quinze mil
mares diaris. Un treballador de
les mines guanya mes, de 25 a
30 mil marca al dia.
Com que Alemanya, tenint
Ruhr ocupada no té ja quasi res
per perdre, és evident que pot
continuar indefinidament la resis
tencia. Tot es redueix a un problema de mes o menys Varga circulaei6 fiduciäria• Si aquest problema abans je es posava amb un
aire quasi tràgic, ara en serà una
mica mes.
Aquesta resistencia de ressorts
eimplfsims ha pogut no solament
fer esdevenir inactuable el pla

Converses filològiques
La pronuriciaciá tradicional de 11
(g davant e, i) i de la x palatal dins ei
parlar de Barcelona, era la que encara
tothom els dóna en els rnots rajar i (frisar. Des de fa temps, penó, malta les
pronuncien mis aviat tj i darrera una
pausa o determinades consonants, dient,
per exemple, tjervel, un tjove (al costat
de 4014 ¡ave), i as txai (al costas de dos
zaite Ara setribLa que comença a estasdre's entre la gent jove el costum de pronunciar conatantment lx per a en començament de paraula, de dir trocolato,
trampany, etc., en lloc xocolata, sanepany, etc.
Nosaltres creien que caldria combatre les pronúncies ti i rx per j i r en iota
els casos, pene sobretot el canvi coastant de x inicial en tx en mots com socolata, xampany, etc. La pronunciació
Barcelona no guanyaria res, evidentment
amb l'adopció d'aquestes proMmcies dialectals; una Ilengua en que abunden meee
aviat amb excés els grups consonänticer
RO ha gas de desitjar de veure reemplaçats els soma j i 2 pels africats correge

econòmic que erimitivtament es
proposä França, sind portar
grans dificultats en una cosa que
sembla senzillfssima en un pafs
tan ben dotat de vies de comuni-

cació: assegurar l'avituallament
de l'exercit. Les (teneres conversacions de París amb Londres
porqué una de les Ifnies férrica
que travessen la zona anglesa
de Colònia sigui donada a les
tropes d'ocupació, conversacions
que han acabat concedint la Ifnia
als anglesos, però limitant el
nombre de trena que hi puguin
circular a deu diaris—cino de
França per a la Ruhr 1 cinc de la
Rhur per a França—han estat per
assegurar en el possible l'avItuaIlament de l'eaereit. No tenen res
ó.
que veure amb el carb
LA QUESTIO DELS QUEVIURES
La darrera operació en gran
esta feta per Franea a les vores de la Ruhr a substituir l'adIninistrci6 alemanya deis ferreearrils renans i de la Ruhr per un
organisme interaliat, en realitat
franco-belga . Alzó podria fer
tombar l'organització ferroviäria
de Colònia per exemple que fins
ací manta perfectament en el
marasme de l'organització destrovada de la Ruhr i en definitiva
podria portar grans trastorna al
proveiment d'aquestes poblacions. Fins avui, per?), els queviures sen Ilargament assegurats. De l'interior d'Alemanya
arriben cada dia a la Ruhr uns

siscsnts trens de queviures, per
cinc cents, terma mig, en biseques
normals. Mi ha, dones, superabundància. I alee As degut a la
solidarització de tot el Reich,
entestat en la resistbncia a
ultrana. Les persones que han
de viure en aquestes poblacions
i han de fer la vida d'hotel 1 de
restaurant, traen que les coses
eón mes aviat canes. Perb sembla que de l'armistici ençà—de
la revoluc16, diria un alereany-

les coses al mercal no tavien
estat mal tan baratea cona ara.
No cal dir si es aquest un dels

elements mes decleius de la

resistencia.
Les tropas franceses no s'han

oposat fino ara a aquesta pròdiga politice de proveïments del
Reich envera la Ruhr. Al contrari. I es compren. La pressió
exercitada per les forces de Degoutte, sobre la població per
plegar-la a una submissió sense limita I sense garanties a la
jurisdicció del nou regitn, no seria actuable sense paral.lelament una política d'aproximació
a les manees. Una política contraria pedida potser ésser decissiva per al trionif de França a
la Ruhr, perb seria inhumana. 1
d'altra part s'evita el que pessé amb motiu de una pila de
malentesos referents als queviures els primera dies de l'ocupació, això es, que les tropes

d'ocupacid vagin amb un dimo,
ni a cada orella i ami) el revólver a la ni'.
Els ferrovier i s aleman ys en
vaga 81.1 iidiCn a ter teateepeie
deis trena de queviurea. I es
aquesta cosa en qué
francesos i eleinanya ea (roben
d'acard a la Ilota,
Joscp Pla
Dussoldorf, mara,

penents tj tx.
Per6, més encara que aquestes pronünj
des cal combatre tota tendkcia a rapit-•
xatnent, ço es; a la substitució deis son*
suaus de j, tj, 1, etc., pets forts correa-

ponents X, SS, 5, etc., arnb la qual la nem•',
tra llengua pentria un deis seus trets
naties més preats, la seva gran riquesa 4
consonants sonores.
Bo as que ens esforcem a no pronto»
ciar txocolata en lloc de rocclata o in@
tiene en lloc de un ¡ove, pecó encara
mean de posar mis cura a no ineórrer en
pronúncies com el-sas-tres en lloc de elzas-tres (els astres) o fet-txe en lloc d4)
fed-dje (fetge).
P. Fabril

Full de dietari
EL PUNT DE VISTA
TURISTIC ssi
Les circianst,incies pilan dut a

lar per Barcelona acompanyant uns surf'
tea He fet tan be can he pegas el mea
paper de cicerone. Per(' a estones, ceden

î.

a una irresistible tendencia, adoptava el
pum de vista dels rneus amics de lora 4
abdicava tota la meya ciencia de bareqloni nadiu i vitalici.
Ah, un bell esport ; us ho jura Se n'e.

presea de coses! Se'n descobreixen di
grácies mai sospitades i de miseries una4
vistes!
Un horn compren que de la mateixd
manera que la persistencia d'una olog
ariba a deixar - vos insensibles a la será
força olorosa i de la mateixa manera
que una metzina administrada per dosi
graduals arriba a esdevenir inoqua
el nostre organisme, el fet d'ésser barco.
lonl i de viure a Barcelona trenta anyt
de carrera ens deixa orbs per a veure
un seguit de coses que eäs ulls enctiriosits i gema de l'estranger weiten

d'una.
El Tibidabo, per enmiele, com a Arador, és esplendid. La mar, la costa,
Montseny, el Montserrat, el Prat, la plana del Llobregat, l'estesa de Barcelonee
formen un conjunt tan bo coas els mét
bons del món.
PerS si abandonen els amples harfzona per esguardar l'horitzó immediat,
sentiu un malestar accentuadíssim. Armen
rmtaurant de gust arilig, no es cag

troballa, ni cap meravella de confort
L'església en construcció que ix per darrera del restaurant i que sembea que ti
pugi a cavall, desentona terriblement.
L'attre restaurant, de gust modernista,
no lliga ni amb el seu col lega ni anal
resglésia. Sota les plataformes de la mi.
randa hi ha una mena de lira de "r+
corda", de postals, de joguines meeänicae

electriques, de bascules, etc. No dubtd
que molts turistes hi estan conformes. Jeg
no; francarnent. La insta! lació is
rima i, a despit de l'electricitat, ara*
diluviana.
Un han voldria que el cim de la betui
muntanya que la Naturalesa ha donae
als barcelonina no fos explotat pels bare
odonins amb una intensitat i una tras.
paccria perfectament modernes.

Caries Soldevilll
ZIP»111111=1~11111MIUMINIIIIII/ZIEffle

La situació a Europa
M. bleginot, ministre de 14
guerra francés, do retorn de it
Ruhr, ha deolarat qua serien Ira,
meses mes tropes per tal d'assess
gurar I protegir el oarregamend
do ca;•b6. Ele magnats alemany
oomencen do for-se partidaris de
tractar amb Franca. L'Industriad
Thyssen ha fot manifestacions en
aquest sentit Identrestant,
Govern alamany continua le.
gestione per elaborar un nou
propicia de reparaclons.
La Eanferbncia d Ambalxadoral
ha atribuit Vlina i el seu teeitql
El a Polenls‘
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LA SENYORETA

EI Senyor

hiselh

Maria

HA

MORT

ari affir a rodat ela 74 tenys

E V!

Corxicrtatla emb els Santa Safs,rametats

(A. C. S.)

(A. C. S.)

La saya vídua: Rosa Grau, fill Pau, soere, germà, germans
polítics, nebots, cosins i parents tots, en participar als seus amics
i coneguts aquesta perdua els pre g uen que dediquin un pietós record per la seva änima.

Els seus desconsolats pares ()seas i Ramona, germana Mercé, gerrää polític Josep
Maria Selva, oncles Francesc lilasi i Maria Balsells, i d'altres, nehot, cosins i la raó
social BLASI, SAGUE1 PALLAS, en fer-vos sabedora d'aquesta dolorosa nova, us 'miguen d'encomanar a Dda l'ànima de la difunta i assistir avui, dijous, a la casa mortuória,
carrer de Girona, número 131, segons, primera, a dos quarts de deu, per tal d'acompanyar-la a la parroquia] església de la Conreprió i d'allí a la seva darrera estada.
NO ES CONVIDA PARTICULARMENT

Por Exprossa vo:untat dal fiat no s'ata l'hora da l'antemmant

Barcelona, 15 de març de 1923.
' 4 44.fatiállse~lifeW-
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FINANCES I COMERÇ
.SESSIO DE BORSA
del 14 de rnarç de 1923
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CORSA rIE it/ADE/D
Interior eamptat, 72.
Amorlitraltle 4 per 100, 90'25.
litem 5 ser 100, 96135.
Exterior, 8575.
Ralle d'Espanya, 500.
Idem Espanyol de er&lit. 111.
Idem Rio de la Plata. 220.
Idem Bisnano-Amerieä. 195' 0
5.
'l'atraco, 5
216.
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RAMS TANCA
Canvis sobre Londres, 77'215.
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Idern Viena, 09 2 300.
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!
citar-RES TAACA
Mires, 7705 darn.
Pessetes, 75150 dem.
Lires, manea.
Dölars, 1052 dem.
Franca aniesos 30775 dem.
Mares, 008 dem.
Comises, 21100 dem.
i.e04ER - l'ANCA
Cèdules argentinea, 4037.
Exterior, 75.
França, 7735.
Novo York, 40975.
Espar.ya, 30155.
enrasa, 25 225.
Holanda, 11847 2.
9S31.
So/ca, 1741
Portugal, 212.
Argentitia, 4:300.
Monteviden, 4312.
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Yokohama, 2003.
Beigira, 00275.
Noruega, 25755.
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blirat la Premsa barcelonina en la secció telegrAca.
No obstant feren notar especialment
la transcendencia de l'actuat pel Consell, quant a les aspiracions que signa
reduides les despeses no reproductives
de l'Estat; que s'obtingui un majar
rendiment útil de les productives, mitjanimnt una tnillor orgarsització i una
major intensitat de l'esfore, i que no
s'augmenti ni agreugi la ceirrega que
suporten les claesi, rr"rinn o ils i ind11tieU3 tributs, arab augments
deis existents i amb aplicacions injustes, arbitdkrits i vexatóries de les Ileis
i d isposicions adininislTatives.
El senyor Cabot fett conC:ixer l'estat
de la tasca preparatária del Congres
del Comerç Espanyol a Ultramar i la
Cam5ra va acordar amb gran plaer
cessió de les seves sales per a les sessiens que ha de celebrar el dit Congres a Barcelona, aix-í cono l'organitzae 0 6 d'airms obsequio per contribuir
a l'esplen-lor i bon èxit de tan impartant esdeveninent económic. En vista
de : la coincidencia de les diles sessions
nuih ks del CongrÉs dc la Cambra Internacional a Roma i de les gestions
que s'estan realitzant per una acció de
conjunt de totes les Cambres de Comer;
del ReeMe en relació anda el problema
de les desperc; públiques i dels impontos, els senyors president i secretari de
In Cambra V211 nnitlifestar que harica
desistit de concórrer a les sessions del
Congres de Reina.
• Fou aprovat un nomenament d'En
jautne Griera. -per formar part, en representació de la Cambra, de la Junta
provincial d'Abastiments.
El senyor president emitie5 el que
s'ha realitg at per la Corporació quant
l'avantprojecte d7
srbre contracte
del treball, en particular In tasca que
estä efectum< el vicc-president de la
Corporació, Eti Josep Armenteres, com
a representant de les seccions de Comere de les Cimbres del Regne a l'Institut de Reformes Sncials.
Foro» aprovats els pressupostos de la
Ca911 , 1 por a l ' eXCrCiel /923-24 i la
plantilla del personal, aixi com el tant
per cent a percebre dels electora arardant.- que siguin exceptuats d'agrien
exercici els recárrecs àdhuc els establerts per l'Estat.
La Cambra s'ocupà també de Yassistencia del seo President a les reunions
de la junta local de la Casa de Correas, tractant-se de la insuficiencia daTesta Casa per a tots els set-veis que
!tan i d'una comunicació del senynr presiden< de l'Associació
d'Agents de Duanes i Comissionistes de
Tränst ;obre els drets obvencionals de
Duanes.
Foren aprovats bon nombre de dictionens. entre as un relatin a la conveniencia d'intensificar les nostres relaelotts comercials emb Rornania, la

ne;

rambla del Centre, número 6
Teh'efons 1230-1231 A

CANC CE CATALUNYA
BARCELONA
CVITR AL: aterntle dele Eatudle, 4
/ ACIENCIE8: NOmero 1. Creu Coberta.
humero 2 ,San: Andreu., 240.
Número 3. Salmeren, 111.
liALoDs, CLFONS, GIRS, CAS41/1 1
BANCA

LI

conilenada

EL PH

SOLER i TORRA aMANS
BANQUERS
1
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Negociern els cupons deis DEUTES INTERIOR, EXTERIOR i AMORTITZABLE
4 per 100 i TRESOR 5 per 100 venciment 1 d'Abril vinent

producció de la qual pertnet un copiós
intercanvi d'articIcs i diO avantatges que
podria portar-nos el concertar un Traetat de Comer; amb el dit pais ; un altre pertanyent a una comunicació de la
Cantbra da Comerç Espanyoln, de Londres, en la qual es proposen algunes
bases per a la regulació legal del contracte de compite corrent bancari; un
abre sobre els dies que ha acordat que
siguin festius per a les operacions de
elrrega i deseirrega, /a Re:2.1 Germandat de Socers i Caixa per a la Vellera de Sant Pece Pescador; un alee que
es refereix a tina queixa per insuficiencia d'espais coberts en els molls del Port
i mis altres que es refereixen a certificats o informes respecte els preus a
tate t'oren .venuts els ordis del Marroc
C. A. F. Barcelona, durant els rieses
d'octubre i rieren-Ore de loar, sobre el
preit del blat de moro a la plaça de
Barcelona en gener de 1922 i algunos
altres.
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g erra inS

Longuera
EITLLETS

Franceses 118 ,24 re e son.
Murieses. 3045 pessetes.
EaDans, 3080 per /84.
BrigneS, 23' 5e per ,50.
g otosos, 121 per 100.
Por.egneb.. o 20
Aternanys, 004 per 100.
Auotrlars,
per 100.
Ifolandraos, 243 pessetes.
Saicja,
pessetes.
Noruega, 1'05 pessetes.
Dinamarca. 1'10 peeretes.
llentania. 2.80 por 109.
Estats Malta, 642 Pessetes.
Canadá.. (710 pesse tea.
Argentino, 2132 peosetes.
Uniguais, 515 pessetes.
.Xi!ens, 064 pessetes.
Prallenys, 055 pesarles.
..
Ro?ivians,
pees
Peruano, 21 pessees.
Paragnaio. 0'0S pessetes.
3m. riese., io7r, prqactrg,
Argeltro. 3S.20 per 100.
Ew1pte, 3045 prssetes.
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dalr

SALAT s. A.

Per acord del Consell dAdministracid, es convoca els senyors
accionistes a la Junta general
ordinària que tindrà lloc el dia
20 del present mes, a les onze, al
seu domicili social, en compliment de l'articic 11 dela seus estatuts. De confortnitat amb Vert'ele 13 dels mateixos estatuto,
els senyors accionistes que hi
desifgin concórrer, bauran de dipositar Ilurs acciono amb cinc
Ales d'anticipació a la caixa de la
Societat.

Joan Salat.

_ • _

90 caräcters (5 mes
que en les

Cambra de Comerç
Navegació de Barce-

demés

marques). Construo
cid sdlida. Pulsació
suau. Per a conèixer
tots els aventatges
de la CONTINENTAL, demaneu-la a
prova

lona
A la darrera sessió celebrada per la
Cambra de Comerç i Navegació d'aquesta ciutat, sota la presidencia de don
Joaquim Cabot i Rovira, donaren compte, resmentat president i el senyor secretari de la dita Corporació, de Ilurs
treballs a la Junta Consultiva i Consell Superior de les Calares de Colitem Indústria i Navegació del Regne i al Comité Espanyol de la Cambra
de Comer; Internacional, explicant Ilur
intervenció en les ponències, en la discussió i en les gestions, i ennumerant
els acords presos, els quals són en llur
maior,aart coneguts per baver - los pu-

OftBiS, S. A.
Balmcs, 12
BARCF:LONA

or, BREMON

ASSENYALAMENT PER A rk
_ SUBHASTA D'UN SOLAR .4
S'ha assenyalat el dia 21 dei'
corren), a les onze del matt, per,
celebrar la subhasta d'adjudica.,
ció del solar lletra B., illa nü4I
mero 5, Secció primera, de la
Granvia Layetana, pel tipus de
231,90G'67 pessetes.
El solar de referencia entran.,
ta al Nord amb el de la lletra
C. de la dita illa, al Sud amb el de
la Iletra A., a l'Est amb el carrer
d'Adolf Max (abans Mfstic), i
l'Oest amb la Via Layetana.
Les proposicions han d'essel
presentados fins al dia abans de'
l'assenyalat per a la subhastai
de deu a una, al Negociat muni4
cipal d'Erbanitzaci6 i Iteforma,
SIGNATURA D'ADJUDICACIO
D'UN QUIOSC
Al despatx de l'Alcaldia ha ese

tat signada l'escriptura d'adju.,
dicació del quiose per a la vendä
de peribdics, situat a la Rambla
d'Estudie, davant d'"El Siglo",
favor de don Lluts Verge.
Fou autoritzada pel notari dori
Joaquim Dalmau.

mucicus:
Del senyor Degollada, Perqt es del:
tinin 0.430 pessetes a materials i jornals
rccessa.ris per a la reparaci,5 del (mime
urinari instal.lat davant l'estació de Frall.
ca.
Del senyor Viza, interessant que
fornauli un projecte per a asfaltar elé
carrero del Duc de la Victória.
Dels senyors Plaja i Tomàs, perqui
Icor les oficines facultatives correspot
nent es practiquin els trekalls ssecesa•
ris per a asfaltar la lobea del Fenix1
empeskar les de Rajolers i Finlandia;
que es modifiqui la rasant del carrer,
de Vilasar; que es procedeixi a la reo
parció de les de Toledo i Manzana.
res, i que s'installi la Ilum necessari
al carrer d Planella. trajecte comprie
entre els d'Anselm Clavé i Escola Pb.
a
Deis senyors Matons i Quirós, perquè
es construeixi un ramal de clavegurra
este desguassi a la col.lectura del carreg
de Balines en el transversa/ on está ice.
tallada S'Escola Montessari.
Del senyor Cararach, interessant (te
d'acord amb l'Ajuntament de Santa Colma de Gramanet es formuli el projecte d'alineacions del carrer de Sant
Ach-ia fins al de Bonus.
VISITA A L'ALCALDE
Ha compIlmentat Fakakla, mar:11,4
d'Alella, l'ex-sertader don Ftri g 11-

a

GR
Aitons, 12100 per /OO.
Onses, 12359 per 100.
4 I 2 duros, 12330 per 100,
1 duro. 12350 per 100.
Isabel, 12750 per too.
Frailes. 123 50 per 100.
1.1/ures, 31TO pessetes.
Datara, 540 pessetes.
li enesueia, 12230 per 100.
Cuba, 6'38 pessetes.
Pacata', no,u, 10350 ped 100.
Marc,, 14400 per 100.

La Irus3,quina predilecta

DEL MUNICIPI

dites obres.
Ha pres en consideració les segiientit

Iltploes, 235 pessetes.

AtunicS

a

LA COMISSIO DE FOMENT ,
La Comissió de Foment ha acordat
eldstin4r 2.000 pesetes a la reparad&
del rasant de l'Avinguda de Canigó, i
sotmetre a l'aprovació de IAjuntameri
ca projecte de tancament per a la pla.
ea de Pcp Ventura sobre el mur de contenció, i que -es treguin a subhasta lea ,

e015
107

L'administrador,

121MNI.

Apaetet de Cornee, 161
Eirecci6 TeleferÄtica
CATA.LC.)NIABANIK

MatilliSSISMIZISI.11(1110326:2/1/111eiffleffetikallifP

1 DONSUCCES,

BLAT

e”an toro
mes "

Vattell CUr. isa FrrrAal mciosce Al.
BUTLLE11 oFiciat. Al. PRE6Zrt7 1 ES
tto«rirr.251 A 130470,4
Bonos Opois. txposletei, 6
per 100
99
op.
Bareelena 'reactien and Llgt
7 per 101 1921,
99'50 op.
Barcelona Tractlon and lega
7 per 100 Preferents,
107
n.

RAU! A DELS ESTUD1S. 13,

Mercat de Llotja

•

Raiga X. Radiografia instantània visceral; id.
esterectsc4ica. Radioteràpia. Srueh, 46, do 4 ati
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ELS TEATRES:
ESPANYOL:

dijous, tindrà Iloc, al
'Peatre Espanyol una vet-1
iinsia en honor al gran drama.,
turg En Juli Vallmitjana, amb
motiu de la 50 representació de
la seva famosa obra "A l'ombra
de Montjuie", representant - se,
domes, "Els jarribus" i projec4
tant-se la pel.licula ole Cal-opios
nat Euro-Barcelona, jugat a 14
larda.
Definilivament divendree, a 14

tindran Iloc les dues estre-,

nos que fa dies va anunciant
l'empresa. Es l'una de l'alta
comedia del Teatre italià, en dos

actas, original del reputat esA

criptor Luigi Motta, traduida al
catalä per A. Bert, "La mare
cadora" (II ostäcolo), i l'altra cl

de la farsa satIric-voclevilesea,
en un acto, del modem Teatro
rus, original de Lebnides Erae
nin, traduit de l'alemany per J.
Grenzer, la qual té per tito( "El
peble do mestre del rei". Domes,
es projectarà la pellicula del

Campionaii Burea-Barceituia.,

adjous, 15 de mere da 1S23

3'

LA 11343111:11CITAT
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nor
del
inalitat
treball
"- . Retorn a la

cularment ja U don, explicado= sobre
aquest assumpre.

Intena ei senyor Quirós
rnent, s'acorde que resti el dictamen da
taunt la tanta.
Són aprovats d esprés sense discussiia
altres dictämens dels que havia damunt
la tate, qtredant-ne alatia per a isser
discutir a la sesse5 próxima.
DESPATX ORDINARI
Són aprovats tot seguit i acuse discussió una gran quanätat de dictámens
que hi havia a lOrdre del die, essent,
peró, objecte de ¡larga discussió un de
la CorniS316 de Renitent, &manid
maleo pesetas per a presseguir els treballs que es realitzen a la muntanya
de lvluntjuich per tal d'evitar els des'
prendimmts de roques a la, banda del
Morrot.
El scnyor baró de Viver denuma resta
damont de la taula i el combatEl senyor Tusell cl defensa i explica l'assumpte.
El senyor Doméneeh defensa tamM
el dictamen, fent avinent al Consistori de la gran necessitat que ti ha de
portar a cap aquella obra.
El mayor Marjal 14 intenté, &menant que torni el dictamen a la Genis'1'5 de Fomenti ja que, sermns die, no
ha estat discutit en Comissió.
El senyor Bordas dtfensa el dictai critica al senyor baró la forma
sistenritica de crintre tots els aSsurnptcs, sobre ter de Foment, en forma
sistemática i sense conèixer els dictàmeas ni de que es tracta, basant-se en
hipótesis i suposicions equivoques.
Rectifica el Senyor hará de Viver,
insistint resti el dictamen clarranit la
Mula, pnix desitj-a. estudiar-lo.
Finalment s'acorda que rcsti pendent

Crònica

Cultura

gua i en l'egriquirnent de la llen.n
gua pesarà rnolt la conquesta dele ellassies. En les idees está-.
tiques, igualment, 1 en els temea
i en la creada dels tipos poetice,
de l'home i de la naturalesa.
No per la imitació, sine per la
viginritzacie que ele donen; perquè earvere la gerdor de II ese
bona Que mai no s'esvaeix, i per'
aixte Ilur contingut, huananamenan
parlant, es etern, perquè conte-r"-e
nen l'essència del món i de les
humanes coses (d'aquí Vé
lata/ d%umanistes i d'humanie
tats, i de clàssics per excellen,
cia, que Itere obres tenen).
Deia une dia Morera i Galicia,
que calia l'atansament als poea
Les italiana per estudiar en elle,
no precisament Cut mateixa obra
i estructura (que ja fora molt),
sine per situar-nos junt a ella
anar a les fonts d'on ella begueren: arme a copsar el fons de
la liste substäncia, que en tan
espoaeroses manifestacions es
manifesta.
En el nostre poble ja bi trobem un ritme conetant de cläsa
sics: recordem les representa -i
cions de "Filoatetes", a Reses,
per la Casa de Familia; "Ajax",
per la mateixa Casa de Famtlia,
a Barcelona: "Ifigenia", al Montseny; "Filootetes", a J'Escota de
Mar, i altres.
I acaba amb aquellos paraules
d'En Prat de la Riba, que din:
"Crear una llengua literaria és
l'obra cabdal d'un poble. La pos-i
sessie d'una lengua literäria
la consagració e la nacionali, •
tat".
UNIVERSITAT DE BARCELONA
El rector ha autoritzat a N'Esteve

La nostra ronaixença patriótica, cultural, politice, es obra
de la llengua, i de fa !lengua per
la poesia.
Seguidament esmenta els primere barboteig,s del renaixement
amb raparicia de la histórica
"Oda ca la Pätela", de BonavenIAANTESTACIONS Deh. rer de Panavistae ba mort aquest
• metí a Filmerrital (etnial
tura Carlos Anbau i comenta
Govouttapon
tasca fecundissima i gloriosissiA En Francesa Delicado GarEl gobernador, 13enyar Illavea- cia, autor de ragressió, que bou
nao dels tres genis del ranaixentarda
els
la
rebre
ahir
a
ids, en
detingut, no se li coneixen anteasirle: Mita i Fontanals, Rubia i
periedistes, els digue el segeent: cedente que tinguin relació amb
Ors, Mariela Aguide.
"Acabo de conferenciar amb la qüestió social, però si com. a
Are potser liana assolit un pla
a ministre de la Governaeia
Iledee •vulgar—ja que et 17 de
de poesia que podrlern anomenar
ceMeaket que la n .a .5' novembre de 1908 fou reclamat
mes netament "poemática". I
er1 abetaute eu aguaste muta', 1
quan dic "ara", res ein circumscol jutjat de la Barceloneta per
pio l a la provincia.
cric als nostres dies, Lampee. No
fuel i el 31 d'agost de 1909 ftee.
legue tainbe eue havert
pedem oblidar que les producreclamat pel matear jutjat per
•te president de l'Aula: i A p . r esta fa.
ciones deis nostres avantpassats,
nomasea
-10
pel
tat de fe/fitar
els renaixentistes, i els immediats
El erina no pan considerar -de
dei
ele
la,
ut
de
magistrat
eati .
successors, han guanyat el licom de careater social, s i ne com
eal Supiere. He torne` talaba la
ma del temps (urribant ap eles i
o erim vulgar."
reate d'etancid que v.'. fer-rne el
fresques fins a nosaltres) i de
Dedicat a la Comissió de Cultura i l'espai, passant les fronteres
ti; ;tia eeeral intere naeaint-lt
UNA VAGA A SAISADELL
als professors ahuntwe de les encee' . ..aleta lernps eh ofdaments
Catalunya (casa que no hauria
Ahir van declarar-se en vaga
las =Inicie:11s de Villa Joarra, l'emi- esdevingut, si solament conatieu• tia va fer el a a d'aliar.
res
obrersdo
la
fabrica
de
teinent
violoncel.lista
N'Antoni
Sala
i
el
liu Remeto proa,- a te xits del sortean'. Colorete, els guia'ls
tuissia una marea externa de cacelebrat pianista En Pere 1:n1h-ibera.
e en el e.-a lean
talanisme de tipus social o poliprem,a
reclame,/
algunos
millores.
da-mi, divendres, a tres quarts de tres
egra o in a Ice a: ptesoets
de la tarda, donaran una malició al lo- tic).
Pela), ea, preeisamente la mes
e: e ah r "ea oferee-rm . ltu e rooPre3TESTES•
DELS
81Ncal de les esnmntades encoles, en la qual
eeracie a la me y a &m'aneje•"
interpretaran pàgines selectes de Sau- lliure daqueeta etiqueta externa
Dea4YaS
alatiMS
del
difunt
Francese
• 'FI r)Trit
ra:44 Straux Elcv:ker, Saint-Saens la que aixi perdura: Verdeguee,
Comas i Pages ha estat a veu(llantera, hlaragall, per exemple.
Avalada ande el segell de la
i Popper.
eeen per confirmar que esta d'a- Corporaciú general daTneballaa
Qtr que cal—i es la cosa mis
L'EXPOSICIO D'ART DE P0.1-.-- paterietica—es que la poesia si;eord aria) les organitzacions dora, hem rebut la següent noMAVERA
gui bona. De la mateixa manera
obreres perquè l'enterrament ta:
ILan rebut de la secretaria de la Jun- que no eatariern satisfets d'una
"La Corporaciegeneretl de
elegid lloe, diumenge, a les nou
ta municipal l'Expasicions d'Art el car- arquitectura, d'una escultura o
Treballadors, Huid de Sindicats de diseassió per a la ansió próxima.
;del mata*
tel' anunciador ab,, TExposiAió de la d'una pintura, o d'una música,
latieres, protesta eneraicament
• En efe3te, ahir al mntf quenä
S'aaroven alguns dictämens mSs, soa- próxima primavera.
que per semblar-nos catalana i
.restablerta fa . normalitat. Eta dels suceessoa" esdevinguts se dIscussió i en resten bastants d'abres
Es un senzill cartel' a das tons, blaus per fer-nos ilusió que en tenirn de
erantvies i autturnibus circula- aquests únales dies, que signifi- derount la taula, molts dtells a prec
i
or,
¿'orden
tipogrätic,
que
produeix
nostra, ha,gues ¿suar continua- Verdagner per a establir i dirigir una
'ten des de primera hora, ala( quen el reeruament del terroris- senyer Remen, cota de costura
bon efecte.
ment emb la marea de les gua- escola, no nacional, per a neis, a Santa
eme ele autora/Mate, carros I me que ha embolcallat la nostra
Vatertura de rEemosició 'únamela
tee bares: ce que interessa es te- Maria de Ripoll.
volguda .2.iutat en un trist vel de PROTESTA DE L'AJUNTAMENT
terreatges de tota mena.
— El rector h2 manifestar als pedoCONTRA ELS DARRERS ATENIP- pel 28 d'abril i estará oberta iins el nir-ho be, la s'imposarit—; ajad,
i Ele establireents obriren tots tragedia. i
distes que, contestant a la pregunta que
3o de. ern.•ig.
igualment, en poesia.
I, al mateix temps, recordem
mese excepció i les fàbriques i
TATS
Ele artistes de Catalunya poden ja
En la paraula, en la 11c.t,gua, diferentes vegades se li ha fet, ruf erent
.eallers van reprendre el treball. que aquesta organifeació fou rúLakeelele, senyor niRrqnès d Alella, prt_marar tes seves obres per aquest cer- euro a primer i bäsic element, a no haver-se encara proveit les places
tense que es registres cap inri- nica que protesta del vil atemp- s..auteca a pritestar en nom
Consis- tamen oficial, que anualment patrocina berra d'atendre /a catalanitat eseacairts k mestjreses, du eescola de
tat comas fa molt pace dies en ton, dels ateruptats que flageLlen noilent.
Canyelles, Vilanova del Cerní i Pulgaeeacial.
la persona de l'obrer del Sindical, vament la ciutat. i no havent-Iti mes l'Ajuntament de Barcelona.
LA IffICA A GRANOLLERS
Avui, en aquest eirment, hem rolo, d'aquest distriete universitari, mallliure Arnadeu 'Campf, fet mons- asumptes per a tractar, s'aixeca la scsCONFERENCIA CARLES PI
getanyat; miller direm, pots.er, si grat d'Csser imprescindible, per no haTambe. a Granollers va haver- trues, ami, e! qual inauguraven sió a dos quarts de vuit dol vespre.
1 SUNYER
ver-hi altres escobes cm aquel,' pelele. El
elur el dimarts al mati, orga- llur aova actuada els grups
Avui, dijous„ a les se: de ht tarda, el afirméssim que la llengua, des rector dio que fati els eamentats nonitzet pl Sincliaat, únic local. criminals professionals organitprofesor Carles Pi i Sunyer donaria de sou primer pas, ha anat fins menaments quan sepiga que al districte
'atur ton alee-ella en tetes iles zats per a implantar el terror en
tras conferencia al local social de l'As- ara, sempre endavant: lora cosa
de Lleyda no existeix cap vacant anM'ea-roes i tullere i establiments
aquesta dissortada
sociació d'Estudiants de la Universitat poserii d'atorgar el merit a la terior a la data de les vacants esmentapdN es.
En proteetar d'aquestes deriNova st-tbre el trans "Classicisane i ro- poesia d'avui, solament.
Ella començaren; nosallres des.
Letete fon realilzat cota a pro- vaeions de la lluita social, immanticisme".
— R. 0 . nomenant secretara
hem continuat; Sonso ells, no falesea per rassassinat d'En Se- pròpies d'un pais eiviliteat i conELS CONCERTS DE LOEde l'Escota Especial de Näutica
CONFERENCIA
rda
nosallres.
I
en
quant
al
deguí, ha y eet-ee re pris ,= nb , ” l I re- traries a tot sentit moral i jurfFEO GRACIENC AL TEAd'aquesta aiutat N'Etnia SoDona, divendres, 16 del que nono, de puramente encara mina Hartan
'all a tut erren.
die i àdhuc a tot sentiment e'huTRE ELDORADO
eis a dos quarts de volt de la tarda, Agulló (dels tres m'exima rumie lamanitat,
invitem
a
tots
els
Mi— R, O. comunicant a la die
fAES D 1.,..s7z.;;,:P7AT
le rbsseguint la serie de con- riere, a thistitut d'Electricitat i Mece- xentestes) és la pedra angular en
liats a que procedeixin en tot eerts
rectora de l'Escota Normal de
populars eoenenaada amb nka Aplicades (Universitat Industrial, aquest ordre de cases.
CONTRA 7.1. “reAlli Dr. SUmoment amb gran serenitat i tant crean
el diumenge passet, Urgen, 187), una conferencia pública
Parlaré un xic, contiene el Mestresses de Flalears que deneequanimitat. per tornar a la ciasCRE"
aquesta entitat esta feut els pre- teórica i experimental sobre ''Les am- conferenciant, dels grans temes ga el permfs d'exämens a l'aluna:
Ahir va visitar el aovernador es obrera i a la •3iutat el bon paratius pel segon, que badea pares de tres electrodes i son emulen de poesia. Foca Cosa vana d'in- na senyoreta Noguerol, per mane
nora i la reputació a que han
el elomite de/ Sindicat únic de
car-li guatee assignatures en lloo
,:loc el dia 25, diumeange dé Ranas in telefonia", l'enginyer Engelhardt, enanetaLlargies prementaaa-li si d'ésser mereixedores, i exeitern i sera dedicat a Clave i cornpost carregat de la secció corresponent a la tentar, ni tan sets apuntar tots d'una o duce.
els
temes
de
poesia.
&In
tanta,
les
autoritats
a
que
imposin
la
havia sorit del Govern civil la
— El Rector ha comenicat a
amb obres d'afábrica de la Socictat Siemens i Halles. corra tenles coses i virtuts ha ha
certs dia- justicia i sancionin energicamene exclusiva/acial
noticia comuniaada
l'Ajuntament de Martorelles que
La conferLicia thalrä lioe en :lengua al neón.
quest genial músic -poeta. Figuiie de Madrid, que el dit Sindi- teta manifestació de violencia ranccsa.
raran en el programa obres
Pene dos pols neäxims san a Fa- ha vist agraablement l'ofren a
havia formal. un comité setransceites a chor mist que tan
mort i la mora Ne dan a fenb- que ha fet a l'escota datquell no;cal, el qual havia decretat la
DE
CONNFERENCIA
ble d'una partida de laules biper,
bona acollida tingueren ara fa
•
BERTRAN I PLIOAN, A mens, sine com a significats:
111011. del "Noi de Sucre".
i material.
tres anys, quan 'al malea. teatre
er4 atleta. es el principal sonata
BADALONA
El governador digué d'una ma-- El Rector ha convocat la
Eldorado l'Orlad Gracienc les inaglutinant i vivificant; la mora
pera categòrica qua ni ell ni la
die
11,
a
la
Diumenge
passat,
priexima
junta econbenica per
terpretà per primera vegada.
cum a principal dissolvent. Pela),
enspeeeió general de policia haMollas d'aquestes o jees, gai- tarda, dona En Llana Bertran i com que no es admissibla d'es- avui, dijous, a les once del mati.
pien donat tal noticia. D'haver— El director general.de prirelee es pol dir desconegudes de Pijoan, al Centre Regionalista de tallar' una realitat a base d'una
4 donada, el Comitè dele metalmera ensenyança autoritsa a l'all'actual generada car rarament Badalona, l'anunciada confereet-,
A les sis de la tarda, i sota la pre- sea posades en peograma, sera cia, parlant del renaixement de dissolució, Cera a tal dissolució, ealde de Gastellnou, de Geana per
Vuelca hauria estat agafeet coin
sidencia de l'alca:ti; senyor marques
!t'elector del crim.
Catalunya, en la tanda organit- d'una negoció com a tal negació continuar ocupant el pis alt de
(cal negada vol dir nueras, i nocomenea la sessió, que és or- preve de -la gemada in-spiració de zada a l'esmentat Centre per la
El Comitè segueix treballant
elles
l'inici
del
desles eaeoles com a oficinas mutile
Clave,
essent
per eseatir d'on sortf aquella dinaria i de segona convocatória;
Joventut Nacionalista durant la res no pot ¿tasen °bisele de res), eipals. .
enrotllament
choral
catalä
que
darl'acta
de
la
el tema de le, ruma s'estableix
El secretan llegeix
.6.
present
Quaresma.
tan gran volada ha pres amb les
elan a la-atesta cora a transfiere
cera Sessió, que és a/trovada.
En Joule Queralt, tinent
composicions dels actuals mesA LA MEMORIA D'EN
feu una cordial presenta- meció, cona a canvi da coses,
tres de la terra.
DESPATX OFICIAL
SE01,11
tendint cap, a irinfinit, cap a Veda del conferenciante
Sería dones, aquest concert,
Es dóna compte de tres oficis que
• La Federada local ha acordat
Comença aquest etnia una sen- ternitat (baldament aquest infihomenatge
al
gran
Clave,
feria
EXTRE.1112.11R EXAGERA?
¡Pe sigui posada una placa com- fan referencia a assummtes de träenit, creador dels chors a Catalunya i zilla introducció gliassant el goig nit i aquesta eternitat siguin
Sr. Director:
per6urativ de rassassinat dEn excepte e següent:
de parlar d'un tema com l'anua- concebut sota especie de no-res,
precursor
deis
actuals
orfeons
Deeielidament aqueet admirable aceblaea et ver
eix ot cear:e
date de caient literari, sentint que és el cas més trist i oposat ment
Ofici del regidor senyor Joamilm De- tan estimats per nostre poble.
de patriotes que A% lucia a la
a la veritable realitat clàssica).
le crt del . .urrer de la Cadena.
gollada, dient: "Que havent estat neme— El diumenge, dia.18, a les free a free el remoreig de la mar.
Quan l'amor falta o es mostea gran Iluita amb ei nana tan just i esealent
Es refereix a la celebrada de
L'AUTOPSIA D'EN FRAN- nat pr decret del dia 6 d'aquest mes cinc de la tarda, la distingida
d'Accid
Cetahtna té, otea la gran munió
per a substituir al regidor senyor Es- cantatriu Na Maria Josepa Re- la XV/II Assemblea de la elan- esquile tole la naturalesa n'esCESC comas
tmals en . el arrea gnard donará un recital a l'Orfee comunitat, fent-ne veure el seu deve desolada i l'anima capolada. de se g uidora 5 rultrrngului eli sud em ara
tanislau
Duran
Re
Lls metges toreases doctors d'instructo r de l'expedient que, a proLa mort és, indubtablement, eruten recela: els deterenteate. 191 ter que
Filme perfecte i 'libera/1; i re',arana i Luna", que han prac- posta de la Illustre Comissió de Fo- Gracienc, interpretant un esco- marca els tres feta culminants allò que amb l'amor omple mes el Opine deis cena componenda hagin per-,
lla
programa
anal)
abres
dels
tangut a una entitat peleles ovni pat.:t l'autòpsia del cadete.' d'En ment s'està seguint a alguna empleats
en la «lebrada de l'Asaem- tema poètic. I cm que, sigui en trietiearnent desarttoritanhe i ele:acreditaea-anees-e Comas (a) "Peronas" per manca de puntualitat o d'assisleti- mestres mes eminents aixi na- que
una forma o altra, va tan estreblea
s'observen,
que
aten:
la
inaucionals
cota
estrangers.
Figurada per complet. M per ells mea de creo
41 -.11 declarat que aquest robé
cia a les oficines on presten servei, i
del Laboratori d'Assaigs tament ¡ligada aneto amor, es la traoseendincia i que ditteilment se'n po;Ova ferides d'arma de foc a eh/l- havent de procedir el firmant a l'esta- rá en aquesta eessió l'estrena guracie
mort la qui ens aboca al reialme
i
Acoiadicionament,
rexposició
de
d'unes
obres
deis
mestres
leorden desatendre. 1 d'aqui i solament d'aqul
ec-ondea totes dues amb forat di de l'esmentat expedient, sollicita que
sanitari i la creada de etern. Llavors entra la plenitud parteixen Purs treneadimoa arRnineuta
'entrada i sortida, i una d'elles se la.coneedeisi una prórroga de dos me- gañó i Apeles Mestres, essent to- material
la
vida,
precisament
perquè
de'
per
estudiar
a
fons
la Comissió
Val a dir, 'len% que davant
ea destroear-li el fetge, causante ses per a acabar-lo, ja que la que fou ta la segona part dedicada a i amb esperit de justicia i de ca- desapareixen les aneedotes i seaquest exquisit poeta, el qual aldels tete cae utolts cls Que ja s'adonen de
li la mota.
cidentalitata que enxiquien la
con-ardida al seu antecessor fineix avui."
talanitat
el
viu
problema
de
la
timament revelat un delicat
l'ininatificades I gratuita. Qlea gön lea
I Afegeix que els treta se li van
la i resta alió que es substanL'autorització fou concedida pel Con- compositor.
rabease.
apreciacions que sostenen o que fino are'
•
ifer per devela.
cia.
sistori.
es
el
ritme
aels
ést,
diu,
u
Actuara de pianista acompaAq
sestenien. 1 alai es &Sra el cas que el
L LI cadäver està en dipòsit a
precisament pa r a qur•st que abans era dlt a ebor, avul sah ho senEs
temes
notes.
De
l'una
banda
les
nyat
l'excellent
professora
N'Ane
DeCTAMENS DAMUNT LA TAUY'lleepital canje.
realitats que afecten a l'ordre despullament que la mota fa, que tina a veua isolndes. De veritables chora
na Aymat.
HAN SORT TRES DELS
LA :-: LA NOVA DIVISIO DE
Aquest recital es dedicat als econòmic; de labro, les realitats estimern tant reternitat que so- Ellta le s.at 5 sil-opte: s,lixtce, sestee
que afecten als purs interesaos breva} a la mort.
en quantitat, no en qualitat.
sons de l'Orfee Gracienc.
FERITE
DISTRICTES Es molt facilinent dit que la
de Vesperit. Esteneu la vista
I qué ditien aquestes adula leolades?
Ahir al cuatí Na morir a MesCONCERT
SAUER
dictamen
que
Iii
ha
daileon
és
la
suprema
igualataria.
prifner
lii
arreu de Catalunya i veureu roen
Quines sin tarea i faltas que encara
l e:I.ii Clfnic Antoni Royo remes, munt
Emil Sauer, el genial pianista, anunla taula demana que s'aprovi la
Pera no res tan fals: si en la vi- (roben a Arria Catalana, Ncerdtres 11.3
una
immense
florida
d'espirituadora el chivarte al vespre al car- noca divisa', de districtes i que aquesta cia un concert extraordinari al Palau
litat, en aquesta epoca propicia da observem selecció, diferencies, hem sentidos ¡Almetes vena: sabem, dones,
pa- de Bonavista.
entri en vigor el primer d'agost pró- de la Música Callana, pc1 ditunenge, de la Quaresma, 1 san mollas les jerarquia, en la mort mes: per tal de tr., ee queiscn. Acusen els bornes d'.%cI a ta tarda van morir a t nos25 del que som, al vespre.
poblacions que rivalitzen a donar com sols resta per daintint de da ri- Catalana d'inconstants. Tes raons to, ital de la Santa Crea Joaquim xim.
íe
Aquest concert es deno a precs dels esplets de cultura i de delinea
'mora alta que val: i Retuesta je- nane,ntale en qué voten just1Pcar tal actaEl senyor baró de Viver demana que
ltrielello, guardia de Seguretat, torni a quedar damunt la taula.
seus nombrosissims admiradors, i el
Diu que la Quaresma d'en- rarquia es iota plena i substan- saeW, ser le s se /s il ente: Elt que des de pri9U.2 resul-ta foil en el tiroteig
El senyor Matons diu que ha cstat programa que anuncia el grata artista es guany es singularment propicia, ciosa. Aquell qui res no valgue,
me>, d'any no ellagi cetebrut cap n168
eme va haver-bi al carrer de ajornat prou i creu que ha de discu- malt interessant.
duent - nos da primavera amb el no se'n parlará mes; aquell qui Ralue Comareal, i el no hacer editat enara Pau, clareen de restatge so- tir-se o retirar-se.
valgué
romandre..
cara la segnas tulla eotuat. l'n somriumear/Me present de les primores
cial del Sindicat del ram de la
re irónie Pise apee la nottra fne untan s. a
El serryor baró de Visor diu que en
I remallen, en aquest rel
publicacions de Ila Fundació BerS uela, i Joan Sandalias, arno del
tim descabdellar aquest prnomnot. Na
la forma en qui está redactat el dictanal Metge, que ja no es una flor, reternitat, o b3 cona a individuaettae
lt..
eeereateSe
..e.e.SeaLeela
Erseareeiat
del
carrer
de
la
Riereta
que
bar
men Es inadmissible i que hi farä tota
-sine esseacia, de cultura i de ci Mata, o bat cene a obres, amb ea- veuen aquests originale rs, rta-retia cine
fue fan dimarts al vespre.
lea nona <me ells roneideren emn a fonaracter de collectivitats.
l'oposició que pugui.
vilitza
ció.
Està a punt de sortir
El senyor Maynes li contesta, dice
mental, es taran del tot tened:mes a ixt
Treiera atad cena a exemple
Al volt d'aquest magnific preL'ACTUACIO DEL JUTJAT que está conforme en que s'ajorni fins
que
es celebri sin altre Aleve rnrnercal
sent, unes consideracions n'han temida general, de sIntesi. No peel llibre de versos pale Julaat de les Draseanes, se- que vingui a la sessió el senyor JuI ,'editi la tregona falla rohtnt. Pesó ja
dem
pasear
a
desdoblar
caires,
estat suggerides, per parlar-vos.
c retaria d'En Caries Roig, va esmiraran de cerrar nona araamenr4 luan
nyent.
triòtics d'En VENTURA
del Renaixement literata do Ca- car n'hateriere d'atrapar labres.
tar ahir al domicili dels l'eras
Rectifica el senyor baró de Viver.
El cap es vastIssim: lis la vas- 'orear, tutela tet fallida 1
talunya, que en si duu aparellat
al correr da Sant Pau i a I'llosGASSOL
Nosaltres hem precurat donar-a,‘ a enRl senyor Bordas es mostra conforme
la Renaixença Política do la nos- Libad dels grans univeraals, als
fatal per rebre noves declara- amb la proposta dl senyor Junyent.
guate es dicanta la peste mes tentlre que eittoult 'nona i variare el: astea Patria.
•
t ampliar les que ja havite
El senyor Roure dio que el parta
Diu que l'expressió mes genui- legitimament pramatice, i por pedes que cal atendre per5a2 la ¡sera
pres.
F.
patriótica resulti completa, ira As poseradical tampoc estk conforme amb la
na i forte de la literatura es la clareunt de toles, la lírica.
, S gons sembla, cap dels tern a nova divisió de districtes, i diu que parLa poesia catalana, va per ble posar Igual ,atenció ea tete ella I ea
poesia. Però la poesia está estroele mateixoa tuotnenta. 1 de conseLncnt
I é antecedents que puguin per15. en nom de 32 entitats del sea parFLAMEJANTS
tament lagarta amb la llengua, aquesta canelas.
lar n iiin a ea manera com van tit.
Per acabar, assenyetarem no no ene ha de cansar estranyesa ole hi haamb la paraula.
la cele'r-se els beta.
El scnyor Rocha diu que l'Isnk que
La 'lengua catalana se salvia fet que ha de contribuir forte- el qualque poss,andel apaceatioest
a del qual divendres vinent
en el pubis. L'expressió imme- ment e afermar el santa univer- donada, ia que sicnifiea que ha eatat usP.L GovErfrn CIVIL DIUEN ostenta la representació dcl partit rael seu autor donarä una
l dedicar en nitres maj,tca encrdical al Consistori és ell i que les ma.
diata del poble es la poesia. Atel sal i nubstanliu de la nostra pos- Cc-osan
QUE L'AGRESSIO DEL
nifestacio ns que ha fa el senyor Roulectura a l'estatge de
en l'època mes fosca de la deca- sie (sonso (lobear ränima nostra; glte.
CARHER DE BONAVISTA re sena particulars. Jo—diu—no sé enConfosaem
que les naarrei paraules
dencia, (pan en els escrita cien- abre SO suposa sempre) a eits re- eetat endeltadea;
l'ATENEU EIMPORDANES
no el Sanean rentenrieln CARt:GTER EOCIAL cara l'opinió del meu partit; quan la
ferim
a
la
conquesta
dele
elhesles
tffics
eta
tata
mena,
la
nostra
111,
sàpiga l'exposare aquel.
Alttr al vespro al Govern civil
greca 1 anima per la Fundaeib cut.
Ilengaa
emmudia
per
cornplet
les eleu de la nit
I es comprèn: Oda tan eztremistes...
ba litaren la següent nota a la
El senyor Roure Ii contesta, dient
ressonava en la poesia (per im- Bernal. Metge.
>rema: "Antoni Royo lbars, que no li contesta per respecte i per no
ER el superior sprint de la llen Joaq ido% ¡Set
Perfecta
que
Roa>,
SaiNV‘sPaltfIVSP.A.P119A
Ik e r edit chalaras al vespre aber - donar gust a la mejoría, i que parta

LA

CONFERENCIA
• S'anuncia per a avui dijous, a
tes iret de da tarda, a l'Ateneu
Barcelonés, una conferencia pública a eärree d'En Cristetfor de
Domènec, qui explanará el tema:
"Elenou mestre'.
Organitzen aquest acto les entitats Associació Catalana d'Esluctianta 1 ASSffiCiaCi6 d'Entierra
,Catalana.
CONFERENCIA D'EN CAM. PALAN S
Ef. prtlxim dissabte, a las des
de !a vetlla, En Rafel Campalans
donará a l'Ateneu Enciclopedia
.Paintlar una interessant- coufereacia sota al titol "Paraules
d'un socialista als estudianta de
Catatuuya".
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'la' Pau tindrà Ilöd a
París
Paris, 1S.—Al "Matin" Ii cosegons informacions d'origen
muniquen de Constantinoble que,
britànic, la pròxima conferencia
de la pau d'Orient tindrà lloe
Paris.—Havas.
LA RESPOSTA DEL GOVERN
D'ANGORA
Paris, 14.—El ministeri d'Afers estrangers posseeix ja una
capta detallada de !a resposta del
Govern d'Angora, de la qual resulta que bon nombre de dispo:sicions són teactades de nou, up,plicant importants modificacions
al projeate de tractat de pau a
Lausana.
• Els atleta conferenciaran respecte de Ilur actitud en converses preparatòries que se celebraran probablement a Londres.
França estarà representada per
Af. Bompard i l'almirall Lacaze.
E9 probable que se celebri la
nava conferencia de la pau oriental a Paris.—Radio.
LA FUTURA DELEGACIO TURGA EN LA GONFERENCIA DE LA
PAU
Constantinoble, 14.—Es discuteix molt respecte de la composició de la futura delegació a
la conferencia de la pau. Seguran'en. serà el seu cap Ismet-paiza, per haver satisfet unànimement l'opinió pública la seva ac•titud a Lausana. No succeeix el
mateix respecte de Riza-Nur-bei,
el qual és objecte de vius ataca
per part de la premsa.—Radio.
DETALLS CURIOSOS DE L'ENCIDENT D'ESMIRNA
Constantinoble, I4.—Es comaten detalla de l'incident ocorregut a Esmirna el mes passat
guau el comandant tuve ordenà
als vaixells aliats que evacues' sin el port. Quan el creuer "Curaçao" penetra lentament al port,
tota la seva tripulació esteva en
el seu lloc de combat: els serventa de les bateries turques estaven lambe en Hur lloc i (lis. pararen una canonada sense
projectil quan el "Curacao' no
jdu cas de l'ordre turca de dotenir-se. Feliçment en els tres cuiraçats britànics ancorats davant
d'Esmirna es donaren compte
que era un dispar de Salves i
no obriren el foc contra eis turca.
A la Conferencia que tingué
lloc seguidament entre els turca
a el contra-almirall Nicholson,
aquest darrer comunica al coimandant turc que si les bateries
otomanes disparaven sobre els
Vaixells aliats en acabar l'ultisnatum, ele cuiraçats podrien
trametre 25 tones de projectils
per minut sobre Esmirna. Aleshores el comandant turc demana instruccions a Angora.—RaPRECIA ESTA DISPOSADA A LA
REPRESA D'HOSTILITATS
Constantinoble, 14.—El diari
Ofieiós "Elefteron", d'Atenes,
tleclara que Grecia feu a Lausae
tots els sacrificis possibles
que àdhuc Venizelos sacrificara
els interessos heLlenics per faailitar la signatura de la pau.
El portaveu dels revoluciona-

Les sardanes
UNA CONVERSA
—Esteu enterat de qué hi haura un concurs sardanistie?
—Ho diuen.
—I que us sembla això dels
'concursos?
—Cal concretar la pregunta
amic meu.
—Veureu, jo us pregunto si els
arden d'eficàcia.
—Per quina motius?
—El primer; al que ha ballet
"gegons les bases del concurs
Iban premiat amb metallic; estaca quina són els detectes de
tothom, tenini l'exemple dell tul/mi, el diner mata l'ideal; temeu
el sardanista professional.
—Ja es cert, ja, però com voa
len recompensar els guanyadors?
—De qualsevulga altra manera, jo en tindria prou amb un
paper que acredites_ que he ballet be, mai per mai em ferien
profit uns diners guanyats ballant una sardana.
—I bé, quins altres defectos hi
arobeu?
---Fixeu-vos que he cs:t que PS
premiava el que havia ballet segana les bases del concurs; no
t e dit que es premies al que bailes be.
—M'hauríeu d'aclarir aquest
Soncepte.
--Vull dir que el eardanista o la
aolla de sardanistes prernits han
et ço que indieaven les bases del
Comise; han encertat la sarda-.

eclara:g e- : e rani eugmeritats els
éféctilis de la
,

, e

Els magnats de la Ruhr deitgen negociar amb .França
cions de l'industrial alemany Thyssen
París, 14. Ha tornat de les que paguem, aleshores, naturalregions ocupades el ministre de mena pagarem. Perdere rnla guer
la Guerra de Franca, M. Maginot. ra i havem de pagar. Perb lame
Ha manifestat ahaver rebut ex- port d'aquest pagament ha d'és
eenent impressió tant de l'es- ser fixat raonablement. Suggeperit de les trapes com. de la uni- reix la creació duna omissió
tat del comandament.
'Encarregada devaluar- la suma
/las efectius manara seran re- total deis nostres crèdits i que
forçats de quince mil hornea, els indueixi a Anglaterra i als Esquals arribaran a la Ruhr d'una tats Units a coneedir-nos un
manera progressiva. Acaba dient emprèstit garantit pel nostre coque no podia dubtar-se un sol
merç d'exportada. Frana nos
moment del satisfactori resultat reservarla com a garantia la
final de l'acoló francesa. — Ha- ?Ibera esquerra del Rin i nosalyas.
tres podriein produir lliurement
Paris, 14. — Es desment oti- 1 cumplir els nostres compromicialment el rumor segons el qual 80s, a l'ensems que la presencia
l'ocupació franco -beige sosten- de l'exercit francés a la Ruhr
tina fins a Francfort i Dermsta- dificulta la nostra tasca en lloc
di. El que es cert es que eh efec
facilitar-la".—Radio.
tius militara ssaugmentran per
protegir els embarcaments i car- DIVERGENCIA A LA UNIO D'INDUSTRIALS A ALEMANYA
regaments de carb6.—Havas.
Londres, 14.—.EI "Daily Mail"
Berlín, 14.—En els carcols parpublica la següent informació: lamentaria circula el rumor que
"El desig de negociar amb Eran- es manifesten divergències a la
augmenta entre els magnats
Unió d'Industrials d'Alemanya
de la Ruhr. Ahir a Hamborna
L'última sessió del Comitè de la
senyor Thyssen feu al nostre Unió fou bastant agitada.
corresponsal especial les seEls representants de la indúsgüents dedlaracions: "Si França tris de transformasió van fer redeclara que ocupara la Ruhr fine tret als de la gran indústria el
que comencessin a pactar sobre
certs punta, amb les autoritats
d'oeupació per tal d'obtenir
ris grecs subratlla que en el cas atenuant del bloqueig respecte de
en que Turquia rebates el trael'exportacial lela diversos protat o en la lamentable eventuaductes de les mines de carbó . Per
litat d'una represa de les hostilaltra banda, van soneloure bn
litats, Grecia esta disposada a acord amb les autoritats francofer nous sacrifieis per protegir belgues.—Radio.
els seus drets nacionals.
l La premsa grega as monda, LES GESTIONS PEL PROJECTE
ALEMANY DE REPARACIONS
inquieta i demana al Govern que
Londres, 11—Al "Daily aleive'a
estigui disposat per a una possili comuniquen de Berlín que pros
ble represa de les hostiLlitats.
segueix la discussió i elaboraSegons una informació d'Atenes,
Venizelos va emprendre el seu da del nou projecte de reparacions que intenta presentar Aledarrer viatge a París i Londres
manya. Et Goverrz ha demanat
amb la in t enció de convencer als
Coverns chata perque autorit- l'opinió a alguna tècnics, aixf
com
ha invitat els prinsipals inzessin a Grecia per entaular nedustrials a expressar guinea gagociacions directes amb Turranties estaven disposats a doquia.
Es diu que Grecia esta dispo- nar per als pagaments en especie i en numerad.
sada a denunciar les. decisions
Sembla que aquests Industrials
presea a Lausanaa en el cas que
Turquia continuï els seus arma- han suggerit la idea da donar el
guint els cristiana que es traben 25 per 100 de les acciona indusmenta a Tracia i segueixi perse- trials alemanyes per a esser reencara en els seus territorios, partides a tito l de reparacions
entra les indústries aliades—lfaRadio.
vas.
LA SITUACIO DE GRECIA
S'EXTREMARA EI. RIGOR A LA
Londres, 14.—Segons el "DaiRUHR
ly Mail", la aitnaciú a Grecia ha
DEGOUTTE TE AMPLES
de considerar-se com greu.—Ha..
PODERS
vas.
París, 14. — Telegrafien de
ES REPRENDRA EL CANVI DE Brusseales que d'avui endavant
PRESONERS
l'ocupada de la Ruhr sera mes
rigorosa. S'assegura que el ge-,
Ateneo, 14.—El Govern ha deneral Degoutte ha sortit de Brin-.
cidit reprendre l'intereanvi de
presoners amb Turquia.—Havas. sel.les proveït de plena poders,
que foren redactats ahir mateix.
LA CATASTROPE DEL PIREU
El general en cap deis exercits
DEGUDA A UN COMPLOT?
Atenes, 14.—Segons els diario, chata a l'Almanya ocupada sap
ara perfectament ço que es vol
el naufragi ocorregut entre Sad'ell i com es vol.—Radio.
lamina i El Pireu ocasionà 358
marta. Segons informacions d'oPER SI VE LA INCAUTACIO DE
rigen grec, la catàstrofe fou deLES MINES
guda a un complot antivenizeDuaseldorf, 14— La. direccié de
lista.—Havas.
la mina Maximilien ha celebrat
na revessa, han acabat a l'esquema quanhavien d'acabar-hi,
han mogut els peus sense fer
cap incorrecció; ara pea ara tot
això us semblarà que esta molt
bé, no ho nego, pera) deixeu els
comptes, deixeu els peus, mireu
mes amunt, busquen el moviment
lela cossos, busqueu "la mòbil
magnifica anella que amb pausa
amb mida va lenta oscillant"
busquen l'elegància de 1105 noies
convertidos en "tanagra", busqueu un moviment plàsticament
estetie. no ho trobareu enlioe
(salvant les menciona); no més
veureu que posicions forçades,
un- encarcarament arreo, talment
dirleu que aquella balladors eón
ninots dc cazara que els hi fan
moure els peus estirant-los anih
un fil; d'alai, no en dic balitar Re.
—Però no els podreu..negar que han tret la sardana revessa.

—Sou excessivament benevol.
—O es que això de (retire una
sardana revessa no ho sap fer
tot
—Ni en te Map necessitat.
—Quin disbarall
—Tan grose om vulgueu, peda jo no cree que sigui cap qualitat sardardstiaa saber comptar
coses enrevessades; serà una
qualitat molt digne d'esser linguda en compte en una aula do
matematiquel, pera no en un
coacurs sardanistie.
—Per?, aleshores no tindra cap
mera, repartir una sardana cense complicado/1a.
—Tinada Ud el mèrit que ha

de tenir, perque en els concurs
es pretén demostrar que es eaben ballar sardanas per lo tant
les sardanes que s'han de bailar
han caesser si volea completament desconegudes deis balladora, peda a la usança de les denles.
—Fent-ho alai no hi podré haver sardanes revesses, amb la
qual els hi negueu tot mèrit.
—Sf, porque en elles els compositor no mes hi ha buscat la
manera de descomptar al bailador, prescindint gairebé sempre
(Lambe en això hi han excepciona) de que sigui una obra musicalment i estéticament acceptabla.
—Potser que tinguou raó.
—Dones si al sardanista se
permet bailar com un ninot amb
mecanismos i la gran qualitat es
tenir una franca aptitut per a les
matemàtiques, permeteu-me quo
corn al bell començament daqueda conversa no cregui gaire
en l'eficacia dels concursas fets
en aquestes condicions.
J. M. C.
UNA FULLA SARDANISTICA
Hem vist una tulla sardantstica que editen els Árnica de la
Sardana do Sant Vello le Outxols. Es d'una edició sencilla però que du l'empremta (l'unes Animes exquisides. Cal esmentar-ne
l'adiete signat per Tambort per
In sean orientarla molt sana.
Schein que els números 'd'aquesta (una s'exhaureixen rapidament ço. qua . 1a esperey ..•qUP

una reunió, deeidint que els
obrera que tinguin mes de cinquanta anys d'edat, otorgant-loshi com a jubilació el vuitanta per
cent de Hura jornals actuals.
Aixf mateix decidí proclamar
/a vaga general si les autoritats
franceses d'ocupaeld s'incauten
de les mines.—Havas.
altLLOREN LES RELACIONta
ENTRE LA TROPA D'OCUPACIO 1 LA l'OBLACIO CIVIL
Dusseldorf, 14.—Regna calma
perfecta i les relaciona entre les
trapes d'osupació i la població
civil milloren d'una manera sensible dia per dia.—Havas.
ELS BONS DEL TRESOR A BELGitICA
París, 14. — Telegrafien de
Berlin que la segona serie de
bona del Tresor l'airada a Bélgica i descomptada per la banca
suissa, venç de mä, i que el seu
pagament sera efectuat per mediació del Banc d'Anglaterra.
El "Corriere de la Bourse- diu
que aquest pagament s'efectua
rà en bons procedents de les reserves de divises estrangeres que
posseeix el Reichsbank.—Havas.
DETENCIONS PELS ASSASSINATS DE BU ESI

Dusseldorf, 14.—A conseqüencia deis assassinats de Buer, ha
estat també detingut com a ostatge el segon burgmestre de
Duer i dos catedràtics de la ciutat.
S'ha , prohiba la formació de
grupa... Aquella als quals se li
trobin armes -sanan immediatament sotmesos al consell de
guerra.
El Municipi de Buer ha Ilançat
un manifest invitant a la poblacid a mantenirse en calma.—Radio.
FUNCIONARIS EXPULSATS
Ifagúncia, 14.—Les autoritats d'oca-

La C d'Ambaixado

atribueix Vilna j

to

la seva regló a p
länia

Manifesta-

regules 622 tones de combustible, que
han sortit en el primer tren d'avui.
La vaga continua a les mines fiscals
de la regió de Recklinghausen. L'atur
ion declarat a conseqüencia de la incautaci6 portada a cap pez les trapes Iran-

Parle, 14.—D'un tonel

oficial de la Conferencia e
baixadors resulta que la
c ata
Vitae i el seu ter ritori han
atrLibaucItosnaferPéoinceinaiad.,A-.1n
aba, jud
..
ha ratificat tarnbe les fron
ruso-poloneses establertes
Tractat ruso-polonés siptai
.R.LigAaT
.—Rui
llau
vacism.oEmpg poRT

ceses.

Les autoritats franceses han expulsat

de Wulfrath i Belbert 32 schuppos.
Ahir circularen a la regio:, ocupada,
368 trens, entre ells sis tiene obrers a
la Ruhr i en akres 28 trens obren a
la regló de Ludwigshafen.—Hayas,

ELS EMPLEATS ALEMANYS QUE
REINGRESSEN
Dusseldorf, 1 4—El nombre d'empieats
alemanys que ha contret nou compromis en els ferrocarril., de la zona ocupada pujava ahir a 1,394.—Havas.
UN FRANGES. DEFENSANT-SE

MATA UN ALEMANY
Dusseldorf, 14.—Un ferroviari francés ha estar agredit per un alemany a

Kodwig. El francés, tractant de defensar-se, disparà contra l'alernany matant-.
lo.—Havas.
CINC VAGONS CARREGATS D'OR
CAP A AMSTERDAM
Amsterdam, 14—Eta periódica diuen
que anit, a Oldegan, cinc vagons carregats d'or pertanyent al Banc de l'Imperi alemany franquejaren la frontera
amb direcció a Amsterdam.—Havas.

MES EXPULSIONS

París, 14.—El Govern de
tuania ha ac ceptat, d'acere
Polònia, la decisió de
la Cza!
renda d'Ambaixadors sepia
qual será atribuida a Litukal
ciutat de Memel.—Havas.
LA
TORSSALALE
UT 4E:SLENIN
cIAHR aDA. r s
Riga, 14.—Cridats a consn
prop de Lenin, que patea
alee d'apoplegia, han sima
Berlín cap a Moscou els dota
Forster i Monweka—Radio.
L'"EVElaING NEWS" I Las
CISIONS FRANCO-BELGeas
Londres, 14—L'Errnin9 Ncat

l'cita de la decisió presa pel,

ministres francés i belga a
de no fer cap cas de les premies
manys i d'evacuar els turitoris
ment ocupats solament a nessa
Alemanya vagi compliat les seta
gacion.s.—Radio.
PER EVITAR IONDACIONS
HAN ESTAT TRENCATS A

BOMBES ELS GELS MI
WARE
Nova York, 14. — Eis gels q
obstruien el da Ware han e
trencati per bombos llana
per tres grane auesI.lans
GRAN ESCANDOL A LA CAMBREL .prestaael.mmisterr d la Ga
DELS COMUNS
L'operació tingue bon exit
MR. LANDSBURY NO DEIXA DE ' blocs foren desunits, I lis
LLADIZE AL MINISTRE DE PEN- facilment donaren pas al
a lee
SIONS
gües, 'evitant les inondaei
que
es
temien.—Radio.
Londres, 14—La sessió de la Cambra dels Comuns d'ahir fou molt acci- LA DONA MES GRASSA
dentada i s'ha perllongat fins a les
MON :-: 24 QUILOS DE
Coblenca, 1 4—L'Alta Comissaria interaliada comunica que han estat expulsats toa funcionaria alemanys mes.
—Hayas.

DISCURS DE LLOYD GEORGE
PRONOSTICA EL DESASTRE

quatre de la matinada
Lescandol començà a la una de la
nit en què Landsbury insulta al minis »
tre de Pensions. al qual cridà Bache i
explotador de les vídues dels que caigueren en el camp de batalla.
EIs laboristes es posaren al costat de
Landsbury i ompliren de dicteris a lesmental ministre. Quan el ministre manifestà que lambe havia combatut a la
gran guerra, fou esbroncat pels lAoristes i l'escindo] fou majúscul.—Radio.

TOTAL EUROPEU
Londres 14.—En el banquet celebrat pels Iliberats a la Cambra de Comuns, Lloyd George ha pronunciat un
discurs, en el qual ha manifestat que
els lliberals havien d'ur.ir-se si no volien que Ilur partit estiguis compictament paralitzat.
Parlarrt de la situati6 d'Europa,
Lloyd George manifestà que s'apropen
sensacionals esdeveniments que causaran el desastre total europeu.—Radio.

TRAGICA INTERRUPCIO D'Llaa
BODA
Ginebra, 14. — Aquest matí
ha ocorregut a Lindau un tràgic succés:
Una noia da vint arys acompanyada del seu arsznes, pares
i testimonia, es presenté a l'esglesia per contreure patrimoni.
Quan el sacerdot Ii dirigí les

EL CARREGAMENT DE CARBO
ES FA SENSE CAP DIFICULTAT

paimules de ecrimcnial, preguntant-li si va ia per enar51 al seu

Tery. es reuní ahir a la la
decidint par unanimitat que

futur, contesta: No, no i no,
abans prefereixo la mort i treient
un revellver es suicidé davant
'chupar deis at neerrens—Rae

tratar-se d'una queixa
d'un particular i de codeas
a precedents, no hi havia Ilne
aixacar la immunitat parlame
na—Radio.

La Cobla Barcelonesa que tant
be sap fer-ho, executaria (es seguents magnifiques sardanes:
"Heroica", Casals; "Rosada",
Canela; "Sol ixent", Tobera; "Rosada d'istiu", Català; "El Punza
dal", P. Ventura-Pujol; "El lame
do Can Feu", Junca. Veeament
es una bailada "extraordinaria".

treta contra Bru Codina,
znon Vilardell i Josep AigUéS'
carrer Riera de Folch, de Da
lona, s'ha assegut al banqueta
secció quarta, Damià Clade
Algar (a) Sacas, per al qual
demanar el fiscal la pena de
anys, onze mesas i onze
presa correccional.
AS3ENYALAR1ENTS PER A A
AUDIENCIA TERRrrouG
Sala primera.—No te asa
lament.
Sal a segona.--Oest. — 3fe3
quantia: Joan Vila contra Edua
Hugo.
Concepció.—Menor (1118n
Societat Anònima Dip
Fontanals Ventura.

pació han expulsat a setze funcionaris de Coreus, Telègrafs i Telefons i

de Duanes que prestaven llurs serveis en
aque-sta ciutat i de mès a més un altre
factor i al president local' del partit socialista demócrata i al del partit populista.—Havas.

Dusseldorf, 14. — Les operacions de
cärrega de vagons continuen sense interrupció i sense incidents. A la mina
Westerhelt, ocupada ahir, han estat car-

tindrà una vida esponerosa que
la (aria remuntar fins a l'avançada de
de les nostres revistes.
Amics de la sardana, ben vinguts sigueu a la Huna.
LA PAGINA EXTRAORDINARIA
En aquesta pagina que sortiré
el ' dia 25, hi haurä adietes, poesies i dibujaos dels millors collaboradors i d'altres. Per avui podem anunciar els noms d'En Josep Maria de Segada, Tomàs
Carees, J. Llonch, Miguel S.
Tries, entre els deportistes; Joan
Maragall, López Picó, Manuel
Capdevila, entre eta -poetes; els
dibuixos seran d'En Josep Obiols.
ESBART CATALA DE DANSAIRES
Festes del XV aniversarl. —
Dissabte 17, a les deu de la s'atila, a l'estatge de l'Esbart, Cacadora, 4. Sessi6 de danacs. Diumenge 18, a jes nou, a l'església
de Sant Just, /Masa pels socia
difunts; a les once, a la plaça do
Sant just, audirió de sardanea
per La Principal de Peraleda que

tocara "Nadal", Botey; "La font
dcl Llor" (estrena), Morera;
"L'hostelera esquerpa" (estrena), Blanda; " .4 punt de dia"
trena), Alfonso; "La ftnat da
l'Albera", Morera; "Foc Patri"
(estrena), Llobet,
ORFE0 GRACIENC
• Aquesta simpätice institució
que tant ha fet per la sardana 1
per Catalunya, ha oeganitzat una
eatraardinaria balladh pel dia 19,
diada d la g Josep a la tarda.

Crónicaludiciária
AUDIENCIA PROVINCIAL
Vista de causes

A la secció segona el fiscal ha
retirat l'acusació a la procesenda pel delicte de robatori Dolors
l'hilen roerles, a la qual se l'ha
conceptuada com a encobridera
de l'efectua t el mes de julio' de
1921, a un magatzem del carrer
d'Aragó, d'aquesla ciutat.
Davant de la secció tercera ha
comparegut Antoni Ballester Canals, qpe vivint com a rellogat
a casa dels niarit i mullen Felix
Sala I alerce Martilles, va apoderar-se de 30 pessetes en metallic i va araenaçar amb estrangular a la Mercó si no accedia a
les seves pretensions amorosos,
agafant-la pel coll i mossegantlo ella en una mb en defensar-se.
El fiscal, senyo: Hostench va demanar per al procossat la pena
de quatre mesos i un (La darrest
mejor pel denoto do flirt i dos
anys, quatre mesos i un dia
presa correccional pel d'amenac. es.
.Acusat d'havev engegat asna

Parts,
dona més pasr
mán, desitjant emprendre mt
per les principals ciutats
i Franca ha demant facilitats a
nistració de ferrocarrils.
L'esmentada doma és mare le
fills, té 41 anys i pesa 184

Radio.
UNA MALALTIA DE LES DO
QUE ES TEN YEIXEN LA P
Londres, 14. — Salan re
trat a Londres alguns
d'una malaltia de simptomes
coneguts fins ara que els a
ges atribueixenn a la moda
tual de les dones de tenyir-St
pell.—Radio.
LA IMMUNIDAT PARLAaLEN
RIA DE M. DAUDET
Paria, 14—La Comissa en
regada d'examinar la pellada
xesar a M. Daudet la immuni
parlamentaria, que lomea

DELS JUTJATS
El de eta
El jutjat del districle dcl S

secretaria de don Miquel Ser
no Flores, ha instruït en reta
disset diligéncies, ing,ressaal d
detinguts als calabossos.
L'ha substituit el de la C°
secretar
del .5en Y
aePaló , secretara
Guardiola.
Ve

Aliir ma4f, i davant la Pi
Jifodel, un gitano ha fet an
par contra Ricard Ferrando
yerro, el qual ha mandestat
poder precisar el nom de lag
sor, i que sois podia dir que
nit abans havien tingut una fo
discussió a un bar situat a4
indret conegut per "Cal Rala

Dljous, 15 de mano de 1923
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D'ESPANYA

De la vaga de Barcelona

El que diu el ministre
de la Governació
El ministre de la Governació ha marifestat aquesta tarda que a Barcelona
‚Is obrers havien tornat al treball.
Regna tranquil.litat.
El governador de Saragossa comunica que un grup d'obrers ha volgut erebailar aquest matí; s'hi ha oposat un
altre grup i ?ha produit una coLlisi6.
Ha senat un tret, resultant un ferit
Beta
Ha estat detingut -Fautor.
Totes les botigues estan obertes i la
pobtació està provcida de pa pels so/dais.

L'ambient és contrari a la vaga..
EL CONSELL DE MINISTRES I
LA SITUACIO DE BARCELONA
Assegura un diari que el Consell de
ministres que se celebrara demà a la
tarda, serä dedicat exclusivament a tracias de la qüestió social de Barcelona i
del projecte del voluntariat al Marroc.
L'ATUR DE SARAGOSSA
Saragossa.—La vaga general ea decreta, ahir per sorpresa.
Es repartí tan manifest en el qual es
'protesta de l'atemptat de que foren
,times Salvador Seguí i Francesc Copies i contra la detenció. a Barcelona,
,d'un delegat de la Federació local que
es trobava a la ciutat comtal.
' Termina el manifest dient que ja es
llora d'acabar de parlar per a obrar.
, Anit passada pararen els flequers. Solament treballaren els pancas amb equip
minara
C'OMENTARIS DE LA PREMSA
Heraldo de Madrid, a propósit del
recrudiment del terrorisme a Barcelona, arel, que per a arrencar les llevors
sembnuks en ternps passats són necessàries dues coses: que es procedeixiemb justicia per a la efectivitat de les
responsabilitats quan es detingui ale culpables, i que no tinguin ofuscacions lamentables
eis Governs a l'extremar Yac• ôo
de les a-,itoritats davaat la persaat Pacial fine sounaere l la nuan
prengui fa icrma crassociaci6 obrera, a
vexacions en el desenrotllament de la
arfa activitat económica, atie seria
font de 1/el-fibrosos conflictes i que no
tir.dria eficasia per al fi a qué es destina.
Estimem funesta errada t'inquietar en
Tu seva eserixeura econeenica interna,.
amb una imervenció ofensiva pel minudosa, a la persona jurídica que el
progrés obrer, el progrés industrial
el progrés económic han creat per a
Satisfer les creixents neesitats socials
'que no poden ésser satisfetes ni per
l'Estat ni tan Finelividu iso2adamena
idiguent-se com es diguin i sigui el que
sigui el fi licit que persegueixin.
No que atalsevol atemptat
contra el desenrotllament de les energies de la persona, coklectiva, quan es
gonstitueix i viu dintre de la hiel, es
una provocació que pot relnrtjar-se en
Fom de la llibertat i en nom de la democràcia. — El Librral publica avui un arine que ha estat molt comentat en els
1.rn of iciets, que cofnenea ami)
ata/esta interrogació:
Per que hauran matat a En Salvador
pegui els que l'han matat?
Seguí era tot el contrari d'un molent.
ll'arripoc era un fanàtic ni un vissionari.
.Amb cert barnie de cultura general i
arnb una paraula fàcil, solía exercir fa
influencia del seu prestigi personal a les
masses sindicalistes per a humanitzar
ama mica les Bailes i per a empremtar a la vida societaria de Barcelona

F E R E,_
tma ordenació la mes intelligenta possible.
Fins on arribava 'aquesta influencia
i aquest prestigi? Es. f icil endevimardto coneicent , la .deeici6 d'un, gran
nombre de militants ala vells prejudicis
del partit anarquitzant del terrorisme
natal:1. Segurament En Segni havia
sentit mokes vegades trontollar la seva

autoritat davant del rezel d'una part dels
sello cornpanya, i per mancae-li condiciona de dictadnr' tragué de sotrnetres
a les disposiciona dels grupa un xic
dispersos i incoerents, que derivaren
tota la torea sindicalista cap els exors
de l'anomenada acá6 directa.
•
Darrerament se ii atrlui La inteneió d'incorporar el sindicalisme a la solítica general d'Espanya, havent-se fet
palie el seu propósit d'raformar-se da!gnus problemes d'actualitat aliens a l'interès immediat de les forces secietéries. Si fou certa la intenció, la reciatitila legué isser tan forta, que S.
guí llague de pruxSantar una vagada
més la seva irredoculde oposició .a tota
aoció polltica del sindicaisme.
La seva mort violenta obra de non
el proce4 inquietant deiS destins del
obrerisme catall.
La intensificació de Iladzió directa
que ensagnä tan preqüentment els carrera de Barcelona, fou un vent de boa
xevis'me? La reacció que l'ha seguit és
un contagi directe del feixisme? Tot
possaate en un país on la vida europea
influeix sois per reftectament. Si fos
postble infiltrar a la vida barcelonina
aquesta dolça frivolitat que es la gracia de les grans agiorneracions urbanes, amb una intensa traccia espiritual,
seguraznent ?a evokrció de la capital
tatakna en petuaeltai 1‘anatde, 'seria
menys estrident, peró II16s ef ?cae. la
gent seria parta amb desdeny o fästie
dels boulevars de París, atrilmintai a
la seva frivolitat cont influencies disolvents, sense reparar en que el semi-jure del boulevard !ha escanyat mottes
més tragedies, que la repentina explosió d'un odi havia iniciat aenb la menaea sagnanta de danys sense roparació.
I en canvi aqueos somriure no sonase-pul debilitar ni enervar nesperk d'herole sacrifici i de yablim abnegació que
la joventia francesa, de totes les d'ara
la mes ha.bitutada a les duleors d'una
vida agradabk, sapigué oposar en una
hora solemne la seva força victoriosa
a ragressio feixuga d'un secular enemic.
En - al tre amh i en t En Segu

/

LA

PUBLICITAT

C IES

s'han registrat 24 atemptata de

carácter sooial a Barcelona.
Aquests eols han estát set, punt
qua vol fer constar, encara que
tambe aquel ,agmbre 65,,de-Jamentar. i ... eEn el restan!: da la _peninsula
•regna tranquillitat.

La qfiestió del Marroc

Els processos 2Le les
taeonsabititt
sega¡ns que ve hi . hauré, davant
'el- Serene:de Guerra i Marfusa, la vis-

ta de la causa seguida contra el tinent
coronel Ros i el comandant Gonziles
Larrea.
Avui no ha declarat al Suprem el barel, de Casa Davalillos. Segons els seus
INCIDENTE :: TRETE :: UN
atines, el general Navarro es troba molt
FERIT :: S'ANUNCIA LA VACA satisfet de les actuacions i de les deTRAMVIA RI A
claracions que ha fet, ja que, segons
S ARAGOSSA—La vaga general molts altres aspectes, ja que despenent-se
1
s'ha intensificat. L'inic servoi cabeaa' i esteva dianosat a parlar claque funciona sbn els tramvies. rament per rehabilitar l'honor del seu
cognom
Vaguen uns 30,000 obrers.
Les autaritats Iban procurat - -El general sembla que ha dit. ,que
que la i eiutat estigui . proveida de abiuis de comparèixer al Suprem va vipa- A les quatre del mati el ca- citar alguns superiors que eren arnies
seus a l'Africa, pesó que aixó res té
pité. general ha facilitat perso
tul pintar d'adtninistraci6 per que veure amb l'esclariment de la vefer fornades. La manca de pa ha ritat en tan dificil i patriótic assumpte
estat deguda a que multes faref- coro el que es tracia:.

Vaga general a Sd-

ragossa.

lies proveiren per alguna dies• .
CONFERENCIA A L'ATENEU
A les sis del metí teta la guärdia 3ivil i forces de seguretat esAquesta tarda ha donat una conferenLaven escampades pels punts estratègics de la ciutat. Comissions cia a rAteneu l'advocat Bart :róbero, sod'obrers han recorregut fàbriques bre el tema de les responsabilitats.
Ha dit que lliberals i .evanservadors
i tallers aconsellant Vatur, tontas la vaga general immediata- s'estan posant d'acord per a la Iluita
electoral, a l'objecte de constituir unes
ment.
A dos quarts de nou un grup, noves Corts en les quals es pugui depistola en mis, segons diuen, ea fugir el problema de les responsabilipresentis a la fàbrica de suena tat,.
Segons el conferenciare, aquells als
del sucre del Gällego quan elij
obrers os disposaven a entrar at, quals afecten les responsabilitats poden
treball. Un obrer, anomenat Pes- dividir-se en dos grups: els bugallalisqual Mañee, ha dit que encara tes i el berenguisfes. Els primers ataq ue el matessin entraria a Ire - quen el Rd i els altres pretenen ter
hallar- Aleshores del grup vaguis- de l'Exercit una entitat irresponsable.
Malgrat Easer republicà, diu que no
tut han aort it alguns treta, calent
es pot aplicar nafi responsabilitat al
el Mnfier amb tres fericles.
En Les de2laracions ha dit que Monarca, ja que de conforrnitat amb
'
I el que dirigia el grup era el co- la Constitució el Rei - is irresponsable
negut sindicalista saragossà Vic- i són Ilurs ministres els que' han de
torià San Agustfn, que havia re- respondre de tot.
S'han d'exigir tumbé les responsabi; comenat als pistolers que apuntessin be parqué les bales s'acat- , litats administratives i no solament en
' el que es refereix al Marroc, sinó en
baven•
: El San Agustfn fou detingut, in- molts altres aspete. ja que gastant-se
300 milfons en guardia civil i cos de
' gressant a la presó.
t A dos quarts d'onze un grup ' seguretat, es dóna el cas vergonyós que
envaf el mercat nou, eridant: A els ciutadans no poden sortir als carrers
lancee! tirant alguns treta, que de BarvIona sense périd ,.di la sera
produiren unr confúsie extraer.- vida.
Creu que en tots els . ordres de l'adhauria pogut millorar la seva . dinäria. .• e, e.
.
cultura, un poc embrionària, forUna patrulla de seguretat feu ministracie hi han sobrats motius per
mant-se espiritualment per a una agredida des d'un baleó del 3e1.- exigir responsabilitats i demana que un
aocie futura d'autoritat i d'efi- roe de Sant Lloroue. des del qual tribunal especial jutgi els culpables i
cäciet en les lluites socials del tiraren una grossa pedra que, per els Iliuri al noble perquè aquest s'enBall país. En l'ambient'en el quäl . un volee de Deu, no va fer zne carregui de cercar l'exemplaritat necesllague de desenrotIllar Ilurs qua- a ningú.
„. a . sària per fer una eficaç depuració i un
!dais, una bala Misteriosa li
positiu sanejament de la vida espanyoEs diu que demà pararan,
. ..els la.
atravesat el cap abans de que tramvies.
pogués lograr el seo judici
Acaba fent un detingut examen de la
El personal de l'escorxador,
materia neoessäria per donar el que lambe fou convidat a secun- gestió d'En Martínez Anido, dirigia -li
fruit d'un ideal constructiu.
dar l'atur, contestä que no podia durs qualificatius.
Si pogués desee En Seguí la accedir a la peticie porqué coin • L'orador ha estat molt aplaudit.
(Farrera víctima d'aquesta Una funcionaris de l'Ajuntament, no
EL COMUNICAT
primitiva que menaea amb es- rebien altres ordres que les que
gotar totes les probililats mate- aquella donava.
rials de nostra elevacie moral!
Zona oriental.—Els vaixells de resEl governador ha dit que baria
adopta una actitud enèrgica i quadra feren ahir foc sobre la posició
EL MINISTRE DE LA GOVERque els obrers s'equivocaven si de Sidi-Dris i canons alli posats.
NACIn
El grup d'obusos de Tafersit tirä socreien que se'ls consentiris tot
bre grups enemics de Yabat-Uddia.
El ministro de la Governació perque governen els lliberals.
La nit darrera fou ferit el caporal
ha dit aquesta matinada que les
El capitä general ha posat a
de legionaris Francesc Esteva Armilar,
Ultimes noticies rebudes de Bar- i la sena, disposició els element
celona acusaban normalitat 1 1 que neeessiti per garantir l'or- cap del destacament del blocau Atlea,
un
del sector de Tizzi-Azza. La ferida és
tranquillitat absoluta.
.
dre.
Ha afegit que lambe a SaraAquesta tarda ha regnat tren- de pronóstic greu.
Sense novetat s'ha fet comboi a Sidi
gossa minora la situació i fan quil.litat.
.servei els tramvies i altres ser-,
Una eOlniS8i6 d'obrers ha vi- Messaud i a Isumar.
L'aviació bombeja, al mati i a la tarveis pública.
sitat el governador per demanar
Ha fet grans alabances del go- la llibertat dels detinguts.
''t da, Sidi-Dris. Per la tarda volt sobre
Yebel
Uddia, no veient res d'anormal,
vernador de Saragossa per VeEls tramvles segueixen circuun avió, notant-se més remats que els
nergia revelada en el conflicto lant
de costum. Corn a conseqüència del
act tral.
. El Comité dre les federacions ha
Ha desmentit la noticia_ donaPulbl i cat una tulla recomanant bombardeig dels aeroplans sobre Tenasda per un diari e u lo qual es diu
als obrers que demà tornin al man, resultaren cinc morts.
Zona occidental.—Res de nota
que des de gemir fius 2 la data treball.

:

PREMSA ASSOCIADA
CORRESPONSALS :

de Girona sobre "La poesia da
Leopardl", 1 en acabar elegid':
unes' versions catalanes origiCIRONA
nals. Aqueo t sale desvetlla gran
Corstarinoles :: Protesta apntra interés, augurant-se un nou
i al conerenciant.
a
el governador
— La Calza de Pensiona ha
' n'anuncia oposicte per prOveii", aprovat el projeete'de construcnna eanongia d'aqueeta catedral, cid d'un grup de cinquanta ca- amb el càrrec de prefecte de ce- sea a bon preu, acerdat per l'ad
rimònies i comptador.
juntament d'aquesta ciutat.
— Ha pres possessió del cär4
4,
rec de magistral de l'Audiència
RECE
provincial el senyor Llufs AlvaLes eloodens :: Un rumor .1
rez Neira, ex-jutge de primera
Sembla que denles dele qautgll
instància d'aquesta cinta!.
candidata dele que ens versad
— El letrat En Jaume Massó
donar
compte que es pre,sentga
ha donat una conferencia al Centre Obrer L'Amistat sobre la mis rien en les properes elecciong
aló i funcionament de l'Institut legisitatives, s'en presentaré tra
de la Dona que Treballa, que s'i- de republictt radical i un de jatos
141
naugararä aviat en aquesta chi* mi.
— Avui oirculava arnh insigi
tat.
—
El cha 23 d'aquest mes ea. teacia el ru-mor que el batlle
4
selambranir al teatre Principal el It. O. pensava dimitir.
— El coneert del Quartet dek
sise concert organitzat per l'Associació de Música, d'aquesta Budapest que havia de tenir !loe
eiutat, a cärrec del notable Quar- el dijous, ha estat ajornat pel die
medres, dia 21.
tet de Budapest.
Els automòbils que fan eC
— "El Autonomista" publica
la següent protesta contra els servei efe passatgers cap a Cor-s.
nudella establiran el servoi diaprocediments del Govern
glossats per LA PUBLICITAT en ri fins a la Pobla de Granadella.
— Hi ha anunciades una ron-,
anides editorials cine elan estat
feräncia pel diivend,res, dia le,
molt llenita i reproduits per "El
Gironès" i altres periódica d'a- al Centre de Lectura, a cärrec
del P, Dlaz, i pel dissabte, cha 17,
questa ciutat:
"Aui tonomistes com som, no una al C. A. de Dependents del
podem menys de protestar dels C. i de la 1., a cärrec del senyor
procediments que es venen po- Didac n'ames Opalinae.
L'Institut Pera Mata ase
sant en praotica en el Gavera cisabenta als tenedtors
vil d'aquesta "provincia", ordenats pel ministeri de la Governa- cion . s de la cinquena emissió, que.
ció, contra l'autonomia, que haus del 15 al 30 del corrent mes aU
ría d'esser inviolable, dels Muni- Banc de Reus es pagaran els interessos de les mateixes contra.
cipis.
Amb fins "clectorals", l'auto- presentació de cupe número 2, I.
ritat governativa envia delegats
SITGES
als poble, acompanyats de la
guérdia eivil, i dieta sancions i
Servel d'auttannibue
.Fualrg L
impuso funcinnaris municipals,
Diumenge passat començà
contra la voluntat dels Ajunta- circular el primer edle tres ano
menta, com acaba de succeir a temnibus que faran el trajectt
la noble i histórica vila de Casto- Sitges-Terramar-Autödrom. Sed
116 d'Emperres, on tela ja motts "Fords", vermells, amb dotze
anys que no s'havi a . fet ús d'a- seients i plataforma on s'hi poquesls procediments, vergonyo- den inquibir tres persones. Sea
sament ressuscitats pels que es semblants, per?), mes petits, als
diuen "reformistes".
de Barcelona. Ha estat molt ce-t
Sembla estrany que no vegin lebrat pel veinat aquest nou ser-,
que aquest proeedir de mal go- vei.
vern, anarquitzant, Os del tot
Dilluns d'aquesta .setma-4
contraproduent; car, per comp- na ha comeneat a funcionar l'otes d'atraure adeptas ala Governs ficina de Correus, perfectament
de la monarquia espanyola, els organitzada, al cerrar de Parefan odiosos, enfortint els ideals Hades 7, regentada pel nou ad.4
de República i Nacionalisme.
reinistrador senyor Alvarez.
Nosaltas creiem que potser
Diumenge passat jugaren
encara seria temps de tornar en- a Valls un partit de campionat el
rera en aquest perillós sistema Valles Deportiu i ell C. D. Sitgeque porta la intranquillitat i el tä, guanyant el nostre equip per
malestar als pobles i que en de- tres goals a dos. El C. D.'eitgefinitiva no pot concluir •a res de tä continua al davant del cambo.
pionat d'aquesta comarca esporHi ha encara a Espanne pobles tiva, i es molt probable que hi
sense sentit de ciutadania—ve- re.sti definitivament.,
ritables . Hurdes espiretuals—, en
els quals els homes sotmesos al
TERRASSA
caciquismo no senten l'esperit de
Pedregada
revolta contra les violències go-.
Ahir, a la tarda, a diferents'
vernatives. S'equivoca de mile
del Nalles, pedregä copiomig el qui es cregui que Girona punts
sament, causant bastants perju-r
és un d'aquests pobles.
dicis. També comuniquen que a
Nosaetros volem ereure que
Llobregat ha plogut Ileu
sen mals consellers, d'intelligen- l'Alt
cia obtusa, manees de tot sentit rarnent.
polftic, moguts solament per pe-,
-M. ONTBLANC
tites passions, els causants d'a,
Futbol
questa pertorbació, contra la
Diumenge passat se celebré un
qual, en nom deis principia re.s
publieans i autonomistes que ha- encontre entre el F. O. Montblame
vern defensat tota la vida, aixe, qui i Catalunya Esportiva, dei
quena, serena 1 enèrgica, la nos-4 Reus, sortie-ne vencedor el lo-,
Ira protesta."
cal, per 3 a O.
___. FI p ropvinent dissabte.
Durant tot el partlt reghä un
17, el redactor de LA PUBLICI- fort vent, per?) tant a la primera
TAT, senyor Tornés Carees, do- com a la segona part dominaren
nana una conferencia a l'Ataneu sempre els nostres.
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PALAU DE LA
GENERALITAT
VISITES
• Ahir al matí van anar al seu despatx
senyor Puig i Cadafalch, rebent nombrotes visites.
Entre aquestes hi figuren la del director de la Fundació Bernat ?fetge,
don Joan Estelrich. el mesare Borguitó
i don Raid Campalans.
PEL BON REGENT DE LA LLAR
Diurnenge, a Santa Euginia de Berga, tingué Iluc una conferencia de les
que organitza la Comissió d'Edueació
general sobre el bon regent de la llar.
La conferencia o conversa va tenir
lioc al conrcnt de Germanes Dominitilín de l'Anunciata, que ks l'estatge de
l'escota "Nacional".
La població rebé molt complaguda
la visita de les senyores Bonnemaison,
vidua de Verdaguer; Baldó de Torres,.
senyoretes Josefina Bayona i Assumpció
Portas, cada wia de les quals explicä,
anab exemples práctico, sengles temes
de la bona economia de la casa de pages; "puericultUra alimentació humana, conserves i la llar i la famífia".
La concurréacia fou nombrosíssima;
300 persones, tetes dones, de les quals
cren mestresses de casa. La cordiaMtat i l'interés per l'ensenyament /oren les notes culminants de la conferencia: finida la qual, eren multes lea persones que s'atansaren a les visitanfs per
fer-los tot de preguntes i consultes.
Foren, en acabar, repartits un opusele amb l'extracte de les conferencies;
lalabe va ¿ser
4314 014A

rifada graciosament una esptendida parella de conills, donatiu de l'Escota crAgricaltura de la Mancontunitat
COMISIO PROVINCIAL
La Comissió Provincial ha despatxat
eta següents assumptes:
Informe en l'expulient relatiu a la
so/licitud formulad per la Societat Ribas i Cornpanyia de que es transfereixi a favor seu un aprofitament d'aigües
de la Riera de Palau, en terme de Sant
Pere de Terrassa, inscrit a nom a don
Joan Prat Marcel.
Idein en l'expedient incoat per don
Antoni Artes Puig demanant que sigui
anillada la inscripció d'un aprofitament
d'aigües del torrent Garrigosa, en terme
de Santa Margarida de Iforabuy, fet a
favor de don Joan Poc Ferrer.
Idem en l'expedient relatiu a la dedianitació i afitament de les platges d'aquesta capital, compreses entre els rías
Besós i Llobregat.

Crònica social
EL NOU HORARI DE LES BAR-

SERIES
La Junta loca/ de Reformes Socials
fa públic, per a coneixement dels paboas de perruqueries i barberies, racord que s'establi en virtut de ea que
dimosen els articles 6 de Lt Ilci, i
sún els següents:
Primer. Distribufr la jornada Uniforme de les barberfes i perruqueries
de Barcelana, a base d'obrir els estabtiments a iota fa ciutat a les vuit del

otea, cada no dele es 4,04illwis al

dissatte, ambdós inclusius, i taret,
los a les vuit de la nit. els dilluns, dimarts, dimecres, diious i divendres. Els
dissabtes i divendres que siguin vigilia
de festa, es tanci-an e is establitnents
del ram a les onze de la nit; i els altres
dies de vigilia que no siguin divendres o dissabte, e, tancaran a les nou.
Segon. Els dies de festa tradirionals s'obriran les barteries a les vuit
del inati i es tancaran a la una de la
tarda.
Tercer. El Divendres Sant, per excepci6, s'obriran els establimcnts a les
dues de la tarda, tancant-se a l'hora
que correspongui, d'acord amb el que
es disposa en el numero d'aquesta
acta.
Quart. El primer de maig, es considerart com a dia de descans per a la
dependencia, fóra que sigui dia de res-

ta.
Cinque.—L'establert en els acordi precedents s'entendrä sense perjudici del
descans consecutiu de dotze hores ditrie t que als dependents concedeix rartick tinqué de la hei de 4 de julSol de
1918 per a cada un dels dies del diIteras al dissabte, sense perjudici de les
dues horra diries qtr els dits dependents tindran disponibles per a menjar,
a tenor del que diposa l'adiete ti de
l'abans dita Hei i serme perjudici, per
últim, del drct que declara l'art. 10
de la Reial ordre de Governació de 15

de gener de 1920 sobre normes generats
d'apicaci6 del R, p. de 3 d'abril
1919.
S'advertefx tambi qiie lò CornIssloris
inspectores d'aquesta Junta efectuaran
diärkiment inspecions, imposant les multes correwoneuts als patro3 tralsely_e0'
_wkatl
.
lon te se

Els Pomells de Jo.
Ventut
Conferäncles sobre temes
litúrgics
Tal com esteva anunciat, el
proppassat diumenge, dia it, a
dos quarts. de dotes del metí, tingue lloc, al Centre Moral Insa
tructiu, de Gräcia (Ros d'Ola-4
no, 7 i 9) la primera conferen-1
cia del cicle que sobre temes lia
túrgics han organitzat els Po -t
mella de Joventut d'aquella bar,
riada.
Abans de començar, N'Amaa
deu Serch, president del P. do
J. "Nostra Pätria", donä lectura
d'una atenta Iletra que el senyor
Folch i Torres adrege, a la comissió organitzadora, dolent-so
vivament do no poder assistir
personalment a Pacte que so 08-i
lebrava, com hauria estat el sou
desig, ja que compromisos con-4
treta anteriorment, Ven privaven,
felicitant, ensems, ben coral-4
ment la bona iniciativa que has
vien tingut, exortant-los a pros-E
seguir treballant ärdldament en
el camf emprés, Fou chorejada
amb forts aplaudirarinte.
Mn. Delff Tueet desenrotllä
brillantment la, conteretoia que
tenis encarregada. Parlé de corn
"La lltúrgla educa 1 aarela
perlt do pietat"»
Comparit la lltúrgra %I 'culta

catbllo, tota plena d'eools, pro.

ment, a la contemplació do les
coses divines i a l'oració amb la
fredor i buidesa del culto pro,
testant, aduint diversos exemples
de protestants convertits a l'Església catòlica, principalment per
la influencia que sobre Hur esperit exerci la litúrgia del nostre
culto que els feu viure moments
d'una plenitud espiritual intensfssima com mai visqueren durant tot el temps de llar vida
protestant, segons ells maleta
aos manifestaren despres. Parle,
aixf raateix, del malt que plauen
a Deu els ritus 1 cerimònies amb
que els fidels l'han honorat en
tot temps, prova de la qual cosa
són els càstigs amb que punt, en
els temps bíblica, aquella pobles
que per negligencia els descui-,
duren.
Acabä exhortara tots els po-s
mellistes i assistents a practicar

amb tota cura les manifestacions
externes del culto catelio i a cuidar amb preferencia del cant gro gorila, ja que d'aquí en devindrä
un mejor perfeccionament 1 com,
pronsitt deis queda tots en sur
tirem beneficiats.
Fou molt aplaudit 1 felicital,
Abans 1 despees de la confea
rencia clemente gregorianistes
'de la parroquia de Jesús i de
l'esglesia de Sant Felip Neri, de
Gràcia, detectaren les cides deis
concurrente anib la justesa i pre-4
aisló que esmeraren en la in-i
terpretaol6 'do diversog
apro3
piale canta litúrgics,
scoltaita
'devotament per l'auditori,
_14.1t P199.614 9.41.9.~4 _ .no

•
tindré lloc diumenge vinent, al
mateix local i hora que l'ante-a
rior, anirä a eärree del doctor
N'Antoni Batlle, i versarä sobre
la "Litúrgia do Setmana Santa",
essent il.lustrada amb diversitat
d'exemples do cant gregoriä,

Darrera hora
DE BARCELONA
ESCORCOLLS
La pnlizia va practicar anit pana,
da mutterosos ese-fi-colla en diterente
carrers deis districtes V i VI, recalin‘•
segons seenb/a, algunes armes.
Sortosament, a darrera hora de ha
nit no es tenia noticia de que slagtaita
comes cap mes atemptat.
MORT NATURAL

Anit passada va trovar-se un homo.
estés a terra, al Portal de Santa lía.
drona, no podent éter portat a cap Dicepensari perquè ja era mort, segons sean.
d'accident natura/
Jutjat va presentar-s'hi més tarda
ordenant el trasllat del cadáver al Hipó...
sit

DE L'ESTRANG,ZR
L.ENIN NO ESTA PAS TAN GREU
GOM DRJEN
rondres, 14.—L'oficiatt
forra:taló russa afirma que Ita
notfoieg oiroulades sobre la gravetat de ke4
skaamees,
egiäjitiu
rf
r

#
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Notes d'Esports
FUTIOL ramera, el eta., del preseas des del moEL PARTIT EUROPA-BAR- meta que el C. D. Europa, en igualar1 se de punta ami) el F. C. Barcelona,
CELONA D'AVUI
representa per a
Club un perill
Ez'troncas el "boeranna"; si no to- en la mara' del aquest
Campionat.
tal:wat, se signa ahir una intelligènNosaltres no ens sbent apartat mai
tia entre el C. D. Europa i la Federade robra netament esportiva i no és
cid eCatalana. No eas interessa saber
d'estranyar que, davant de tata la serie
. en (mines condiciona; el cas es que 1/i
de falscdats que els individus de laFeLa acord i que el partit d'aquesta tarda deraciú (o
alguns d'ells) al servel
transcorrerä placidarnent i antb com- F. C. Barcelona cus han rolara fer ;ticpleta calma, alrnanys en el que respecta times,
ens havem defensat pels únics
a ta dificultar d'encabir els socio dito
mitjans legals de que disposavetp.
i altre Club; les gestions dahir al mati
El cert és que aval impera a la Feforen laborioses, pecó impera el bun deració Catalana un caciquisme intolecriteri i vers el ringla aparegué a les rable i que la Premsa, en lIce de donar
ofiaines federatives un cartel], diem que un exemple d'altruisme i sinceritat poels socis de l'Europa Inicien d'adreçat- sant-se en favor del just; en inc
l d'exse a l'estatge social del Club per reti- plicar com "s'arnaneixen" a casa nostar els respectius tiquets d'entrada.
tra Tes farses federatives; com a les
De fet, la pare mes espinosa de l'a- Assemblees voten Clubs que
esportivafer quedava arranjada i no mereix que ment no existeixen i que cada
vegada
concedim gae importancia.
van en augment i que aquest augment
L'aspecte más interessant és ara tes- coincidcix ami) Inés
delegacions per a
porsiu ; requip ticl Barcelona es presen - socis del F. C. Barcelona.
repetim-ho,
tarà Ilengerr.ment modificar en la ras- la Prensa
esportiva prefereix seznpre
illa davantera, la grial estará integrada, posar-se al costar de les
oligarquies improbablement, per Vinyals, Fiera, Mar- perants, callant i fent el distret.
Alcantara i Sagi. La resta, en la
Esperem que LA PUBLICITAT
'forma habitual. L'equip de l'Europa, se- donara el goig
de veure publicada aquessons sembla, respandrä al de sempre.
ta rectificació, la qual considerem que
Manca encara saber fixament qui será constitueix la minima ,
satisfacció que
j'Arbitre; el designar era En Contreras, pot donar-se al Club Beportiu
Europa."
.peró sembla que aquest, a darrera hora,
;estigia 1-asee assesserat per jutges de
Aquesta replica no deefi ea res les
Jmnta i de gol, també madrilenys!
A més demanava una quantitat malt nostrcs afirmacions, que resulta intole>escuda, la qual cosa no ens estranya rable la intromissió dels de Madrid en
ersint en compte l'exercit que el senyor els afers de Catalunya; a més, tinguéContreras volia mobilibar. Heu's aci rem un especial interes a fer remar*eom el furbo] s'ha convertir en un te- car que per la riostra part no ens
movia res contra el Club de Gracia en
"'watt de turisme...
escritre aquells comentario.
Ignoren exactament el que hi ha soQuant a la resta de la resposta de
jun l'arbitre, per quant ahir, a la -."nit,
gel Barcelona i de l'Europa, per desig- l'Europa no és a nosaltres que toca el
par un Arbitre catalä, dottat el cas que respcndre, ni és avui ocasió de fer-ho.
La pau—o rarmistici—sla fet entre
9 madrileny falli, ja que era aquesta
l'opinió de darrera hora, fou designat uns i altres a aquestes hores i l'únic
que realment CV/S intereaa le que a
Llovercs per unan i mit at.
Poques horca manquen per al gran la partida d'aquesta tarda s'in posi el
partit; con fi em que aquest respondrà lo- mateix foc i igual entusiasme que s'ha
posat en aquesta altra mena de Nada,
a netteres que ha despertar.
que dc tot ha tingut, menys d'esportiva.
REPLICA
Hem retira la següent lletra, en restosta a la nostra nota dahir referent
s. la intromissió del Comitè de Madrid
420 Cli afers kicats. Diuen així el nos-

llres comunicants:
"Hem de protestar del contingut
earticle d'ahir a LA PUBLICITAT,

Vaer tot quant vulgui fer veure que el

1C. D. Europa, en adreçar -so al Comité
de Madrid, ha establert un precedent.
PcI contrari, el F. C. Barcelona i al'
tres Clubs de Catalunya s'Id han adre'pa des de ja fa rnolt temps, sense cap
a:sed/poi vers els scus sentiments cata-

D1-1 C. D. EtJi0i,A
Assabenta a tots els senyors
socia que per a presenciar el
partit C. D. Europa-F. C. Barcelona, que tindrä 'loe aquesta tarda, podran ésser retirats els tiquets avui, de nou a una del metí, a les oficines, carrer de Salmeron, 25 1 27, principal, segona, mitjançant la prescidació del
rebut del mes corrent.

Ilanistes.

De mes, no cal recordar que l'esmentat Club no ha tingut mai cap inconiyenient a afalagar i festejar els indidel que anomena "cacicat immojTvidus
er, en tantas ocasiono com ha conrng,ut als seas interessos.
Per tant, l'Europa, ultra no haer posar cap precerlent en la sera actitud d'ara, creu que li és perfeatament
sense renegar dels sentiments caItalanescos deis EV3S components, empa'par-se ara a les decisions del Comité de
;idadrid, contra les maniobres que d'un
lemas ençà han vingut fent certs elste
loen.s federatius en contra nostra.
i„ Tora vegada que no es habitud del
Ipostre Club el recórrer a Madrid, ben
pl revés d'atraes, laf ita dret a creure que
loes havm vist obligats a fr-ho
kan: els atropello que sens pretenia fer.
, Espose:11'd cas a totes les conscián,ties nobles i que res tinguin que veure
ijunb els amaneres del futbol, en la seguretat que la raó ens será donada.
i
sluvia vist el fet inqualificsible
limposar mudaras (le carácter moral
'aense, no ja escoltar, sima tant sols preguntar als acusats.
ApeLlem a mis els homes de bon criieri en demanda de guineo raons pudern
:admetre sancions que provenen dama
¡nclividus federatius que són rebuts i
!escoltats confidencia/ment en les *rearnions privades de la Junta del Barce)ona, resolent després en contra nostra,
mancant a tob lógica i a tota raó.
Exposem a rota, yergue jutgin sere-

LA PUGNA ENTRE EL COMITE CENTRALISTA I LA
FEDERACIO CATALANA
Sabem que es va retire a les oficines
federatives un telegrama del famós trio
madrileny, manant
disposaut en el
Causpionat de Catalunya i dient que
ells són rúnic poder existent a Espanya, en futbol, la qual cosa a nosaltres
no rus interessa gens.
Per altra part, la Federació Catalana, donant una prova de dignitat nacional i csportiva, no está disposada a
tolerar intromissions de gent estracya
en la seca actuació i encara que s se
a facilitar la celebració del partir Europa-Barcelona ha acatat el referent a
la distribuiió de localitats, per altra banda s'espera que en l'Assemblea ordinaria de respanyola .que se celebrara des¡irás de la final del Campionat d'Espanya i a la nostra ciutat, Catalunya farà sentir la seca protesta, i com que
la quasi totalitat de les anomenades regions estas en el nostre mateix cas,
de preveure que el famós Comité riera
eliminat del arree que ocupa, amb tot
i l'ajut que li dóna con.sbntrnent el
mis gran cacic del futbol iberic, En.
Ruete, de trista memória per als estalaus.
EN HOMENATGEREGIDOR

746.-

A restabliment d'En Pelegri Alemany
(Antiga casa Nat), de la carretera de
Sans, està esposada una copa donada

i Piera, la qual ser*
disputada pels equips "Penya Alpe,
del Casino de Sans, i "Nou Esclat", de
les Escoles Catalanes de la Bordeta, diper En J. Tomás

Sorlfra apesta enea el iandres, die 16
(Ami;

motlu del reträs I mpoeat per

l'atoe del

dimarta)

.areark.edWieffleli

Publicath ninots i text escullidissims
"Será paIeta"? :: "Hermanos o ex-

tranjeros"
"1-31dispensari ambzogcae -segons els desigs de l'inclit
Raventós
El descobriment dels que no son autors

d'atemptats
Espatarrants manifestacions d'En Sala amb motiu ei seu nomenament de «cenador.
Dites : Trinques : Notes de Societat etc. etc.
COMPREU TOTS

L'caS 1 EVE171!

0183ENVATOR/ 88E7E0NOLOGIC DE LA
ODIVERMAT DE BARCELONA

Dia 11 de marc de 1922.

IlniL

SELECCIO A TARRAGONA
El vinent dia 19 una selecció de segona Lliga mira a Tarragona g jugar
anab una altra de tarragonina.a •
La selecció del nostre Cánsi5è proitigr-ifar estarà iutegrada per Catanoves
(F. C Poble Nota). Nin i Nia (Andreueuca Sanyal i Horas (Manresa),
'atad (Granollers), Vallas (Cataluoya
Les Corts), Serrano (Atlaiic Turó),
Teixidor (Esbart Popular de Vilassar),
Pla (Aguda), Comes (Andreuene). Suplents: Castillo (Ilospitalenc), Sato (Palde Nou) i Riera (S. C. Mallet).,
— El mateix din, se celebrarà al
camp del Barcelona el partir de desempat entre els primers equips del Martínene i Terrassa. Com pot vences, ha
quedat ajornat cl partit a profit de
Clínic.

LAIAPPA-TE119115
EL V 03NCLIRS DEL BARCELONA
A causa de la pluja dahin tarda, no
es pogue ..nn jugar teta els partits anws-

ciats, essent els rcsultats. obtinguts ela
Seg1421114:
. De ranzpionat:

S. R. SVilliantsallart guateen a Chassaigne-Sentmenat, per 6-2, 6-3.
Avantalgcr :

«ores d'eurereacKe 7, 19, 18
Barteirtre a sena 1 al ni/eil de In luir,
Ind.T3; 75112;
Termómetro sec. 88 ;
dg.
Teranómetre intsnit, TO; 8'3; 713..
Iluml tat (eeutásimea de saturtdó). 7b;
74; 74.
Diracció, del vent, NNE.; BE.:
Velocitat del vent en -medres per ee-

gos,
7; 1.
EI:tat del set quasi tapar (sana; n y Classe de (Virola, crunufus-nlinbus;
raulue-nimlaus; Fr.-Koruhrs eGmultisnimbas.
y en,peratures extesme. 5 .enners
MScima,
Mlnima,
Mlnizna arrea de ferro, 01
Oacilancia termométrica, 0'2. Temperatura miSja, 102.
I'e.cipltne;,3 aguoso, des de !es 7 Iteres
del día anterior a les 7 homo del din de
la data, 00 milfrnetres.
Recorregut del vent en Igual temas, 78

quilametres.
Observadoras partieulars, Aja Pengera a la tarda.

LA

PUBLICITAT

PREUS DE SUESCRIPCIO
Miss Carter, a Sta. R. Torras.
B a rc e lo n a: Dues pessetes cada
- T.. _Rovira a Bagaria.
Curtiss-lloucher a Steva-Torras.
raes. Catalunya, Es panca i Por-Ordre dc joc per a avui:
lugal, 760 pessetes tres mesos:
A les 8:
15 els sis idem; 30 on any.
s'a Vidal contra A. Martluez Sagi.
Unió Postal: 25 pessetes tres
A les 12:
mesas; 50 els sis; 90 un any.
Stes.
L. Aparicio-Torras contra
1. i A. Fontroduna.
A l'Ateneu Encialopedie PoA les sa'ao:
pelar i organitzat per la secció
J. Andreu-I. Sagnier, cuna 12. Ro- de Literatura i Bellas Arta, donavira-A. Agustí.
rä una confer.epcia el doctor F.
A les 14'30:
.":avier Pares i Bartra, "Viatge
E. Salat contra J . Andreu.
per Galicia", segona d'aquest
Sta. Luria-Sindreu contra Min. No- .curs del Mole viatges per Espa-

ble-Williains.
j. Galoire centra I. E. trOlano.
A les l 5 '30:
E. Salat contra S. R. Williams.
F. S'asaren contra J . Mines (=li-

nya, el dia 16 de mare a les deu
de la venia, a l'estatge social,
Ferme, 30, Principal. L'arte serà
pene.

t/nació).
A les 1630:

taloire-Salat contra nagazia-Cuizy (condicional).
5. E. d'Olano contra vencedor SalatWilliams.

Gas Gas Gas

c:cusmr.

PEt euinagasteu GAS
Per irA'ntrie ga3tm CAS
Per en!efacd) gasten GAS
Per hm; gasta

30

LA COPA ALA
El v,/,11: di nllerl',• C es fará aquesta
cursas en la qual hi ha inscrita a mis
deis ja publicas en cdicions anteriors,

els següents:
Pare taritart, Josep Riera, Pere Vilaseva, Josep Crian, Pere Margalet i

jatimandren i Viannue, prenent C11.721
del cronometratge N'Anronierti.
Els cerrcdors liad de presentar-se
alija .hora abans de l'assenyalada i
tnflran espeeial,rura que en el control

J. Saldas Ro2:1, eng,
Plaça Santa Anna, 17

sería valida la carrera.
La inscripció quedará tancada

BARCELONA

divendres, a les vuit del vespre.

religioses

Santa d'aval: Santa Longinos,
centurió i niärtir, i Santa Madrona, verge.
Quaranta h ores.—Esglesia de
les Religioses Arrepentides.
dos calarte de nou del niatf a dos
quarts de set de la tarda.
AcloraeN nereturnae—Torn de
Sant Mula Conçaga•
Gort de Maria—Nostra Dona
d'Agost, a Santa Maria del Mar,
Aliase d'avui.—Color 'cartel.
Santa Madrona.
Vetlles ca sufragi de les animes del Purgatori—Torn de
Santa 'Teresa, a la capella de
Sant Rafel Arcàngel. (Esaorial,
153, Gràcia.)

NECROLOGICA
EN MAURICI BRUNIQUEE;
Fa poca dies

fina a París, emtat del seu naixement I residencia, En Maurici Bruntquel, que
exercf el carnee de director de la
Companyia General d'Aigües de
Barcelona durant 18 anys seguits
abano d'adseutriala l'actual empresa bancäria catalana. El final,
fou home ele tracto excellent i deactiu fins a l'exageració,
organitzador i ordenador ac i e n
-çatioprev.Tnialciona amb bona societat i atub
leci corpora,actia a entitats públiques i privados, on eren esooltats
ele su y a pavera anal, complaelncia.

.Apassionat de Barcelona &otees les obres d'aeh.rtament a la
citatat de las grana &tia d'alga&
subterrinia del riu Llobregat,
que ,conuebe el seu difunt pare i
prossegut el sea cunyat, senyor
Peche, des de Palla direcció de
l'empresa a Parla.
Sentia vehemeneia per la floricultura 1 els invernaders deis
jardina de la Companyia astigueren sempre en activitaL Logrä
fer una superba exhibició, an -un
local del Passeig de Drheim d'ameses 1 crisantemos, rebent-ne
calnrosea entinsilfflues
tacions,
,f

Pottainti

Riao.441

ilITIA

Visiten l'exposició,de
Gas Apixaciones

del viratge situar en el quiMmetre su
en començar les costes de Garraf eis
sia timbrat el braçal sense el qual no

Noves

tval

Procediment moderna desconeguts fins ara a Espanya. Aparas conumint un
3,43 pai• 100 monys que ela
similars

Manuel García.
La sortida es donara a les nou del
asad a la placa crleapasea, actuant de
¡urges ele surtida i arribada, els senyors

.0 •nn

12.E1444 EVET

GASE TA LOCAL

o

lluns,
del corrent, a les irdel
al camp de la "Penya sAspit".
Aquest partit Le en heme/lame al regidor del , districte, En Josep Tomás i

la representació del Circol Mercantil i Industrial, entitat organitzadora do l'excursió, en guantei de president; de la Sociotat Artesana, la degana de les
societats purament donustiarres
St seu president don Gasild Tellechea.
EI Comité de la Pira de Mes-.
tres do la riostra ciutat está or-

FRY

CACADS
XADDLATES
DOMBOISIS

Avui, dijons, lleven d'anal', a
la tarda, o a la nit, al Saló Kursaal, on es projecta aqueixa pelItcula de qué lant haveu serdif
parlar i que es titula El càstig
del cel, o Sodoma 1 Comorra.

pKrzeViegria; !tics&
, Tapioque,s i Purés
i

mara ea un:: la Mara

V VIJAN 1 12 WAT
assageu-la i l'adoplareu

2ambla Flors 26, biga
Ha estat suspesa la celebració
de l'Assemblea general de la
Cooperativa d'Obrers i Empleats
municipals per a la construcció
de cases baratea que devia tenir
lloc aqueixa nit. Oportunamerd
s'ar.unciarit el dia i hora que
s'efeetuarä.

Pastilles Lsx2nts Pials
SOPAPEO AL COMPT1tT1/4
Torpedo "Studobakor" Grandrsix, de model rocent, on bon estat. Salmeren, 94, peal., dl a 3.
Avui, dijous, el notable artista
En Guillem Morgues inaugurarä,
a les Galeries Dalmau, una expesició de les -seves obres, que
lindrä molt (Pintores, per esser
la primera vegada que el susdit
pintor exposa un conjunt a Barcelona despres de la seva Marga
estada a l'estranger.
rprr Tel. 1472 A. renurr2e
SMOjii Ot7
ssil b l u Pe la!, 11
A la sessi6 del Consell directiu de la Fina Oficial de Mostees
de Barcelona, celebrada el dia 12
de l'actual, sota la Presidencia
de l'Excm. sanyor alcalde, es
prengueren els segdent.s acords:
Primer—Crear un tiquet rigorosament personal per a cada
senyor regidor, senador, dipittat,
Cus consolar i autoritats.
Segon.—Assabentar-se amb sa
tisfacció de les visites anunciades per delegats estrangers, comités d'honor, expedicions colteetives de compradora de distinta punts d'Espanya i estranger.
Tercer—Ratificar i confirmar
acceptant-los els acords de la
Direcció a propasa de la ponencia nomenada amb participació
dc, la Cambra d'Adherits respecte a l'organització de la concurrencia elimine del recinto de 1-a
Fira.
També s'ocupà el Consell de
tot el concernent a la inauguracid de la Fira, que tindrà Roe el
dia 17 del corrent, a lea deu del
tnall a l'Ajunlament, i a les
dotze a la Pira.

THEODORA

Per causes estranyes a la voltio
Lit dels organitzadors, slia suspes la funció corresponent a la
present setmana del Dijous de la
Mainada que es venen donant al
Teatro de la Comedia.
El programa anunelat per avui
será representat el dijous de la
setinana entrant.
mal,

_Ton/ els
que 1/1 ha a la PCU
que molesten LUS/ 5 last,
ene la Crema 1/LEPE/STAS
Casen prompte seas tropa.

FIGURAS
sont els minora, del tiran

'

El proper dia 18 arribaran a
la nostra Muta, procodents de
Sant Sehasties, un nonibials agruparnent 130 eornpradors per reatitear Ilusas transaccions a la Fira de Mostees de Barcelona, amb
motiu de rexeursió que per a tal
objecte ha orgaltitzat el Circo]
Mercantil i Industrial d'aquella
ciutat.
Als excursionistes, que eón en
crescut nombre, aeompayaran en
repreaentació del Diem. Ajuntament de Sant Sebastiä, el regidor don Saetee Eizaguirre, del
Comba de la Fira do Mostees
d'aquella cittlal; el regidor don
Miguel de Legarra; de Catabre de Gomera Francesa, el seta
seeretart general, senyor Dou
breuille; de la Cambra do Co-mere de Guipúscoa, don Enrie
Pdrojggase M LIO taTu 05teelarit

Indústria. Slha obert la Insta d'insta>

ció, i els que desitgin figurar -hi
tra
baran els detalls necesaris a la sacra,
na del Grup, carrer de Sant
Miguel,
número 3, de deu a onze de la vetlla,

/DES VILANOVA IJNIO,
ganitzant un selecta programa 1 -- La nit del 8 al 9 del carrera
per tal que els industrials quo ' emita edres a sin magattemmes ra,
formen part de la dita excursió jectes descriPtori
del canee de Cs.
se'n tornift satisfets dele seus re- mis,
sen van emporcar material
sultats 1 guardin un grat record per valor d'unes S 0.000
Atasen.
de llur estada entre nosaltres.
El cap de la brigada inóbil,
Salagaray, amb l'inspector senyor
desato i els agents Sainad, Doriengsa,
Curuba i Alero, van practicar actives

La Junta directiva de la Societal, Protectora d'Aninials 1 Plantes de Catalunya, celebrará a l'estatge social ltur, el proper disaabte, día 17 del corrent, a dos
quarts de deu de la vetlla, sessió
ordinaria pública, ala qua l prega
RESTAURANT ROYAL
l'assistència de iota els associats
Saló de Te
per tracia'', entre altres assumptes d'inter è s i actnaület, de Por- cada dia te dansant de 5 a 2/1 de
S
i
dinar
a
l'americana
de 9 a 11.
ganitzacid i planejament de Eavene de programa que deurä reSi voleu viure uhs mornenis la
gir en l'exposició canina que projectuda per la Protectora tindrà _vida fastuosa de l'Imperl d'Orlent,
no deixeu de veure
lloc cié aquesta tiutat ei propvinent Ces de maig.
9

da i Excursió del Centre Autonosei.
ta de Dependents de Cernerc

La Conferencia anunciada per
l'Escota d'Infermeres de linstitut de la Dona que Treballa, a
cärrec del doctor don Francesc
Burdas, que havia de tenir lloc
avui, dia 15 dels corrents, queda
suspesa fins al dia 22 de l'actual.

Fusil a l'engres,Frintes3,23
a preus rnolt econennics

La Secció fotográfica del Crup Excursionista BareeToned (Secció de la
Joventut Naciectalista de la Ilarceloneta) ha organitzat per als dies z i 2 d'abril una interessant excursió, visitant els
monestirs de Poblet i Sanies Creus,
acompanyats de la Seción de Propagan-

investigacions i, con a resultas de a,

matebrea; es van presentar a rlittel
la Marina:* situat al Pla del Palau, ¡
van procedir a l'interogatoti d'un bid.,
vicio allí hostatjet que es die Emili
ges-.

Malgrat :es protestes i negatives d're
quest, el senyur Salzgaray el va obr.
gar a abrir una maleta que allí hi lavia
i que va resultar contenir 18 captes arM
dues bluiilea d'ambar ceda tina, e

altres boquilles soltes, 398 estilograli.
2/9 llapissers d'Or i p lata, 455
metes d'estilografia i altres objeta;
procedents tots del robatori estrenat
L'Emití Roger va loser detingut
sal a disposició del Jutjat amb la tu.
ata de referencia.
11 .ses,

MONNA VANNA. Sublim dona, model d'abnegaciei i mártir
del seu patriotisms per obra del
geni literari, de Maurici Maeler,

link.

SANT JOSEP
ARTICLES PROPIS PER A
PRESENTS
Peus i gäblca da llautó, des do 67
possetes loc. Gran assortit en
arriates d3 metal'
7,21E1.13 SENSE GOTAPETENCIA
V. SOCIATS. N. dele Estudia, 8
Abir s'inaugurà a l'establiment Guillem Llibre, Pina de
Catalunya, 21, una exposició de
vidres esmaltats, de l'ex-alumne
de l'Escota Superior dels Bello
Oficis, Josep Gol.

LA ISLA DE CUBA
Joieria, Argenteria, Rellotgeria.
Pina Reial, 12—Carrer del Vi,
dre, 3. Tel. A.-403
Immens sortit en joies, rellotges
i objectes d'argent propia per a
presents- Preu fix
Catarros, Refreelats, Bronquitis, cr3.

TD

niques, es euren raen:lamen/ ¡tal
Come9e1 Climent.

Per al dia 17, a la nit, el Fi,ment de la Sardana prepara una
audició a la placa de Sant Jaume,
que antas a cärrec de L'Antiga
Pep de Figueres, la qual interpretarä el següent programa:
"La flor de la vila", Illanch; "La
font d'e l'Alberä", Morera;
"Lluny", Casals; "Records de ma
terna", Serra; 'El cant dels 09P-•
lilets", P. Ventura; "Camf dei
poble", Mayra'.
IV:a/vasta Sitges, marca

Charla'

na, 3 pres. ampolla. Rambla de

Catalunya, 95.

La Comissió especial de ca , es
baratos do l'Ajuntament recua
da a les entitata que han soi.licitat subvenció per a construir
habitacions econòmiques i
niques, que el termini per completar la doeumentacid acaba el
dia 20 del corrent, a la una de,
la tarda.

i peus de •inclall.
GABIE S Preciosos models,
Gran assortit. Llorens Carmene,
Rambla de les Flors, 30.
L'aspirant de policia Caries Fernanden Franquero, agregat a la brigada
móbil, ha aconseguit descobrir i trobar
en un centre de recadera del correr
d'Asahonadors, una maquina d'escriure
marca "Underwood", que la setrnana
passada havia estar robada de l'esta:
bliment de don Pere Castany, carrer de
Tainarit, 93.
PARAN:1DES

Ferran, 14, casa

f., ' A ny, c
u n r 17

Divendres, a les nou del vespre. a la sala del Gran Teatre del
tindrà lloc el concert-repartiment de premis del Consers
vatori del Liceu.
Prou cabells blanca. — In,

comparable Aigua.Aster. Venda a
l'engrem i al detall, Banús
Soler. Jaume I, 18.

SANT JOSEP
Gran assortit en vaixelles de
porcellana, joes de café i Ib, cristalleres tallades i gravades, orfebreria, coberts ,d'alpaca de tau-,
la i propia per a presents i pos,
tres.

CRISTALLERIA

Pl. ESTEVA

RamsLA DE CATALUNYA, 53
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Wagner. eenyöreta Mary Marris„
zanlatriu; senyoreta M. Chalet
pianista. Direcció, Mestre Lamot4
de Grignon. Venda de localitats
Unt-Musical Espanyola, Portal
de l'Angel, 1 i 3.

9lana-Argentina-Excelsior

Avui, dijons, La filia do l'adivendres, 18 triare, de- PILAR Ai _l
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mlo petit. Piratee da gel.
(Fui' rantartt "Juguete de. amor", "Layan- 1
21 111N11311313EIGNZISEINGRVIN "ves'
austswitessasszzou.nerse51 Palau Musica Catalana
1
s10,
"La
Mariela
de
l'ull
ela alsar iana",
fi trunueuenuinsuistomalue
111
"Q iib J.
o "Banys de sed", "eide...", "Nanelit",
3
•
el i
sere yo?", "Les caramrites", "Es goal!" I
Blumenre, 18 Mare, a les enana de la
a
Saló Catalunya
▪
Teatre
c
Invitadas les autorltats 1 la I, 3
Còmic
de!
u
Teatre
a tarda:
a
______
_ ea
--a__ • ___
ULTIMA AUDICIO DE La
s
prema
Notables quintes &arda 1 trto IR
,
a
• pla
al Gen! t 1
Desuela
de
localltata:
al
Clrrol
1
PASSIO
2
mis'
drarnäliea
romPenlia
Di'«
• Companyia de sainete, sar- E kdtel]
Aval, daJous, estrenes: 2
Stad% . 1arolltats de ta Plana de Csralun ya, l ii Toresota.
Avul, dt- le
e
ana Rojaa-Caparb.
E
II de Nostre Sentar JesucrIst, seguir 'CEe ata
a sueles, operetas i revistes.• mi, a clos tplarts de ceu, ta
Anta al pliblie: En finalitaar l'espaciada ; g Un y ,,,,„„,,, C,,,„. Efl„ celo!- E
a al joda,
vangell de Sant Mates, de
servel
de
Ir:tundes.
estera
hl
rancie: Prister, la comeI 2 sal triornt granel:63 del Pro g rama E
3. S. BaCil
In Directord'escena , Llufs
fotre cataiä
13 • coloesal
eu un acto de gran bro ma L 1-0 In
SM
S011stel vorals. Sollstes Instrumentals.
I El neend O ros, filluna 2
8,1 Maurente. Mestres directors it 82, ea e no lo 047; setron, l'intArss- b ISIPRIEVIIINEECIEMBEEICIlliel 1 Ajdria del
a orquestral. caer d'infanta. Ore
os
Gran
w
malaurat
artista
`Me31
• E creach5
Lui. Cansant drama en sita
Telèfon, 3,500 A.
rte. Clarea Catalä.
E i concertadors, Josep Es- u ujit
Hace Raid. El Jockey deasparegot,
el bandido de Madrid. Di- 51 o
5
,
Oirseeta, mesita Linda Millet
ELDORADO
ugi pena, Antoni Catala i Joan ca at dalas,
Id ;
le
del
benettel
14
vendrea,
repetlettä
n
tarda,
a
les
5:
Localltats, de tres a set de la tarda,
PreelosIssima
comedla.
Aval,
el
dijous,
la gs
L,
al
magatzem
de música de la ODIO AustCollseu
da
varietats
a
I!
ta
i
j
j
is
me
gran
en
presentacie,
art,
loII
aciú
extraordinaria
per
I
C3Peré:
Zma
Auli.
L
a
ea
nada d'En Nandu. Masar:te; El fa- ..
Espanyola, 1 1 3 Portal de l'Angel.
111
a 14 d'Angel'"
g ral
la companyia russa
Condiciona espectals als senyors socia do
gy Aso], dtione, tarda, a Aos quarts w ei mes drama en 8 actes, El registre as a Avui, dijous, tarda, a dos 1. II se I rlquess. Preue carente.
N
'1
w de cine, Mamada arlatcerätica. Lo- • c de la policla.
'Orfed Catalä.
• 15 qur.rts de cinc. Nit , a les III 13
E
111 a
• pateta en un arte Molleta de viso- w
Preseatac'6 de la co- li
deu •'
a ili WeIMIEREIRER/delll••• 1111 el 3 f Mali1111111•111111•101111111111•111111eg
a to, 501 de la cOndianyia. L'opere- • DZBICIINIV/IBIEMONSINANCIEil IIEl lossal
atracció
• ; IIIIMEIVERNIZZEBNIIIIIMIZIelcl
TE, ta en un arte La runa de loa besos, il
81011161E13 si la 11:1 cana ara II
NAV/RE MISTERIEUX ii I •
LE
51 per
mi
e III •i
le
a
2 Projeeció de norables plu
MAGIA CONESA
e.
/11
aE 1
•
. A la sessió de la tat'- 111
▪
lieules
Gangosa, -per Muela Conesa. ritt, yg
SALO
ARISITOCRATIC
apectaele únic per la se• da, la divertida El patito', ei
FILL DE PAUL IZABAL
sa a /es deu: El sama: Itrio en 1 u
PALAY DE LA CINEWIATC4HAFIA
bellesa i el seu art refij
51per Jackie Coogan, comuA arre Los brasiles, Aalt de la rom- ti
35, Paseata' de Gracia, 35
nat!
Cada
dia,
tarda,
a
dos
•
El
'
pany de Charlot.
st ' • quarts de sis, i nit, a un
E Paten. La revista en un asta rer 51
Compartyla ds comedia
Nit, a les dcu:
Jongleur
Anders,
farnós
0
idfai Maria Conesa
quart d'onze,
3
BEF.L1. - TUDELA - A3- Pi
Tertúlia Catalanista
IR
111
Pilar Odia, bailarina
Denla, divendres, 16 de
• 111
as
LAS_13;23AS LATINAS
IS
EL CASTIG DEL DEL
QUERING
caaTza
;
la
seva
colGraciellas, aulb
131
o
mara 511 audició. Rerd cangonl, per Maria COnega, ne- ts a
a 2 lacció de caratues, lloros
(Telèfon 4134 A)
Sodoma 1 Gomorra
g
f, ma, tarda, a dos murta de Cine: ....,
cital da piano per la
Le N •
tórtolas
ensinistrats.
le E
ii Matinée popular, rat, a les des: III
Próxirnament:
distingida pianista
navIre mysterieux, presea- 34
EU
P Escollida t'uncid, prenent-hl part : 3 Avui, dijous, moda popular. h
Cleo La Francesota
tat pel senyor
11
et la genial Marta Cenesa. Dissabte, 5
Tarda, a les eme:
PEPETA SUREDA
•
Ulaileld111931EZEIGISIZE ICill;
INESTERHOLD
•
LA PLUMA VERDE
e estrena cle l'opereta en tres oca
la • La genial Pilar Alonso, en to rgagiumuiwzgar,eumcmiguilan
E lea naire de Lluls T. Maurente,
Nit , a les deu
Obres da Beethcven,
U la
C
les sa y as creacions
O música del mestre Joan Aull La la
_ e
w El
L MALA LEY
A
Nlendelssohn , SamtTeatre
ConItal
i
II
Gran
a
la• mateara roja.
Denla, nit, fundó en
• •
lit )1 Saons, Schubert, Taua
a
a
«
•
Cinema
Bohemia
II honor i benefici de la pri•
•
Gran
▪ Dema, divendres, segona
•
sig, Albaniz i Morera.
• si
u
euusioramocuutastaccuause ▪ mera actriu
carnater
presentació de
Avul, dijous, tarda 1 nit. Gran- a PI
••nnnn
GE
com de
s
Invitacion
Dolors
Cortes:
trnmIl•MCSIZZERIANINCMIDZI/
•
• LE NAVIRE MYSTERIEUX
111 diOsOS prograrnet Sta eStrenea! La : u
Direcció
Es
costum.
—
▪
EL
CENTENARIO
TEATRE DEL LICEU :11 Gran leatre Espanyi
3• i estrena de la comädia en 15 nym ki nunitiff eit ymaym icammai
PeLlicula remira Ele piratea da N
artística: F. Longas,
11
dramMica El collar d'Opals:
Companyia de vodevil grano
dos actos
a
gel; la
II
papmada de primavera. Com- E
g
r tarIEEZEIZENZNIZZE ICG3216 13111111
t'apartarles d e
ha
enernio
000l
tenue
gran
broma
ff
•
E R: FAMILI A
al d'Opera de primissimo
GEPCES SaNTPTeil/I
Primera actrlu,
‘4,14 AP, p c petj t; S'enllustra, sanyorsl; No
Clo: Continua obert l'abo- U
tusittilizEDEDDREGEE%StDmso D pednel.lis
AZ.SUMPVC CASALS
en cridi resta, nmota asilla de la ti
ent. Als senyors associats a 221
MUS!CmH
Aval, di,jous. 15 de ularg. Tar•
toa temporada d'hivern sels Et da, a les cinc. rerinut elegant. Eta Circo! de Sans'
li de Napoleon (quint
serie La fia
I
a
RoaseD6, 506. Davast del Frente 31 le Pmo.
miran les sa y as lacablats II tracia bolsea UNA pesseta. La
Avut, Moda 15 de mare, a dos quarts de
a Ite *en: ."
:lit de Ratio.
al dia 16.
EDrN CONCERT
u Oe,lI dlious, di& 15, de II a 7 • riU•1111EldllanZliiaMt33i4 2•3132..-.24
den nit
51 Fundó en h.iner de Juli ValimitLa comedta en 2 artes
12. Director artistic, Francesa Pe.
• Jana er.,b les SA repreeentaci6
mano,
Extrordintria tunee do beneficencia
NENZ1MNSUINGDTASINCiä9
EL JARDINER
• A Dombra de fliontjoie I Els Jamrezoft. Talaron, 3335 A. — Tarda, a us
I. a famosa obra en tres celes en vera,
III
in
raealialSar.13fairiiNgBBIntlial%
bus I extuttich3 de /a pelI:cela del ei
quart
de
quatre; sit, a les deu. Presenta.
aa el salt
solad
UN TRARIPOS
de l'Immoital Calderos de la Barca,
Cine
Palace
Crtnpforut FVROPe-DARCELON't.
de les mes balite/mes artistas 1 MI• 51n
ai •▪ etectuat p, la tir.la. [leona, titol, tarda 1 •rut. Ellas de
la 51 ci6
Passa temps pel TRANQUIL
A
.
llora
:Muleros
varietats. Cada 015,
•
51
u
aA
-st tortuosa pelllrula El patita. , pel a Dancing a relegde
raa,
Ball - DIrsont - Tueurut
Zalamea
El Alcalde
et 5:- ade.-. IV' II, yermes eseeotat
ara "Foyer", I dl a 4
ti
: rri lames pela gran artista ;acate Coo- a ea la matinada Gran Tabaris Rmerieä. Tat• Amät1a (La e prolla runa ea-nSORTEIG DE 3 J001;111E8
u
"Pedro
C.r.-spo",
Llufa
Plera;
"Dan
Lora
o E bocea do cate) 1 ceba:taba de la a Isa Pieina",
u uase Tyndall.
a e ran, company de Charlot.
ale Infanta concurrents
Alexandre Nana, Empir u
sM
fi
pc1.11:•Ma del Carripionat MURO- is
1121SCESEIBEIREdieletlelleitill:
Perriadie. darme Valor, Aneeleta Tom
di
sse:a
lent, 1 pe
Entrada
I
se
Igi
ESTI1GGua companyia d'opereta
PA-BARCE.I.ONA. Nit.
!
Salvador Sierra, Ramos llaneras, Lista Tel - :U
utaiscuoutscououcematact
NES: La mara pacara (II sano-.
;
ana, Manuel Dallan, Enid/ Glnestct, Josep
rol, id Valor.
cota) 1 Cl potala 63 meetre
utauuatc. 1
SPERANCA iRIS
•
toutaucustaueo
ta
N
1 ext.L.,14 de la p ena:uta del u
u •51 ea:tapie:sal
eeemazsmerloaanoomemegran
a Menumert3I-PatA-Walkirit
XL
EG RODA-BAR.GNA.
Concert extraordinart per la
DE TEA", a case so*.
A• si, dijous, a dos quarts
51 Qr,RTHIA TERIP3.
nik,k.aau,...,zuguazzaakzieci
Restaurant especial.
c cine, última matinée,
BANDA MUNICIPAL
Avui, dijous, estrenes: EI 3 1.1;611 tia/N
,31
sein. tlEtt es 1 Marlscoa. aun-nana 7.
Teare V:cöria
direert6 de l'emtnent mestre En
a preus econarnics.
sota
•
rel de París, 5 i 6' capítols;
Lasiate de fitior.cm, que t'evitara lea NiButrioa, 3'50
La tempostA, El collar d'b- a
1 DirecenS: Perras Val:kilo, Francesa Vide. alienta eoreposictons:
Teatres Tri gg ! i Marina a
Cupido,
Unturas:
Blag
I
coolt
• pals, Els joco
La condesa de rientmartre
Primera, IlltiNute, obertura, A. Ttonsass
i
BESTMINNT del FinG
1 CINEMA NOU
Aval, raleas, 15 de mara 1953
n
S'enllustra, senyors, Actua- •
legan; DIVENDRES SANT de Parsifal,
'.e beata. Nit, a les deu,
. A dos quarts de eine. Grau vermut espoelal
Wageer
O:renal& CARRO (fill)
nata Gaumont.—Diumen- •
• fei deis portees i acoDes grans tvits per primera cesado en Tersar, EL TESTAMENT D'AMEL1A, tarAvui, dijous, L'exantrio, MIge, nit, El rel de Paris, 7 i
Serveis a coberts 1 a la carta.
, ¡uncid de la tarea, 1 pat.:ató d e l tabllt
aodadars d'aquest LeaLre
da, Lassote de Guanos - colín albmine, Jocelln, El toro
! Primer, la coniadia Ilrlea en 2 aeleS
u
Elegants salons per a noces, baolcarta, pantomima cle LAS GOLONDRIna do l'ajusticiada, 5 ti 8; L'usurpadoe, Programa
a,aL fina
La condesa de rilontmartre
bru
LA GUILLOTINA
I
NAS, t'sanCiaaga. Nato; No
telgS / lunetas 1 tota cimba do
19 Ajarla.
111
torn.
' Can de sales Rodriga:e, Tornannra, Ferifi de festa, amb la coopecap
obra
(Ora
de
programa.
banqueta
! e:and va1le;;0 Ave:aviva. reacias. Osa etc.
rar:a del tenor Emili
ti
Telefon 2160 A
Segon,
13
gran
revista
:respectan].
!
111 unestouutasonemenzaumm
ECtinVIIIIIIIIIIIIIENSTIBC.ZäER•1•83131aDeRGMBEIGEMISIICI
Exhibició de la pel;
VAYA CALOR!
Nota: PróxiMament gran esde•
la:da del partit Europala
data
de
l'estrena
en
•
Vegi
, Tots els :Mineros repet p s, en particular ¡I
•
vmdment
4
No de! Tntr g ,
•
1 eta de Salut Rodriguez. Valle», Acuaviva.
Smetetna, que tindra lloc a
l'aristocrätic cinema
' 1 L6pea, que sitas fet poptilars.
Ir. larda al cama de l'EuroKURSAAL
Tata al VIct6ri . »
e
e•r
fa.
Nit, a tres quarts de den:
4133 A"'g de la super-produo rtió METRO
Demà

i

TEAT

RES —

Novetats

ESLI/1

goma

[HTll

Ttr

KU RSAAL

n

SALA ifOLIAN

I

e

Hin
HUMf10\I

g

8,
Ic
e;

ALL S

1.1wrIOMMI.M.IMni nMiliBeMe

e

8,

IV

RESTAURANTS

—CINEMES--

on •,1`,4

21

i

102fons, 5125
Primer, la sareuela
1 álkiii
1
1 I- I11111971
EL SARSE110 DE SEVILLA
u1
anda un coiassal reparturtent.
th
AJIJESTA SETRIANA, totes les nits, a les deu,
5 - gen, reestrena de la preelosa sarsne. tig
a fa anys no Tepe Stadt
•
A FREUS POPLILARS
IC2111315D111z2EDCW2.35/R3 l
LOLA RAGA/7LS
a Trinar de la primera tiple Pasativa Chaf- li
el grandiós esperaacle
2
yestIts
fer
que
Dulrä
eos
fiemosisstrus
Bar ce i o„ ig
Tea:
de repara.
‘.". •u mohels
ES
Repartiment colossal, Ton:canica, Fer- irdi
ti
OSO,
Lepe;
radas,
Vallejo.
ROM.
P
13
ran
naan . ?ompatly;a cómica del
51 Ab:ala, Torres, Aragones, etc.
IS
primer actor
El Tots els stimeros repelas. Tota la COM- ki
PERE ZORRILLA
panyla en escena.
U
' it
divendres, tarda. debut del barl- e
' la qual formen part la • D'eme,
Son M.ANDEL MONTMANY amb Vegogla 43
'Micra actriu
de caràcter 10 MAIGIA. Tots eta die el gran Axil
01
aria Mayor i el primer ac- in
ALOA!
prenent-hi part els dansarins
u VAYA
Bissalate, si], reestrena de la preciosa
la Forran Aguirre Avui,
Caballero°, fa 74
ajeus, tarda, a les cine, IR sortearla del »arria] medre
'St,le
a Barcelona
TAKKA—TAitifiA
aGRAN EXIT o anal no representada
s dat
LAS DOS PRISti:ESAS
els interpreta
d e la tragicomèdia en tres ••
Pilen-vos
II
pl

u r.,,eatelastaucame.acwi

re

CLE0 LA FRANCESETA

ea

pel.lícula de societat, d'original
argumont, obra mestra de la ge-

C RC
IGriyZAG

leas de Ricard Gorzalez del El

U

LI

EL BURLADOR DE MEDINA P
7riernt de la companyia im

Ti V O L
N
o

n. divendres, tarda i n
El
nit
a
'El. sura..aDoa DE
ID
/SED iN A Ig

CAPITÁN LA CHESNAYE

•

II
II amb les sa y as originals DANSES DE LA ILLA DE JAVA

1

GIRO ANIERICA
de Madrid
Inauguració, dema, dia 18,

5S0,

1 , 1a, por el preboste de Parts al haa
la filiación del temible bandido.
t011 mascara encarnada ocultaba la
e su rostro, y la otra mitad des,
' ,f a bajo una barba negra inculta.
arolo
llegó junto a la cuba, paró
Cil
s ánala), sita de la silla al trono sin
gr el su , lo, y empujando brusca.
111e al Coesre, que se apresuraba,
ernbargo, a hacerle puesto, toma
exag usiva del trono.
lLa Chesnayel 'Viva La Chesnayel
j aba la multitud, olvidando en el
lus iasmo causado por la presencia
f amoso capitán las escenas que aria' an de tener y la persona que se tia.
t omado por el diablo.
2,1 e entusiasmo se debla a que el
tigre de La Chesnaye era entonces
ra e) de todos los ladrones, mendia
Y aseinos; a que este norme lamia
:t'a q uerido de todos aquellos cora -u
gaagrenados por el vicio, por el
linaje y el crimen; a que la admia
y el temor que inspiraba el per-4
j e del traje negro y encarnado no
Su limites; y, finalmente, a que La
Ma Ye habla aparecido cuatro vea
Ya antes de la noche del 14 da mar,
le 1605, y en todas cuatro habla
do un lucho inmenso a los truhanes
ac ciolog momentáneame nte a alga.

531
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.ili.
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MAE MUREAY
Esclusiva del poograma CAPITOLID. G. Huguet, Proverna, 292,

Barcelena
: :

per llevar estat contrae, r
11 de CRI-C111 ZIG-ZIG, a Barcelona,
tat per al teatre Reina Victòria, de Madrid.
El
11111••••••••••••••111114BRIVIINIVIIIIIIIISIGEN•iiIiINNNZ

Folletin de LA PUBLICIDAD,

CONCERTS : :
SALA MOZART

Dissable vinent, a les sis de la
tarda. Ultima sessió da l'Audició
integral dels Trios de Beethoven, a càrrec del Trio de Barcelona.

Frontó Principal Palace
Avui, dijous, tarda, a un quart!
de cinc. Dos grandiosos partitg
a cistella. Nit, a un quart d'onze.
Extraordinaris partits de pilota,
Primer, a pala, AraquIstaln i ErMUa contra Chistu i Quinta,
na II. Segun, a cistella. Ourucea,
ga i Palau contra Vicente i
gotbac. Molt aviat, colossal
pionat de pilota a pala;
—

DIVERSOS —

SALA

EMPORDANESA

Orquestra Simfònica de Barcelona. Any XIII. Prie XIV. Segon
concert. Diurnenge, 18 de mare,
a les onza del meta Obres de Derhoz, Piante, Mozart, Beethoven i

Garrar del Pi, número 11
Telefon 3499 A.
Espectiteles per a Infanta
TITELLES 1 PALLASSOS
Avui, dijous, dia 15, a les 530
de la tarda, magnífic programa 4
PREUS POPULARS

577

Folletín de LA PUBLICIDAD,

Teatre Tívoli

•••2111c—n

PENULTIMA SETMANA

nas de sus expediciones para la cual
necesitaba reforzar su cuadrilla.
La Chesnaye, sin manifestar admira-,
alón, temor ni conmoción o gratitud,
hundió ambas manos en los bolsillos
de sus calzones y las saca llenas de esa
cudos de oro, de 'sueldos de plata, do
pistolas de Espaa y de monedas ingles
gas.
Y haciendo caer en torno suyo lluvia'',
tan pródiga, gritó con voz sonora:
—Truhanes, este es el saludo de LA
Chesnaye.
Y cuatro veces repitió la misma Ma.O
n'obra, y otras tantas la turba ávida y
extremecida se arrojó al suelo con gria
tos formidables, luchas, empujones, sal
tos, revolcone s y expresiones indefinia
blus de rabia, embriague z , galo, y, tage
grla.

nial estrella americana

- - ESPORTS--

EL CANTAN LA CHESNAYB

68g

una mirada investigadora y de pronta
se frurreatan sus tie,i15 jI 1:11 brillo
amenazador brotó de las pupilas del
bandido.
--tTruhanesl — dijo con voz seve -s
ra--si siempre he sido fiel para vos-,
otros, ¿cómo es que me pagais con la
isaición?
—INosotrosl — exclamaron a un
tiempo todos los truhanes, estupefaca
tos al oir un exordio que estaban muy
lejos de esperar.
—ISI, vosotros! — repitió La Ches-,
naye—. La traición está aqui y vengo en
5u busca para castigarla.
traición! — raspendió el aoesa
ae—. Te equivocas, La Chesnaye.
—No me equivoco. Ayer por poco (uf
entregado por tres traidorea, y los tres
gou hijos de la Corte de los Milagros.
--aNambralos! — dijo el Coesre.
—1Sus nombres! 'Bus nombres1
kritd la multitud.
Despuós se oyó en todas loa puntos
de la plaza un concierto de espanto -,
sos clamoreos.
Mueran loe traidoreal--exelamai
— 1
'ron.
—Juani sin Bazo, Garganta Enearnar
atta y Lorenast ez miraron ett i.:ti al pa114,,j
egiglidgát, '

Coesre tomando una actitud de -admiras
pión.
aaa
—ISilenciol — dijo el ministro.
El penitente dió dos pasos adelante;
y la turba calló.
—Habéis querido verme la cara, dijet
ton su voz seca y breve, y no 03 la eua
sedaré. Invoco un articulo de vuestras
constituciones que dice formalmente
que, con tal que un hombre tonga por,
padrino un truhán libre y gepa las lea
yes del reino de la Truhanería, no tie4
ne obligación de decir su nombre ni da
enseñar el rostro si ast le conviene,'
Aqui está el padrino. Héctor el Pillo.
¿Le conocéis por uno do los vuestros
—1St 1 /sil—respondieron los truhaa
Ras a coro.
—Pues bien—continuiS el penitente,'
la que he cumplido la mitad de las cona
diciones exigidas, preguntadme graA
Cocare, para que cumpla la otra mitad,
—¿Qua sabes?—le preguntó el Coetha
Qué puedes?
,—Todo.
,---¿Eres acaso el diablo%
vez.
Esta altiva respuesta produjo *tela
tos opuestos en la Multitud; los gua
41tellia a,j 19J Illar5ill01.0 e ImPuJate
—
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CAPITAL I RESERVES: Aida de Lliures esterlines 13.000.000

CASA CENTRAL: LONDRES

i([rsais: Barcelona, Placa de Catalunya, 9, Madrid, Bilbao, Vigo1,,Sevilla, Valencia, Paris, Nova York (macla), Bradford 1 Manchester
Uruguai
24 SCCIInaiS a l'Argentlna,- -Xile, Perú, Mèxic

eM.22,..M3ACMfflt
r

3121/3E
mazemmemortr

Vies urinarios curació ràpida i segura
mitjatcant aparell
'
especial. Anbau, 6,
de 12 a 2 i de 4 a a. Feslius, de 10 a 12 Econòmica. Unió, 20,
de 7 a 9.

G. Alomar

FARRE 1 ASENSIO
Portaferrissa, 17 - Teléf. 1846 A. •• • Barcelona

•Ciller25:121=01524
••
MilimICn11n11.11ie

Trituradors TORRAS

Bona bugada fareu
si "Blau Catalunya" gastem

Els mes econAmles de més dorada 1 remllment.
Per a blat de moro, sucre, ea•
nyel/a, pebre, terres I tota clase de
minerals.
Facilitats en el pagament.
AINGELS, 1 o. TA1 LER.

Marca BARCO

5121 2201111

Ciaría, 102.-7(110'0n 359 O,

tomile

Llibrerfa - Paperera - Impremta
:
Objectes d' escriptori

activan la di fi roi

Venda a arrendamtnt
, Clos mlnalre coure, argent,
• labors, 16 qullórnetres bona carretera, estacld Roble. do Clavela. Arrendat
aarrOya, es disposava l'explotacleo Sean disminut
gOCIs. rl. Fernandez. Ageni cla Reyes. Fuenctrral, 13.
Madrid. Sense corredors.

EUCAUSTO L, cera especial per a parque
ifflizazimr

a ti

Y
2
‘ ‘be,7

Za,25fins €7000
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efe,

eggi, 51416

¿ les AM, fe.

PIANOS

Sublime marca

Vies urinàries, MATRIU, Impotencia,
cura radical de la
BLENORRAGIA cr6

I

I IttlARISTANY
Casa fundada en 1870(

AL CONTADO
PLAZOSYALQUILER

18,PluaCataluha.15

nica. Tractarnent
exclusiu. Comte del
Asalto, 18. Featlus,
de 9 a 1 1 de 6 a 8

fit.

Angles. frenas o allem

Pro n s. s'off% llieons part
Excel. rer. C. Bocinerta, 9, 2

Plaça de Catalunya, 20

Iota mena d'operacions de Banca I,da Bors i

Gran assortit en totes
les qualitats de Pan.

de Banque pour litranger et les Colonies

',milis a prop6sIt per a yema obradors o lanera, lloc
quid t
tranqinl. VIlana,
(Sarria). liad, Passeig S.
Joan, 18, segon, segona.

A terminls sense fiador

PER A COBERTES
PER A FtECOBRIMENT1
Xapa Ondulada Canalet&;
tamanys 114 x 185 cala
175 X 120 VD' t.?,
Plagues "A" de 46- X 40
Xapes "B" per a recobrI4
ments: .1.4;
tamanys 120 X 120 bra.
120 x 190 ¡i20 X 250 caij
teletbet •
cia

Liquidem totes
les existències
amb grans re.
baixes de preus
per fi de tempos
rada

SOCIETE, GENERALE

Per Hogar

Dr. GALLEGO

Ronda do Sant Pera, 15
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Depositarit JOSEP PAGANS, Ponent, 28

I

Robes da /015S classet
Sei mes serall/ al més fi.
Gran reserva. Red, Placa
Donsucces, 2 (quiosc de
brodats).

Sucursal de Barcelona 1

Falta nol

per a despatx 1 recados.
Edicions Coya, MonmanY,
número 24. Gracia.

URALITA

J. MIR VIVES, S. A.

.,11015'

Es la reina de les aigües de taula
la de la Van de Sant Daniel

DE CUERDAS CRUZADAS
CDN M_ARCO DE H ERRO

PANYOS

Remedio universal para dolores.
do.o.,u,iquese
Amtaa «Eoprea-1. URIACH Ca.. BARCELONA.

L'ESCOLA 1 LA PREMSA NA.
ClONALS SON LA RASE MES
FERMA DE LA LLIBERTAZ
FUTURA

Uralita

yos i Folres

DE 1....L-06l) E
i: ja
* n.o

MADRID - LLEYDA - VALENCIA - SEVILLA - SALAMANCA
CENTRAL: BARCELONA
Placa A. López, 18
Telötons: A 1644, A 848
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LA

Cap a Génova

SI ERIA

Proxima sortida de Barcelona cap a Génova:
El dia 25 de març el formás transatlàntic

PRINCIPESSA MAFALDA

CORTS CATALANES, 624
RAMBLA CATALUNYA, 15
fizazunmauzainunonnattarazamaranseamaargazazarazawn

1

de la NavlgazIone Generale Italiana. Admetent
passatgers en 1., 2. i 3. 5 classe. Travessia en 22 hores

Fi de temporada :: Gratis rebaixes
FERRO CARRILS ITALIANS D E

En lotes les confeccions d'armini i taup
50
25 lo
En lotes les confeccions de skungs
20 01 0
En Iota classe de renards
20 lo
En tes els abrics i jaquetes
En tots els altres arlicles corrents i de gran reclam 15 °I,

L' ES TAT

Oficines de Viatges i Turismes (
Despatx de bitllets de ferrocarrils a preus reduits, per a totes les destinacions
valedors per sis mesos. Informes i pressupostos gratuits per a viatges a 1tälia

Per a informes i solicitud de places dirigiu - vos a ITALIA-AMERIC A. Societat d'Empresas maritimes.— Barcekma: Ramb l a de Santa Monica,
números 1 i 3. Telefons: 4521 A i 3291 A. — Madrid: Carrer Alcalá, 47. TeDirecció telegràfica: ITARICA
lefon 4694 M.

Es curteixen i tenyeixen tota mena de pells
Especialitat en renards de totes classes
M111n
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retrocedieron con respetuoso terror, y
una arrunoría turbulenta e incrédul
'prorrumpió en burlonas carcajadas.
El gran Coerae estaba indeciso y ea-i
. dupefacto.
' —6i es el diablo, dijeron algunos,
que haga doblar las piernas a Pedro el
Acogotador.
t—;Sll ;si!, gritaron todos; ele se
baga esa prueba.
; El gran Coerse llamó a Pedro el Acoa
gotaaor.
—Pedro, le dijo cuando llegó cerca
de la cuba, ¿te atreves a luchar coni
ira ese hombre?
-he de hacer?
.,
—Probar la fuerza de tu brazo.
—Nadie le ha superado hasta aborK,
—Pedro cl Acogotndor, que era um
tombre estatura y corpulencia de &a
gente, levantó gu mano becillea; poma e
penitente sacó precipitadamente el brea
.zo derecho, y presentó con ein movía
rilento rápido la mano abierta a la el,
Vira del rostro de su enemigo.
• Sea resultado de un poder mágico c(
Ae una combinación quirnira, Pedro
bamboleó, sus piernas se doblaron y,
payó al lodo a los pies del penitente.
La multitüd retrocedió con catuper.
Zatands!, diujron en voz baja.
t.
!•
Caitrad ßAhabta quedadQ an LA

nombre de La Ohesnaye, repetido de
un extremo a otro de la Corte de los
Milagros, hablan retrocedido al princia
pio, mirándose con además de sorpresa;
cólera e impaciencia. Después, cuando
vieron llegar en su caballo blanco al
jinete enmascarado quo aclamaba la,
turb, hablan retrocedido aún inda, orna
puñando el penitente una pistola oculta
debajo del hábito y llevándose el sera
gento la mano a su espada. Aprovech a
liOse d'el tumulto provocado por la
beralida del capitán, se hablon refugia.'
do en uno de los obscuros rincones da
Pa plaza, y acercándose a una de las cal
sas, permanecfan a la s umbra de un pa.:
redön rruinado, desde donde podían vet
sin ser vistos.
La Chesnaye dió un golpe en la cuba
:con el pie y gritó alzando la mano:,
1. •-•ISilencio
Su voz sonora dominó cl estruendo
•1
fud oída de todos.
Los truham's, obedeciendo con
movimiento acorde, se levantaron a un
tiempo; las contiendas cesaron, 10$
brazos se bajaron sin pegar o se levan.'
taron ein amenazar, las injui'Ins se que.. ciaron en la boca„ cada cual calló, y
reina un silenciaatento y profundo pg
u
da plaza.
*
jet Ç)súisnay kigi4 en

EL SAQUEO

El gran Coesre, sus ministros, loa
unieres, los príncipes y duques se ha,
bien precipitado también para recoger
su parte del maná benéfico sin cuidara
se de los golpes, de los pistones ni de
su propia dignidad.
Durante algunos momentos sólo vid
'una confusión general, una batahola
antastica, un cataclismo de cabezas,
'cuerpos, brazos y piernas, un montón
de harapos empapándose en el cieno
de que puedo dar apenas una idea pila
Pida y confusa el c.apettaculo de diez
mil insectos arrastrándose sobre lux
padaver.

La Chesnaye contemplaba el tumulto.
al través de su máscara con la impera
,turbable calma de un filósofo elide°.
11óctor y el penitente se hablan pues.'
lo a un lado evitando ser envueltos en
üquel mar ¡e gadrajos, 'mea al oir-91

boca y los ojos abiertos sin poder prcia,
nunciar una palabra.
El penitente prorrumpió en una car4
ajada burlona.
• —;,Creéis ahora?—preguntó.
/ Todos so miraron unos a otros.
Be pronto, en medio del silencio prcia
fundo que habla seguido a estas pala4
bras, se oyó el sonido de un cuerno y
un rumor sordo causado por el galope
de un caballo en el húmedo cieno.
--4Q116 es eso? — preguntó el Cors
re volviéndose sobre la cuba—. Clamores confusos —le respondieron—y es'
tos clamores, lejanos al principio, se
acercaron con rapidez y se transforma',
ron en un nombre pronunciado por mil
tocas diferentes.
—;La Chesnayel ¡La Chesnayel
gritaron los truhanes.
—;La Chesnayel — repitió el Coda. •
Te.

—;La Chesnayel — dijeron a no
tiempo el penitente y el Iléttor.
Al resplandor de las antorchas So
distinguió
ia
personaje que domina ba ''
nluti
• Los truhanes abrieron paso, y un
Siete so dirigió hacia el centr o de la
plaza.
Este gineta llevaba el traje da ter-f!
94),P el_9 Pegra y

la capa Die_ urSta

