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'ESPANYA

•

VIATGE A LA RUHR OCUPADA

IMAGINARIA La polka da RHO pr lanar el freut

Ara que el nacionalisme catalä arriba a un prometedor estat
madures a, és el moment d'arreconar totes les ficcions i totes
croc2s del vell repertori regionalista. I una de les ficcions més
suposava exis-es en el camp català és la de l'Espanya que se
t darrera la decoració externa de l'Estat. is deia que els Cos i els Parlaments no representaven la Espanya veritable, sinó
crol) mames una Espanya artificial, usurpadora de la represende l'Espanya v;va, de l'Espanya veritable.
1 partint d'aquesta suposició hom presentava els atacs contra
• ahinya i l'hostilitat a les nostres reivindicacions corn a cosa de
els
-;ae•:-. a artificial dels polítics i dels periodistes de Madrid,
• segons la teoria a qué al.ludim, no interpretaven els vers
eiments i el pensament de l'altra Espanya.
cercada durant,
Oh, apesta Espanya imaginäria! L'havem
a'
de temps, els catalans, 1 no l'havem trobada mai. Truquem
auténtica,
sra porta, i no respon. On és, on és aquesta Espanya
erent de la que coneixem? Encara no l'havem vista ni sentida.
tecrt dret a creure que és un mite.
Sdä possible que a l'Estat espanyol hi hagi hagut sempre, semdurant anys, durant segles, a través d'una llarga história, Go• i Parlaments i funcionaria que no representen la voluntat ni
terprete n el pensar de nilspanya vera? I dones, com s'explicaria
hagués permès aquesta una continua i total usurpació?
Cal dir que a un .poble se li pot usurpar la representad() en
temps dels Aus'aires ocasions. Pub sempre, seguidament, en el
monarquia absoluta i en el de
les i en el dels Borbons, en el de la
menarquia constitucional, en el de la reialesa i en el de la Repú'a, no és cosa comprensible.
vegaQue ens permetin, dones, de creure que, almenys algunes
política, els
Parlaments,
els
l'Estat
espanyol,
els
de
'3, els Governs
z:onaris i la premsa,- han representat el país, l'opinió, el poble. I
s'hi ha vist pas cap diferència en la posició adoptada davant de
talunya.
espanyola.
No neguem l'artificialitat formal de la vida política
formal,
aquesta
artificialitat
que
creure
a
eró ens veiem portats
e:ior, no divergeix essencialment de la realitat profunda, puix
positiva, activa, amb
• e és notaria l'absencia d'una disconformitat
regim de l'Estat. Fins confessarem que alguna vegada havem
nsat que si hi hagués hagut a Espanya, en certes hores, Governs
el sentir de
: Parlaments que representessin plenament el pensar i
estat enopinió espanyola, llur actitud davant Catalunya hauria
a mäs adversa.
Si en
No ens enganyem mes a nosaltres mateixos, els catalans.
tie3 punts no, hi ha almenys un punt en el qual els Governs i els
arlaments espanyols representen verament l'opinió del pala: i és
eseitat a les aspiracions nacionals de Catartinya i a les més
entecia ls característiques de la personalitat Catalana.
Vean Espanya, la suposada Espanya vera, no deu existir,
niuè no dóna senyals de vida. Es completament inédita. No es
t dir que algunes personalitats espanyoles, divergents del const espanyol, siguin l'Espanya veritable, ni tan solament una altra
spanya. Veiem una Espanya davant els nostres ulls. Cada dia esno es
tire mf% convençuts que no n'hi ha d'altra. I si existeix, i
manif esta palpablement, és corn si no existís.

La Política
—

UN SOMIATRUITES

ELS PATRIOTES DE L'ES-

NORD AM ERICA
Fn me ,.gc americà, el doctor Wiltse,
mnulaltit del tifus, fou, adés, cregut
Set. La cosa no té, fins ací, res d'exsprint:al, ni és nova en els anals dels
croes mZxlics. Peró el més estrany es
Çtte ell mateix està fermarnent convenp: dhaver estat al llindar de l'cterni tat 1-a que... l'ànima li ha, per algun
r:r:d elt1 cos. lieu's aquí com el
Wiltse es complau a descriure
1,3 31,acions del traspäs. El seu cos
Jos 1:;ort, el pols no es movía; pecó
tcmps ell sentía precisament
ne seu esperit sortia: alguna cosa
5.5 ' • e:, en el seu cos immóbil de dalt
a
, Sgons til, aquesta Cosa no podía
: : ••5 l'Arrima, la qual CS debatia
crisälida, anhelant la llibertit. I, tiee:ivament: l'espvrit es bellug-, ,12vant-sc, passant a travs dels
p,1 pit, fins a arribar a la testa .
lliure. El doctor Wiltse gad'haver semit caure damunt el
7
(tanmateix és curiosa aquesta
d'en esperit... substancial!)
ifleverlo viit, després, ressorgir com
humana Iluminosa, que era
í
.tn:nt la seva figura. El mort...
consciència del propi cos,
Pee.,
gL os menys (tumbé es bcn ess'avergonyia de la nuesa
.
ea i.nima, perqué a la cambra
dues infermeres...
hi
T• .t d'una, pecó, CS trobà vestit. VeritHeix a precisar aquestes
s
‘ves, perá no EC Ii Ocorre la cosa
.toral i sita 17,gica, aiN6 és; que
fins i tot, que sonnava
Fet i l'A, seria una explicació
itt -L clara, massa simple, massa mepa a tot un nordamerick.,
QUINZE IIORES, VINT-1

CINC 11:INUTS BALLANT
EL FOX-TROT
ni 1;1 establerts records en tot. Es
- en la navegad% en l'au • ornor
la dansa... Fa poc cl rccotgl
'a de fox-tot era de 14 breo,
Era alguna cosa, oi? Dol;C5
Salut.- Abans d'ahir, a Ayr
Edle Cole i Cliff lIongthon
: e-trotar sense repós durant 15
miauts.
'a parda té el record mundial
i nosaltres renunciem des d'ara
a disputar-1os-14

PRIMER TEMPS: SEPARAR ELS
4ARERS DELS PATRONS
Preveia Franca aquesta llarga'
resistäncla d'Alernanya a la
Ruhr? Comptava amb la possibilitat dcl front únic?
L'octipaeia de la Ituhr fou preparada a Franca per una Ilarga
campanya de Prenisa per demostrar que Alemana es un país
dominat per l'alta plutocräcia.
Alernanya es una república socialitzada—es governada
pels capitalistas. Aquesla observació és un tapie que corre de
fa temps per lote la premea del
món. ls, per?), una obse'rvaeló
una mica pueril i no perquè no

sigui veritable, sine perquè toles les nacions estan governades per la finança i la indastria. Amb l'advertiment pel que
fa referencia a Franca, que la
república esta governada per la
plutocräcia aliada anib els elements monàrquics. I aquest
tfs sí que es curias. "L'ocupació de la Ruhr es una guerra d'usurers", ha dit Mussolini en la
seva última declaració ministerial. I Mussolini s'hi uneix perque es un alumne aprofitat deis.
realistes francesos.
insistir, dones, sobre la preponderància que a Alemanya imiten els magnate del diner es servir una veritat de propaganda.
Es el "panache". Els obrers alemanys, pera, no han pas cregut
que la saya salvació pogués venir de l'Oest amb el general Degoutte. Aquesta N'egada a Poincavé li ha fallat Karl Marx.'
malgrat totes les ofensives de la
premsa comunista alemanya,
principalment dels diaris comunietos d'Essen, inspirats per Clara Zetkin, la qual ha inundat la
Ruhr d'articles per demostrar
que els obrera uo-tanexi' patria, el
front no s'ha trencat. L'argument semblava 'agio: aquests
obrers 66n socialistes; estan
' magnificament organitzats, tenen una consciencia de classe
forte i precisa. eón els hornee
que mantenen la república i el
socialisme del Reich, ajan es, el
pacifisme. Els seus patrono, per
contra, san la bestia negra del
més típic dels capitalismes. Fa
quatre anys que venen les mer415181818~1MININCEEMMERSfflalli
caderies en dòlars i paguen els
seus obrers en marca. L'Estat
san ells mateixos. Un regim con-

VARIA

QUERRA DE L'EIXAMPLA,
Dengig, a les de" del vespre, al correr
de Casanova, 69, bazos, tindrá lloc
tlaa reunió, per tal de preparar la constitgiciá d'una entitat que aplegui tots els
ciutadans que, domicilian en l'esquerra de l'Eixampla, sin g patitzen amb l'ideari d'Acció Catalana
Obrint al ¡la de la Cornissió d'orocsnització, es fixa com a delimitació d'aquest Centre la compresa entre els carrera d'Enric Granados, Placa de la Univers g tat, Ronda de Sant Antoni, correr
d'Urgell, Corta Catalanes, Tarragona,
Inclgístria i Diagonal. Per tant, es prega
als domicilian dins aquesta timar-carió
que es proposin ingressar a algun dels
Centres ¿'Acció Catalana, que ho facin
al d'aquesta ronvocatária, secundara
així el pía de la Comissió d'organitaaVALCALDIA DE MANRESA
Fa dies que ve parlant-se de la probabilitat d'un canvi d'alcalde en vistes a
tes vinents eleccions, peró, de mama que
si Id ha que cerquen ¡'Alcaldía, fa que a
Madrid no sapiguen per qui decidir-se
i que vagin tenia efic&ia les gestions
de l'actual diputat i candidat a la vincula
senyor Creixell, per a sosienir a
l'actual alcalde de R. O.
ATENEU NACIONALISTA
DEL DISTRICTE
An g b mafia de les circumstncies que
concórren actualment en aguarla barriada, la reunió que s'havia de celebrar avui
vespre, ?ha suspès fins a nou avis.
CONFERENCIA A DALAGUER
Dona, dismble, a les non de la tel ¡la, En Ventura Gana, d'Acció Catalana, datara gata conferMcia a la Joventut
Nacionalista de Balaguer, parlant de
Els falsos profetes de Catalunya.
''GERMANOR AUTONOMISTA', DE BORRASSAg
La Junta directíva de "Gennanor autonomista". de Borrassá, Fa queda constituida de la manera atiplad: Presiden!,
loan Bret i Llavancro; vice-president,
Felip Ayas; tresorer, Narria Cifre;
secretari, Martí Fumarola; vice-recreLldizer Torinri, JoscP Abellí, i
Basquee
Prrf Serra- -

CLAREA DE BARBAR&

•...-Jragege.gtrgri),x,

oi-roRtAL.

tributiu

excepcional ha con-

centrat en les seves poques mans
tota la riquesa del país. Es natural que els obrers els odiin. I,
d'altra part, quä els importa als

obrers canviar d'amo? La qüesti6 es que es pugui menjar i que
es respecti la Ilibertat i la dig-

nitat

humana. Ea resta, les

fronteros, la pàtria, la terra, el
paisatge racial, no haviem que-

que eren coses superposai artificials? Els obrers alemanys no ho han pas cregut aixi.

dat
des

Una guerra immediata amb
Franca no la vol ningú, a Alemanya, fora de quatre gats
cionalistes. Els obrers, principalment, san pacifistes. Pera
tothom diu que de l'ocupace de
la Ruhr encä l'alemany ha canvial. L'ocupació produirä a Alemanya un revifament del nacionalismo intransigerit... Els anglesos ho han vist ciar. I els
obrers que es comptava que rebrien a Degoutte cual un salvador, no solament no s'han mogut„ sinó que han deixat d'esser
un

element amb el .qual Freno

podia coniptar.
Aquest primer temps de la política francesa correspon als
quinze primera dies do l'ocupacid. Degoutte s'acosta als sindicals, els amoixa, assegura lotes
les Ilibertals i deixa que la prernsa obrerista digui el seu frene

voler. El proas contra Tyssen
representa el punt älgid d'aquest
moment. Amb un fútil motiu

França • encarta el gran magnat
i el Julia. Aquest voler demostrar que l'ocupació era, a més a
inds 'd'un (el justificat per la rad
--cobrar un deute—, una acció

per castigar el capltalisine
ó, no donà,
culpable do la situaci
pera, resultat.
SECrON TEMPS: TERRORISME
MODERAT I EXPLOTACIO DIRECTA
Encara hl soin en aquest spgon

temps.
Ilaurem

Es

el punt mort.
d'explicar, en una no-

ta posterior com està organitza-

da la resistencia alemanya.
Mancera, però,- que la resistència és una cosa intel.ligentinent
organitzada. No havent pogut
me.i.Qa1
a.9131.1).4f.

amb éls obrers, el que calia era
n a adhesió obrera forçada. Un
rment general de les masses,
I ovpeat,-per exemple, per la paralisl de la indústria de la Ruhr,
ambl la vaga forçosa i la fam ,
consegüent, és una eventualitat,
que :queda exclosa. Es repelen(
atine . que ja havia estat constatat a l'Alta Silesi g, que aquests
iinornies aparells de producció,
degut ai la seva mateixa cumplexitat, tenen recursos funcionals
quasi inexhauribles, el que fa
que la seva fi, -si es que a la
Ruhr sisa de produir, sigui molt
llunyana.
Dit això, queden els fets diversas. La Ruhr és, en certa ma-

nera, un joc en el qual Lotes les
cartas, mes o mens, són ja vistes. Eis francesos podran intensificar el terrorismo moderat.
arrestos, expulsions; podran doblar els seus contingents, Po
o esträ--dranlg,uitz
nyer el. bloc. Els alemanys podran refinar els seus mitjans de
defensa i redoblar els rebuitgs,
els actes de “sabotage", les protestes diplornätiques, els escamotejaments.
.
D'un cantó, França' no pot
portar els mitjans coercitius mes
que a uns certs limas. Una repressió de la resistencia positiva amb mitjans violents, ultra
esser problemätica pel caräoter
mes aviat elàstic i refinadament
irresponsable de la resistencia,
complicaría notablement la posició de França, ja poc clara, havent entrat de pròpia iniciativa
a la ' Ruhr contra el parer dels
*bus mejora aliats. I això els alemanys ho saben. En definitiva,
que es produeixi de tant en tant
algen gro g aecident a la Ruhr, es
Vlst amh bons ulls pels alernanys.
Aisliti ha mitjä de moure l'opinia- necrtral. Tot això fa que la
posició de França i Alemanya a
la Ruhr sigui fine a eert punt
còmica—si no fos tan tràgica.
Fa l'efecte :que França pregunta
al man cada metí:
—llene fet be d'ocupar la Ruhr,
no us sembla?
I que Alemanya pregunti tambe cada die:
—No hi esteu que ens estan
insultant?

I es que dins d'aquest punt
mort, els alemanys tenen un dret,
pera no tenen la force per ferio valer. I els francesos estan de
fet en possessió d'una cosa que
no poden explotar. I no sé el que
es pitjor, d'aquestes dues coses.
Perquè si tan ingenu es creure que la resistencia pot resoldre alguna cosa, encara ho es
mes pensar que Franca podrà
gestionar amb els seus propis
mitjans aquesta enorme i delicadíssima màquina que és la Ruhr.
Uns milers de miners francesos
i d'obres polonesos mediocres no
podran fer marrar aquestes 500
bocales de combustible disperses
per la Ruhr, ni uns quants mils
ferroviaris podran fer renéixer
el moviment en aquests 12 mil
quilòmetres de rails que el travessen. I en aquestes xifres no
hi va compresa la incògnita de
l'aparell tecnic a aprendre, ve-.
rament formidable.
Franca es un país que te tenaaitat per la Ruhr i per moltes altres coses. Pera és un fet que
si no Iii ha manera de fer collaborar els ocupants amb la població indígena, la Ruhr serà per
a França una ferida al flanc que
no produirà certament convulsions doloroses, però que tindrà
una gran foro de dessagnament.
El pitjor enemic es sernpre el
(pie no te res per perdre. I Alemanya es una mica, avui, aquest
enernie.
Josep Pia
Dusseldorf, /liare.
armarsirrignmematarmizettnaascre.==

La situació a Europa
Els perits alcmanys, amb tot
aut, s'havla dit on contra,
continuen aralvarrient la discussla del neu projecte de nparadona arnplifIcat, que pensen presentar a França. Els industrials
han estat cridats a donar Ilur
opinió, pera la rada gran dIfieulIra estä en entaular los neeoeiaclons cense que semblo l'acta
una capitulaoló.
I el

A Rússla el Gavern ha neceatat la invitació de la 8. do N. n la
präaima conferencia per tractar
del deSannainCD4 scoreat a t %fashInel,on I la sa ya aplioacht• a lea
naolons quo. ast hl airap, remolónWad,
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IMATGES DEL PORT
Un metí de marc, quan la primavera es a la vora, i el sol tebi
fa una bona parella amb el fresa
oratjol, ens plau de reveure el
port i oil seu brogit. Tornen a
viure les imatges oblidades, i un
hum recorda aquell hampa que
passejava pel s, molla sqlitaris

coneixia les naus pels pedaços
de les veles o pel color deis el-.
nyells de les xemeneies.

Tothom ha passat una mica
de la seva vida atret per les remora del part. Res templa tant
l'adolescència corn el plany de
les sirenes o la joia dels gaitarets. El port ens duu un ale d'a-:
ventura i ens canta a l'orella una
cano folla. Les seves imatges
se'ns agafen al cor. Aquest mal(
de mere les treiem perque les
bfesi el vent.

.

LES

GAVINES

Les gavines, blanques, amb les
ales obertes i primes, fan coroneo a l'entorn de les naus i saturen al cordatge o damunt les
boles daurades que hi ha al cim
deas pals. Les gavines saben tots
els secrets del port millor que
els mariners i que els guaites de
terra. Abocados a les Iluerne,s
dels navilis, remallan els perfumo de les terres Murryanes i els
guarden en silenei.
El secret que saben les fa
quietes. No enyoren la mar ni
el viatge. Passen sense remor de
l'una fan a taltra, i quan s'ajenea al sol, dessobre la barca
buida, tallen la blancor i la graeia d'una brenca d'atmetaler.
EL COMIAT
Mal erport s'havia aturat com
aleshores. Callaven les corrioles
les grues, només per fer-Meaanguniós el comiat. Era una tarda lenta d'estar encara la Ilum
del dia no era muta, que la Mune i els estels, damunt el port,
preparaven la densa i ¿'espurneig de cada vespre.,„...
Els marinera eran tika 00-

berta, sota les xemeneies verd
poma. Miraven, de ségur, ha baix,
la muntanya rosada de la posta

i la pineda espessa i el corrioll
hlanquejant. Hi havia un silenci

meravellós. Tot el pon esperava
tessim un raira d'estrelles.
Un comiat, com sempre i com
Lots. Pera la tarda era més clara i mes pura que mai. El vaixell s'allunyava a poc a poc i
xemeneia verd poma deixava una
fumera blanca, flonja, vellutada,
com aquell notó de sucre que venen a les barraques de tira.
ELS GALLARETS
Quina florida resplendent, els
gaillarets de la naul L'engarlanden tota, Vessen la joia al seu
damunt; els pals aguanten la
corda deis gallarets com si por-

tessim un raim d'estrelles.

Els gallareta no viuen serme,
Ilum. Quan la posta esborra les
figures del port i encen els gres
solo verds i vermells a mig paf,
apaga la claror dels gallareta.
Es alestores que un Prometen
misteriós els pren. Puja a coa
berta, amagat en mig les ombres,
i agafa, febres com un avar, el
tresor de coloraina.
Es el mateix tresor qué qua',
sevol dia omplirä de llora mari-1
nera una sortija de carrer i, ven-a
cent l'estretor de les pedres, pe,

sarä als ulls la itiusió de la mar

ampla.
LA

PLUJA

No hi ha altra Huna sind el re-,
llotge de la farola, ni altres es-.
tels que els falleis de cuberta.
S'ha desfet la pluja i el port
ajup, malcontent.
Quina descaeció, sota l'aigual
'Les veles, les fuetes del moll,
les corrioles i la passera, les
despulla la pluja. El port es un
engany. Enyoreu el sestee de ca-.
sa . Als moills no hi ha ningú. La
pluja bat les pedres i l'aigua. La
Ilum de la farola us diu que no
hi ha Huna; la lluerna del navia
Ii us diu la ddlcesa d'un refugi.
Si a vas us ha atret la Huna
tèbia del carnbrot, el mariner--ha
pensat, de segur, en la vinya i
en l'església. Si l'e,ndemä, quan
torni el bon temps, troba les veles eixutes i netes, sentirä altre
con la caricia de foreig i oblidarä que no hi ha res tan trist

i tan amargament uso com el
port sota la pluja.
EL CLAVELL DEL DIU-A
MENGE

• Diumenge 'al port. L'aire Si
tenctre i el cel blau pällid. La
gent passa pels molls, amb
ea peresa. Els vaixells són flo-•

rito de gallardete i és agradós
d'oblidar el tragt de la eiutat Ile.
gint e4a-,410als de les natas-4rant fustes, i quiträ.
'La tarda del diumenge el port
reposa, refiat. Les grues, les car-+
nasses finee, les basarles de coa

berta, els munts de fusta, les vea
i els magatzems, tot es sub-a
mis i silencias perquè la gent
ho miri amb els ulls tranquila

les

del diumenge.
Quan ve la nit i els mello e s-a
devenen deserte altra vegada,
sentiu una mica de desengany,
!bu passat de llarg ran d'avena
tura. S'han apagat els gallareta
quan vós us en aneu. L'estrella
de la tarda era blanca i roent.
Damunt les ombres del port viu
encara la música de l'acordió i
es fa cada cop mes desolada Is
imatge del mariner noruec adora
mit a coberta, amb el clavell del
diumenge damunt el ges.
Tomàs flamea
z",S1111=311111~11111,11119:3212113

Full de dietari Converses filoLA SEU
Fa temps, en una guia, el noto de la
qual he oblidat, vaig Regir un elogi de
la Catedral de Barcelona, que cm va
plaure qui-sap-lo. L'autor hi explicava
cuan en trobar-se sota les voltes de la
Seu, davant els bells finestrals de l'absis, l'emoció fou tan intensa que va
posar-se a plorar inopinadament.
No esu serobla pas que l'autor de la
guia—un angles, talvegada--hagi exagerat o mixtificat el seu sentiment amb
la intenció d'encomanar un interés literari a Ies seves impressions de viatge.
llem fet multes visites a La Catedral i
sempre hi hem copsat una harmonia no
entelada ni per la (orca del costum.
Verament en podem estar orgullosos.
Es a dir, en poden estar orgullosos els
nostres avatapassars que la bastiren. Nos
altres, els catalans noucentistes, no hi
heni fet cosa bona. Adhuc la feina de
conservació que eles ha escaigut no es
pot dir que sigui realitzada amb gaire
delicadesa.
Ah, no I Eis carwrs que volten la
Sal són bruts, potser mes bruts que
els altres de Barcelona. Les parets de 14
Set!, en la part intima, sön abundosament regadas per una vil secreció, que
no cm eaMra anotnenar. Tot plegat pro(lueix una remarcable contrarietat a rollacte, sense que la vista es delicti massa.
La culpa d'aquesta inapia nci,t igencia és dels ciutadans en particular i

St' la diem com a institució. Si ets uns
o els altres es decidien a acabar aquesta vergonya, la vergonya acabarla.
En els claustres tampoe es reamira
tia aire prost henedent.
semblat

descobrir que la culpa principal és d'un
tniug,itori que hi a rotabra dc les velle8 mag,t,nes.
Si no es possible fer-lo ahodutament
inodor, 'no fóra millar suprimir-lo?
La supressió, naturalment, hauria d'atar acompanyada d'una vigilància Constan, pesque sitió el revaci föra phjor

que no la malaltia.
caries
Inä

5oldavIla

lògiques

Establerta la valor de les diferents
lIctres i digrafs, ha estat sempre coaturn de partir de la pronúncia dels mota
per a determinar-ne l'ortografia. Per
exemple, lt sobar que, entre vocals, la a
simple representa el so de s Silart (a)
s duplicada representa el so de s ¡am
ti. (r); Ilavors, si pronuncien No-ca es.
cria im nosa, i si pronunciem tajo escrivim passa. Peró, com que en els mote
d'origen erudit constatem nombrosos casos de pronunciació defectuosa d.: la .1!
intervocalica, heu's aquí que la pronúacia no ens pot servir de guia segura peg
a la recta escriptura de la s i la se. Es
els mots d'origen erudit, és el mot Ilati
o grec originari que ces ha de dir si
harem d'escriure s o st, i llavors és a
l'ortografia etimológica del mot que luyera d'acomodar la promincia.
abs
' d'escriure amb s i no ss, pesqué va
d'un mot hlati amb s simple; i con quo
s'eseriu amb s i no as ha d'ésser pretina.
ciat amb s suau i no amb s fui ta. Ea
ell, es l'ortografia que serveix de guia
per a la recta pronunciació, no la pronunciació que serveix de gula per a
l'ortograf ja.
Un cas ;malee ens ofereix l'ús de la
i de la c davant u seguida de vocal. La
cornbinació esa es monoil.E.bica, 111
combinació esa Ss disillatica. En us
rnot d'origen popular, la pronunciació
ens indica si ha y an d'escriure q o e:
cua-tre, disí1.14, s'escriurà quin fr4
eu-a-ssa, triufl.iats, s'escrina. cldSS4.
Pecó en els mots d'origen erudit és Tetimologia qne ens ha de dir si cal escritare q o e; i !laven havern d'acentodar
pronunciació a les grafies etimológiquess
' Dones: Wiquar, perb eva:tgor, el pri.
tue trisíl.lab (o-bli-quar), el sea= tetraa
•
(e-va-cu-ar).
Paren esment ea aquesta regla orto
pica t qaa, «te, qüi, quia 5/un mouosilap
bici; cucz, cue, cui, en° són
e,

Fr,hrt

(Chteda prohibida la re producció sessi çitarra la T/roattRaCarai
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OCRSt rEAT1
°borlara Int

!roes

tara.
-41 95

Bala

71 3.6

71'6o

41acaula 7)6o

56.70
I4Slo

andalusce 5L10
litetropeaugageao
F. C. Metrop.14615

145.75

BORSA TARDA
Obertura
Sorda
71111 7195
Alicante ato
71'70
anaalusos 56 . io 57eo
Cedente/e 03 35
6335
F. C. Metrop .146 14(115
agetropolue latabo 149 25

Sucres 0.4050
auunous. )1725
yulpeee 203

118

•
Bada

•anca
3100

Sito
71.'5
559,
56t5
6125
53'.5
145
44a'50 14925
4,4.5u
11725

Cotització oficial de 1a 13orsa de Barcelona
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PREL:3 DE ausaca:pcsa
Ettroeiona t p ues pestetes
mes. Caullunya, Espanya i Portugal, 7'50 pessetes tres mesos;
15 els sia idem; 30 un any.
Unió Postal: 25 pessetes tres
mesos; 50 els sis; 90 un any.
Ll. Mutua Regional d'Accidents
Trsball de la plaça de la Universitat,

número 5, pral., celebrare junta general ordioulria de primera convocatória
diumenge, dia 25, a les 'deu del mati,
al Foutent Treball Nacional, i de
segona convocatória mitja hora més tard
per a resuitats de t922, els guals estats
obren a les oficines a disposició dels
senyors asscgurats.

Contra remesa d e 25
etiquetes de les que van
engansailes en el pot de la
Ferina lacteado, Nestle,
regalare una preciosa nina
i un bon numerat per al
sorteig d'una nina de gran
tamany. Aquest sorteig s'efectuarä entre cada cent
participants.
Les etiquetes poden presentar-se a les oficines
de la SOCIETAT NESTLE,
Granvia Layetana, 4 1, Barcelona.

Si voleu viure uns moments la
vida fdetuosa de l'Imperi d'Orlent,
no deixeu de veuro

de carn 1 de

La Direcció de la Pira Oficial
do Mostres fa públic que reglamentàriament . seguint les normes seguidos per anys anteriere,
estimara que la Fira de Mostrcs
ha de quedar montada en 21 ,hores abano de la inauguració, sospenare l'entrada de mercancies
en son encles el proper dia 17,
des de les deu del mal( fins !es
tres_ de la tardi, per donar ?loe
a l'acte inaugural, que tindrà Roe
al metí del dit die.

Aliment poderes per a persones de-

Futais a relgrós,Pilazies],23

lieades. E. MartIgnola, EscudeIlers, 10

EANCA CANY1 VALOR3

Rambla del Centre, número 6
Telèfons 1230-1231 A

a preus molt ecenemies
Tal eorn se tenia anunciade,
la Seeeiti de Propaganda i Excursions do l'Alerten Obrer del
districte segon celebra la conferencia 9'"Una ascensiú al Pic d'Aneto".
Malgrat no haver pogut assis41M0n3

51
83

Pavono ltiarrocs,
•
Jerez tino
Veces clo ten,
Ven

50

Eetatola Seollia

55

•

Portugal
Rosa
lb:za

72't o 71 65
71155
71'75
E475 (4no
118'oo 117 . 85

64 ‘oG
11783

4o5. 4o15

44,43

7095
71•-.5

«ALCOR QUE NO ESTAS incLo,,os. Al.
sen.t.ert oricere tr. 110E2E9Ir I ES
COTITZEN A 00109A
Bonos Rusia ExposIc10,
per 300
op.
Barcelona Traeilon and List
7 per 100 1921,
S954,1 op.
Barcelona TractItn und 1.iga
7 per 100 Preferents,
107
u.

lo tees per taec de

ti
90

/9
te

dude*.

161/4

to

Vagues arribats Alacena 1 d'ordl.
AMOS

Bomba Flore?,
"m'un. 13,

III
103

•
• 19,
Benlloch O,
Briecle.

51
52

tardo.

colaorus

interior comptat, 7125
Amortitzable 4 per 100, 0010.
Idem 5 per 100, 0610.

Exterior, 8575.
Dime ¿'Espanya, 589.
Idern Expensad de Crèdit, 2 4425.
Frr.• Idem Rho de la Plata, 2511.
• Tabara, 250.
Auerrrea preferente, 86.
Cèdules, 9096.
'Macanea, 358 1Z .
arranco, 4025.
Lliurrs, ;gel& r"
-t.

Han acabat els enderrocs de
les finques afectades per la sec .,
ció internacional de l'Exposició
d'Indestriee Elèctriques, han«
començat les plantacions dele
jardins de l'esmenteda suele.
RESTAURANT ROYAL
Saló de Te
ie
cada dia te dansant de 5 El 2/4
8 i dinar a l'americana ae 9 a24,
La Violeta d'En Clavé (Rec Cosa.
tal, 17, celebrara diumenge, 18 del ea.,
rent, una gaia festa amb motiu de
frena d'una Jaleada a la seca senyera„:
per una representació de t'Exore /4132-1,
tament de Tarragona i en nom de la
dita ciutat.
Per tal motiu es prega l'assistandi.
de tots els socia i admiradora de la fii•
ta agrupació.
,
Dilluns vinent, diada de Sant joseeei
la tarda, l'Esbart de Dansaires
tria" (Secció de l'Atenen Dernocriatie'
Regionalista del Poble Non) executara
un seiecte programa de ballets papa:ara
al seu estatge, amb acomp s nyament de

a

CA M LS ES

CORBATES

la prestigiosa cobla Catalunya.

altres articles propis per a prek nts

El Teatre Liric Präctie sota la

Prossegueixen amb ta mejor
activitat els treballs d'organitde l'Assemblea Nacional
Dental coptra l'Intrusisme, que
tindrä lloc a la ciutat de Saragessa a último del preeent mes
i a primres del pròxim,
El Comité directiu ha quedat
integral. pels següents senyors:
President, N'Amar Pedra; vicepresident, En Sadurni Garcia
Carrillo; secretare En Garles
Bayiin; vice-secretari, En Josep
Atlearaz Espinet; tresorer, En
Vicens Martinez Guardiola; yocalo, N'Antoni Valldaura, En Josep Giraelr, En Laureä Mariscal,
En Jesús Blasco i els presidents
de tetes les Societats odontològiques d'Eepanya.
Les Companyies de ferrocarrils del Reialme han concedit im
portant rebaixes a favor dels assembleistes.
A Saragossa es treballa aneevament en la confecció del programa, donant-se per descomptat l'èxit de l'Assemblea, vist l'en
tusiastne que ha sabut despertar entre la classe odontòloga.

e.

reacia del sea mestre Vidal Minen, e».
lebrarà la sessid número 72 el propee
diumenge, a dos quarts de cinc de la

tarda, posant-se en escena l'Opera
Boheme".

zac ió

PER A

La Junta benéfica de Sant Ana
treu i La Sagrera que presiden
el tinent d'alcalde senyor Caras
recia ha repartit entre famfliee
necesitades durant el mee de fe,
brer 522 vals de pa, 197 de carno
388 darnos i 392 de ruongeteee
JO I ES VILANOVA

UNAS

L'Acadèmia d'Higiene de Catas
llunya celebrarà sessió cee.ntifica
avui, divendres, a les sis de la
tarda, en la qual el doctor Eladt
Vila Canyer desenrotllarà el le4
ma: "Delires del metge de marts
na en el port i en el viatge; le
seva influencia en la higiene Me
ternacional",

Hostal "La

Marinette"

Restaurant, teterCin 3440
Per a turistes i farnflies
Especialitat en els encerrece
Mollet del Vallés

"

L'alcalde ha rebut una Ilefri
del gran pianista Emil Sauer, en
la qua1 amb motiu d'haver assise
tit a una audició de la banda mira
nicipal el famas concertista, fa
un ealortis elogi del mestre Lae
mote i deis seus subordinats i de
l'Ajuntament que ha denat ele
mitjans d'obtenir un conauni
instrumental tan excellent.
La Junta directiva de l'Associaci*
Nacional de Fabricants da joguines
articles de bagar ha quedat constituie
da de la segiient manera:
President, Joan ele TOr7C3 Caballé
vice-president, Josep Palauzie Serra;
tresorer, Uds Inglada Casned; corript
tador, Josep Forés Bertran; secretad,

Ramos Balen Alratmi; vice-secretarii

Angel Puigsubira; vocals, Frederic Bar*
celó, Juliä Molinari, Arseni Llopart Coa
mes, Josep liseleti Puig i Antoni Pes
nas Roig.

L'alcalde ha otele.nat el paga-

lod3
.30
1:9
119
40
V.OADETE5

45

raent de tots els comptes apro-

Ser-vart el tresor Je

vats fins el 31 de gener de Pan),
corren!. Els interessats poden
pasear per la Comptaduria municlpal, on serà assenyalat dia
per al cobrament.

seva cabellera si usa

Els cates La PortorrIque-da
els mes fins i aromätics.
Plaga del Bonsuceds i Xuclä, 25.

721/a

te

[olmedos do Simb, S9 en C.
Salmer3n, 64 I suouesal AvIdd, 10

eQRSA 02 MADRID

La muller que, per obra i gree
cia del gent de Materlink, tea
heroina de la virtut, medir
seu patriotisme i espill eaäniraea
abnegades, està representara
gistralment en aquesta
rable obra cinematogràfica
LEE PARRY
la muleer mes perfectarnent bella
de totes les estrelles actuals de
la pantalla.

IJS l'Elixir Cantonal ClImont.

8,,

amonquiline,
COCO pite,
arao neves,
Naliorea,
Mamare.
Finet Yaituctit

:

RIONNA IAIANNA

Ca f arros, nefredets, nronquitis, cranoquee, es curen rapta:unen, ania

60

Vagons arribata: Nord,
13.
"
Alacant, 21.

02/0111

Yha rebut al Foment del Trebull Nacional ep projeete diodos repertari de la
Direcci5 general de Duanes per o l'alai.
coció de l'Aranral i s'invita uls indastrials a qué facie per estrit o aftballuent
totes lee observadors que creguin convenio-uta dirigluise a la se e retuia de deu a
uta del watt o de quatre a *la de la

Hala
17

Merla,
Setrunet
.0e41

Eatle cima 41.
Feroz •
1,
•
.•

vbaut tara[mada

El gremi de Cerrallers i Ferrers da Barcelona en junta general celebrada acorda nomenar la
següent Junta directiva: N'Esteve Andorra, president; En Jacint Cuyäs, rice- president; En
n'enceste Ullod, comptador;
N'Eusebi Canud'as, tresorer; Ea
llamen Serra, secretari; En Josep Mural!, vioe-secretari; En
Joaquitn Cailollate bibliotecari;
N'Orenci Mara, vocal primer;
N'Emili Canal, vocal segon.

De

Terceres
Quarten
Tanta

Reb2es len novetats per a la

25 1/2

058PULLEE

Bala

Boqueria, 36
Mree....miesoxuraseammmamEr.....acm

Peus 1eäblas de llautó, des de 87
peesetce Pro. Gran assortit en
artiolos de metall
FeetECS SENZE COMPETENCIA
V. SCOIATO. R. dele Estudis, 8

31
44

•

Malicias novel

Peines Damero 4
serenes

80051

EllE111 1 fEli fifil
- CA M iSERS

PRESENTS

85
31

lolStatera

Balaguer Catases, Ernei Patera
Bartolomd, Josep Caballe Dae
nyach, Joan Vidal Salve, Carlee
Brauner Datelstroem, antjui
Garcia Manes i Joan Con Bolea
vi; director, Higirfl Sicart Soler;
administrador, Antoni Vey pea,
i assessors, Llufs Girona C.14
yäs i Salvador Palau Rebass

4,

-ARTICLES PRGPIS

Garrofa ne gra aova

•
P•

Avui, divendres, a les cinc de
la tarda, a la Facultat de Filosofia, el professor J. M. Balista 1
Roca darierä Ita Infló sobre animismo i la teoria del manh, del
seu cura d'introducció a l'Etnografia, que s'hagud de suspendre el passat dilluns.

SANT JOSEP

Berta
TItus
Tofo Ernesto trena 4,7o Par .0 tottioa
1 per mereaderla sobre caire.

•

tir-hi el eonferenciant doctor
Sanmartin, de Terrassa, per ocue
pacions professionales, la sala
d'actes es veiä concorregudfssie
me,
El president de la Secció, sea.
nyor En Joan Montafla, en breus
paraules obri l'acte. El secretari
de la Secció de Fotografies del
Centre Autonomista de Dependents del Comere i de la ' Indústria, senyor Artigas, se cuidä
mo-lt acertadament de la impressi6 del gran nombre d'interesana
tfsimes vistes d'aquella bells paratges plrinencs, cedides per l'excellent excursionista i foteegraf
senyor N'fAntoni Alba, qui asa
eistf a l'acte.
En nom del doctor Sanmartin,
el secretari de l'Ateneu, Senyor
Carandell, leggf la conferencia,
que bou mal. aplaudida.

58

F.9trauger
Comarca

de Fria N 1
10.18231

LOCAL

HEODORA

40

Pral
Valencia

11111

Zdfninia, 72.
3:C1Iima arran de terra,
Oseillaci5 termom¡triea, 59. Temperatura mitja, 103.
Precipitarla aguoso, des de les 7 Iteres
del dio anterior a les 7 boros del dio de
la data, 01 milfmetrce.

de

UHAVESIP111G9ERT, S. en C.

CEREALB

tromperaturca extremos a l'amara
•
35äruna,
131.

•tJ Lt
"Pelh"

er

Correal
Superfina superior
»
correal
Vagona arribats: Nord, 11.
"
Alacena 7

Termametre sec, 9 2; 120; 11'0.
Termametre lumia 7 4; 5 1;
(lamina (centesimes de sute:recia), 7n;
69; 73.
D:recci- del veut, calma; ESE.; 117.
1'elocitat del veta en metres per segon, O; 6; 4.
Estat del cel, quasi seré; nueol5s; tito
rollo.
Clame de anvols, camulus, etImulusnimbas ; Fracamulua camillas-nimbas;
cirros, ctlisulua•nitubus,

Societat
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Oran force

Complot Ter",

Idem Suissos, 12085.
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70'50
76'25
•
•
• F.
*Arria Elletea, de Cbt31. 4
0/11
O I/O 95'50
"
fOcletat PrOduClOrs FOrCel Malrluil 8150
• 111Din0tanyir geneeU Trinara F1104411
5t2C10193 er.fiDF7AT
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9150
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fin
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Pélgica, SOSO.

BAIICELONA

7085
78'25

F3a(4.11 1884
»
1878
C. Gro!. Vainvies 4 0/0
•
•
"
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la

79'75

7950

-5

Obsequi

Noruega, 25005.

75

Morsa caoservaolat 7, 13, 13
Barómetre a zero O al nl y ell 4s la
mar, 760'0; 7601; 7605.

_M'invocar als senyors accionistee
per examinar, discutir i aprovar
aläria el dia 24 dell. corrent, a dos
guatas de dotze del mate al domicili social, Plaça del Palme 15,
per examinar, discdtir i aprovar
la Memòria, el Balane i els comptes anyals del passat exercici,
que terminà en 01 de desembre
de 1922e
Tenen dret d'assistir a la dita
Junta els posseidors de 50 o mes
acciono que les hagin dipositat
a la Caixa de la Societat abano
del dia 19 del corrent mes i hagin acreditat posseir-les amb
tres meses d'anticipació al die
'de la Junta.
Els acords d'aquesta Junta
tlndran plena validesa legal, sigui el que •igui el nombre datecionistes en ella representats, en
re/lacia amb les altres disposacieno dels Estatutos,
cions dels Estatuts.
El Secretari general

DESPOES TASCO

243

Dio 13 de mara de 1923.

COMPANYIA GENERAL D'ASFALTS 1 PORTLAt40 "MILANO"
D'acord amb ço que preve Carpeta 21 dels Eetatute, el Cunean d 'Administració ha acordat

Talares, 7620 off.
Pessetes, 23030 off.
Urea, 7783 off.
Dólers. 1627 off.
Franca colosos, 30223 off.
Merca 003 off.
Corones, 251 25 off.
acearatta - teste:4
areentines, e060.

1,8

0118EAVAT010I «MOROLO= Di LA
BRIVERSITAT DI BARCELONA

Anuncis Oficials

Canela s'obre Londres, 79345.
khan Relatan, 8600.
Idem Espanya, 25075.
Ideal Holanda, 912.
Idee* Italia, 7790.
Ideal Novo York, 16273.
Ideal Portugal, inc.
Idem Suecia, 43250.
idear STORPTI, 30250.
Ideen Araentina, 905.
Idem Brasil, inc.
/dem Grada, inc.
Idem Noruega, 20-1.
/dem Dinamarca, 3 1 325,
Iclem Berilo, 008,
Idem Viena, 2300:
Idean Praga, 4830.

Driedreä 18

Xampany Lumen, Xampany Codorniu, Parieres 8 bot. Chequee
Paneres de 6 bot. Moel., Vins
Goneälez e Biass, Vins Borgenya,
ChartreuZe Benedictini, Rom Negrita, Conyac de totes les marques, Amor Picon 360 bol. Pinyes ti! natural, Llonganissa
Castelltereol, Xocolata Menier, Torró de Xixontt„ Tapioquee i pures Groult, Tonyina en
escabetx, 3 pessetes quilo, Oli
d'oliva especial per a injeetables
i laboratorio de farnettela en ampolles precintades.
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Es ven a fiatesles tarmacteg

Es el millor pelen de turnar

En junta g e neral de Clastittit
Mutual-Sailus celebrada el passat diurnenge, quedà elegit el següent Consell dì govern; President, Miguel Barber Beldrich;
tresorerer, Remen Fontanet Revira; aecretere Antera Alonso
Gonzalo; coneellere, Joeep Toreallardona Fontanal/as, Francesc

Llobet

J. de

a 5. Consulta económica
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Art:c!os per a ; asalta Wad
Vendes al detall
Preus sense ceneetincia
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ge agregat deis Hospitals de Par,
Gola, Ras l Ori ll es. Consulta de,
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EL3 "MAMES

CRONICA S l CRONICA DE
CULTURA
CIAL

ROMPA: Debut de la compavsyi4 nao "L'oca: bici,"
Abans que debutes a Romea la cotas punyia de L'aedl bias havia Ilegit algu-

junta Municipal de Vodais Associats

TIVOL1
PER7,5,1NDULT D'EN VERDA-K.CK1)-rsitilIP
,
. tr, BiDNES 1.1..t.TRES
Avui, divendres, tindra Roe en aquest
.;...
A les sis i vint-i-cinc minuts d'ahir questes acciona hauria istat un hon neDE ARCELONA
1
GUER.
..,
..
teatre la inauguració del Circ Americi,
a la tarda i sota la presidencia de l'al- goci, pujar estan a 147 . 50, CO que vol
per
que, procedent de Madrid ens presenten
Els veina. del; baris on té establer- En la darrera sessió celebradi .
calde, senyor marqués d'Alella, va obrir- din que haurien guanyat prop d'un so
nes Ramales de certs critica dart aleels directars senyors Coreana i Perezofi. "la la taverna el desgraciat Lilli3 Ver- aquesta Corporació, l'acede:Me don Pe- se la sessió de la Junta municipal de per tent. Essent aquesta una obra d'ucrearen algun d'ells harte smportant i
Ledlenc de la companyia esta integras, daguer, davant la noticia publicada a legrf Candes i Grarnatzat don leeVocals Associat, per a la ratificació tilitat per a Ii ciutat, l'Ajuntament l'ha
ple de garenties. i dels clirectors d'es- pes tant, de valuosos i interesants dealguna cruenta de pral:ladea, enviaren tara d'una nota d'Arqueologia hispano- dels acords de l'Ajuntament que sano- de fer i si no la fa hi ha de contribuir.
cena geratinies. als quals havia impresmenta caen Les Dalwhinies, veritables
ahir al ministre de la Guerramel se- cristiana". Despees d'haver dedicat un laven a l'ordre del dia.
El patrimoni de la ciutat diu que no
sionat fortament aquesta' maniiestacie celebritats ciclistes; els gladiadors rorecord als arqueóloga que, a partir del
güent interessant teiefonemar ,
El secretari llegeix l'acta de la dar- s'ha d'augmentar solament amb nous imrussa. Tenia ja una idea poc o molt apro«partimial..___ Ex.oeupi g gái; senyor segle XVI fina ala damero timas, han rrera
mana Les Ponti; els barristes cómics
postos, sin6 que Id ha altres majaras.
sessi6, essent aprovada_
ximada de L'ocill blau; a Alernanya, Panela Asti, els formidables acróbates
Nieta Alean Zamora, ministre de la tractat de les antigüitats deis primera
L'alcalde pregunta si la Junta de Ve- Diu que el negad millar que -podría fer
tom eh truca de cabaret ab. barreges Galenos; familia Cardinali amb sm mesegles
del
Cristianisme
en
la
nostra
PenGuera.-Madrid.
de regir pela ma- l'Ajuntament seria l'adquisició de la
'
.
data lauve, la coloraina i lemocal ruslesula, fea notar l'escaseaba de mona- cala Associats abs
ravelloses combinacions eqüestres en
teits reglamenta que l'Ajuntanaent en Companyia d'Aigües.
ses, de la guerra enea estas a l'arare del qu a tre çavall, i la part de dure, a car- , Interpretant unaninve.sentiment veins
monta que es conserven a Emanya perReferint-se a les paraUICS del senyor
banda de Luís Verdaguer, qtri oa 15110- tanyents al dit període, no obstant els les teces sessions.
dia.
ne dels domina Germana Díaz, i els
El vocal senyor Colom fa avinent que Camba que ha retret el senyor Colom,
rocen blau com a priaelpi, anar reis de la risa Pompoff, Tedy i Ernia mala eatern Iota cona:menta, clavant tetestimonia literaria que demostren retegrama publicat cleari Ei Pueblo Vasco, xistèneia de nuclis cristiana en els ternas ha estas presentada una proposici6 re- demostra la improcedencia que l'Estat
contra tot el que t aima a/dime:jai cerca amb tata la cort de millassos, que f ade Bilbaq, que assegura que V. E, en apostólica d'esglésies en les principals
ferent a aquest assumpte, en el sentit adquireixi acciona d'unes Companyies de
una disoció viva i picant, diere els deran les delícies del públic entre un i al,
ferrocarrils que, dintre de cert nombre
Divendres Sant preeposare a S. M. el
Que les sesaions no es perllonguin dumenta primaria, dintre la rimplicitat de tre flameoð del programa.
sefundades''
utat'
hi'Dan'I'manest
e
'
d'anys han de revertir a l'Estat. Es
rei, entre altres indulta cl de Verde- garla tradicions venerables, per l'Ames- ramal la nit.
fons i de forma que presege 1 -ala espectal
noticia',
guer,de
nosaltres,
cal:tenue
El senyor Maynés fa algunes obser- com si nosaltres compréssim accione de
KURSAAL que,
tol Sant Jaume i els seus deimbles, i
joia
ernpifa
confin...se
tadora. L'expressionisme alemany, anant
dintre
Rennt l'èxit assolit per Sodoma i Cavisitades tal vegada per Sant Dita en sa vacions i es llegeix la proposició, la la Companyia de Tramvies que
a la recrees óel naif, eMcena que ve tic
neta ..ada
i nitres nablacions,
que
alguna anys han de passar a la riostra'
morra, l'empresa d'amenas saló anuncia Barcelona
ni probable vinguda a la Hispenia Tarea- qual din e
Rússia. A Rússia. bornes cans el lean>
ram9anya,
squesta
Que s'assenyalin les horca de les 5'30 propeetat. Amb abre, queda demostrat,
diusky-rautor del manifest de l'es- per ami l'estrena de la superproductennes tornara alegria llar fand- cenen"'
fina a les ala de la nit de conformitat el poc fonament de l'argumentada feta
'pressionisme absolul-ban arribat a la 'ció americana, de la casa Capitolio S. mateix
El
senyor
Casades
tau
esment
de
la
honrada i V. E. tindra intima satisamb la convocalória per celebrar ses- pel senyor Colom
bogeria del naif, i han ardled a retor- Huguet. Cien la }ramada, interpreta- tia
jem es ade de tendida saragossana, que afirma la
feeef e ,pee /leven fet
Fa una llarga exposició de la manesiuns, prorrogant-se solament per una
da per Man Murray, que hi llueix les
nar les eireres dintre l'art oficial de la
justicia,
que
aplaudirá
caloromment
tot
construcció
d'una
capella
pels
deixebles
hora o sia lisis a les nou i continuant- res corn l'Ajuntament pot arribar a fer-'
aoves dota de gran actriu i de dansari'república dels Soviets. Els russos
de Sant Jaume, al lloc de l'aparició de
el
noble
serme
distinció
de
clames,
dones
L'oren bien no sean tan radicals; mal- na. Es de creare que rema que lindes les entornan civil i eclesiastica, caen la Santa Verge; del baptisteri que exis- se cls dies successius que siguin necea- se amo de la Cornranyia, esmentant eLasaris per a raprovació dels pressupos- avantatges que aixó portaria a la ciuaquí aquesta peLlicula no ama inferior
'grat les seves deformacians cubistes
tes mes sortints i il.lustres personalitats, -ti a Guadix, de que no en queden ves- tos, assenyalant-se les tardes d'aquests
tat. Acaba demanant que tots els vocals
la sera debilitat er l'expressinaLme rus a nssoiit a París.
•
entitats totes, el mis modest obrer, no hi tiLyis una/erial '
-1
dies i horca de quatre a vuit, i prorro- votin la ratificació d'aquest acord.
POLIORAMA ha qui no estigui segur eme el pebre
alemany, es mantenen en un terreny
ame esment del descobriment, en 11,^ 3
El vocal senyor Colom diu que el que,
gant-se solament per una hora mes, o
'unes assequible per tothom. Avui dia,
Amb la representació de "El Unís Verdaguer es víctima de la tata- al subsol de la Seu Conmostelana del;
'
sia fins a les nou de la nit de cada - un ell ha dit es que no ha de fer-se la
'grecies a resccnografia i la pintura era Centenario" i l'estrena a aquest
fonaments dc la capella, o "cella memo- ders dies que es necessitin, sense que per compra directa d'aquestes accione per
litat que barreja Sal honrat noto anda
/han vist tos da boas burgesos en els teatre de da eomedin en dos' act.es mea repugnant tragedia,
rea", que els deixebles de. Sant Jaurne cap motiu puguin habilitar-se mis hol'estat actual de la hisenda del Muni;tealre i en les exposicions de Peala i de dels senyors Insua i Iiernandez
erigiren per servar el tos. da l'Após- res que les indicades.
cipi; si haguessin estas acciona liberaiMunich. ja no s'escandalima ningú amb Calà, -"En familia", celebrara el
UN PREC 'DEL SENYall tol, dipositat al camp dina, ed una arca
El vocal senyor Colom defensa la se- des, RiX6 ja seria una altra tosa. Pro'tina Ilusa de castró retal'at, un fanal seu benefici dernä, divendres, al
marmória.
testa de l'absoluta independeneia que es
JOSEP ALDEROLA
va proposició.
.tort o una perruca veda.
vespre, l'actriu de careeter se1.6sen
vestigis
estudiats gel mayor
2
El senyor bares de 'a'ieer intervé en confereix als reg:dors que han de foar
' A mes a mes, aquestes coses no es nyora Dolors Cortes, que tanEl senyor Josep Albero la ens
M'
"
en confirmar Casis- la discussió i diu que troba justa la pe- mar part del Censen de la Companyia 1
eot negar que fan bonic a estones.
.erre',m
-ise reliquies.
tos simpaties Almete entre el pU- prega que fern constar qua en Pez
teclae'de
mal insignes
acaba insistint que els vocalamassociats
timó dels anemias daqueem prapostc,o.
Els russos de L'ocell haca són fills blic barcelonf.
dirigir la paraula al Palio des
Les particularitats de l'edifici tamal
El senyor alaynés contesta dient que no poden donar el seta vot a la ratificad'aquesta epoca i d'aquesta manera d'enDtssabte, a la nit, tindrà lloc del, Govern civil en la manifesta- a la Ilurre, condueixen a comparar - lo amb ea "es lo nemosieat que s'hagi de so- ció que es demana.
(entrelaceesd"ie' .1'6 eón gent en aquest teatre l'estrena ded pas Cid de dimarts, no va dir que
Intervé en el debat el &mayor a' na.
les construcions siríaques de la meteixa lar la proposici6 abans de començar la
tenen molt boa senut i, a ras a mes, de comedia "El santo de la tiple"
sliagues d'ajudar al Govern lli- .,
la cmnpostelana 'arda la nota- SüSbit), Silo yac aixe mag ia fer-se des- demostrant al senyor Colom que les
són excelelents amistes. Els russos tensa que firmen els senyors Lluís Al- beral, sinó que es limità a ex'(sic
Pecacoincidencia
de
del m'In donat a lea prés que hagas transcorregut les quatre grana ciutats del món tusen un deficit
i han ungut amere un instint de la rnerieh i J. Pons Vinent.
posar l'actual momea [m'aje,
unes i a les altres construccions, cr Ar- horco reglamentarles i segons la tasca infinitament major al del castre Ajen- 7
Mestice esteriliza molt mes fi i n'oh mes
al
sense,
perb,
assenyalar
l'ajut
o "Santuatis de t'Arca" amb que que slagi fet podra veure's la neces- tament i tnalgrat aixó van municipalitTEATRE D'ART GOM- Govern Ribera!, per esaer aixe
amat que els liabais de roccident d Er. són conegudes les primeres esglesies pa'al que sigui votada o no la proposi- aans els serveis.
pa, i aquest instint, verament adorable,
PANYIA DE MERCE NI- contrari a les e,eves idees IliberEl senyor Mayués contesta al senyor
lestinianes per la forma d'arca o cofre ció.
es el que commou i el que deixa
COLAU
täries.
que presentaren en Itur disposició.
El senyor baró de Viven es plany de Colom, fent-li remarcar que es comboca-badat el peblie occidental.
La eotnpanyie ele 't'oree Nico- •
El senyor Casades del seu estudi com- que no s'atengui, almenys per cortesia, pren 8,000 acciona a, la par; que la
La companyia de L'oct.!! blau, si hem
JUNTA LOCAL DE RE- paratiu d'aquests edilicia en dedal l'o- el prec que fan els vocals associats. Companyia dóna 1,000 acebos allibed'ésser sincera, no en una cosa formi- lau de la oue es primer actor Alexandre Nolla, representarä el
El vocal senyor Colom fa remarcar rades i a mis a mes cedeix una décima
FORMAS SOC/ALS
rigen coma dais uns i dels altres i la
dable, una d'aquelles coses eme lea min
e_
confirmació de la medida» més vene- que els vocals han presentas aquella part de las acciona beneficieries. Les acno admeten observacions.-ed'squnai pròxim diumenge, die 18 la misoceions
i
domicilis
,CoLlegia,
del
nostre
dramaprepesició per DO arribar al cas de ca- cions estan a 147'5o e per tale, l'A31111.•
randa de les Hispenies cristianes.
La qualitat cle respectacle es bona, aixó Zlor producció
d'aquests per- a les eleccions de
an co pot negar, peró dintre el seu ge- turg En J. Puig i Ferrater "La jurats obrers del Tribunal InFI ckniferenciant fou molt felicitat da Junta de Vocals Associats, que ea- tament hauria fet un esplèndid negad.
acre mairjem qualijkar-la de seaon dama ruemorada" de la qual fa dustrial, quo tindran Roa el dia pel S2U important treball d'investiga- cobea la sessió a la =tinada. Cal teair A mas, la Companyia dóna a l'Ajunteció histórico-arqueológica, que fou es- en compre que la majoria de nosaltres raent el dret de quedar-se la totalitat de
ileon. Des diel punt de mira relatad, con- una creació aquesta compdhyla,
la se- 25 del corrent.
anda gran atenció i ver interès pela -diu-som uns modestos industrials que les emissions que faci la Companyia
aideraut eis espectatles que es donen a distingint-se especialment
Districte primer.-San Rai- coltat
,Barcelana, sha de convenir, perú, cele nyora Nicolau i el senyor Nolla.
senyurs academies presenta, els quals regelItein un establiment i no podem, de finalenent se'ns concedeixen cinc canse'.
mon, 26, segon, Escota de....,Nens
Es d'esperar que es veurà en Vocell blau es un gran esdeveniment
ai_ felicitaren l'erudit eompany arqueóleg. cap manera, perdre les alta. llers, la tercera part del Consell, el qual
MarealoneLa; Catalunya, le (s aiRectifica el senyor afaynes pregant serà presidit per l'Alcalde de Barceloeorre,qut el saló-Acetre de l'Orfeó
teatral, es un bon mamen/ que s'ha
tprolitar i que cateen obligan a mirar Gracienc per les moltes coman- IOS, Escota de pervuls (lunt. CONGRES INTERNACIONAL DE que no prenguin com a molestia la se- na, que tindra el dret d'inspecció de la
Martí).
des de localitats.
va indicada de votar més tard aquesta comptabilitat i altres que va detallant.
CIRURGIA A LONDRES
'amb tota mena de respecte.
Diu que és molt natural que els regidora
proposició.
Diatricte segon. - Tinencia
Els quadros suggestius que presenta
LA PASSIO A OBERAMColigan
de
la
Societat
InterEl
sisè
mni
n_
1,;e1
,
4
Escota
de
d'Alcaidia
Rectifica tumbé el vocal sedyor Co- que vagin a formar part del Conselt
aa calupanyia són tots ells d'una gran
MERGAU
nacional
de
Cireirgia
tindra
lloc
enguany
loes, fent veure la impossibilitat en que tinguin una independencia absoluta, ja
dez Núnez, 3 i 5, Escola de Nene:
varietat; els silla caminen per un món ue
meenesmeaesse Diumenge, dia 25 del que som, a dos Asil dèl Parc, Sicilia.
. a Londres, del 17 al 20 de julepe sota es (roben malta vocals de tomar a les que conträriament, la seva autoritat seeleee agut, formen
murta de sis de la tarda, tindra !loe, al
el patronal de S. M. el rei Jordi V i
: Cada ateadro este penSat i ponderat-la
Ti linda la presidencia de sir William Mace- nits per viere Ileray o ésser gent tre- ria nul.la i cada vegada que s'hauria
Districte tercer.
de la Música Catalana, una Onchalladora que han d'alçar - se de triad per de votar un assumpte batirle' de tierna,flurn ls jtveee un gran paper, da elements .Palau
O,
primer,
EsCiutat,
Khalclia,
wen.
e intervenen perquè si; una inteLligen- ressantíssima sessió, destinada al "Draatar el consentiment i consell dels altres
acudir a Hura tasques.
cela
de
Nens;
Santa
Anna,
111
'tia clara, un bon gust i un sentit del ma de la Passió del Senyor, a OberamApart les sessions cicntífiques, se ceEl senyor basó de Viven cita que des- 45 regidora que formen l'Ajuntament.
Escota
de
Nenes;
Godois,
29,
13,
lebraraa una serie de testes i recepcions, prés de les darreres manifestacious del
El vocal senyor Colom insistcix en
color i el molan-wat han presidit la rea- mergau".
L'exquisit literat i come.di6graf, di- priumpal, Escota de Nens.
segons programa detallat, ' que maman senyor Colom, no hi ha d'haver cap obs- les secas anteriors manifestacions. per6
damestes curtes neravelles, en
Drauna
rector
de
l'Escota
Catalana
d'Art
Districto
quart.-rBruch,
102,
oportunament
els
serryars
metges
inscrits.
donen
tack a atendre la petaci6 del senyor finalment accedeix a retirar l'esmena.
ta Isn'tsica i la plàstica ens
Yaga scusació epidèrmica de coses agra- treatie; N'Adriä, Gual, explicara la Pas- baixos, Escota Graduada; NitAlela matcix rebran les noticies preEl senyor Rocha intervé per fer alColom. Acaba demanant l'opinió de les
a les representa- pols, 206, baixos, Escota de Pärsió
crOberammergau,
cises
referents
a
viatges,
hotels,
etc.,
amb
minories que representen el partit me- guna aclariments.
dables i cace:anta.
cions de la qual acudí el darrer cstiu, vuls.
indicada, dels avantatges aconseguits bailador.
mnatoso guamas, eam ha sigilas,
El senyor Maynes agraeix al senyor
desliga de presenciar aquella magna i
Colom que Mime retiras resmena.
Districte cinque. - Tinneia en les diferentes nacians pel Comitè
El senyor Viza intervé.
t on/ Les mafóligues holandeses, Tit,sas is
dramàtic
popuó
d'ad
del Congrios.
Resta ratificas racord que ha cstat
Es dóna comete duna esmena a la
enorme i la negrea aleas-saya i la Ta- única manifestad
Alcaldia, Sadurnl, 13, baixos,
torna russa, que tenen un test regust lar.L'explicació anirà acompanyada de cola de Nens; Cid, Alberg !loePer a les inscripcions, escriure al dele.
proposició presentada pels senyors vo- objecte d'aquest debat
La
gat del secretari general a Barcelona, cals associats.
de Kabarel almnany. Uns almea, caental- nombrases ialustracienis fologrefiques,
turn.
ALTRES ACORDS RATIFICATS
dame de Pire o Una 'lit entre as
Diu l'estrena: "Que en benefici de la
Districte sise.-Montjuich del doctor Bartrina, passeig de Gràcia, 44,
Tot seguit, amb el vot en contra del
d'una
banalitat
empolprojectant-se
profusament
els
llocs,
els
primer.
cm"' de Mescal',
comoditat dele vocals associats, s'acordi senyor baró de Viver, és rati ficat
vadee que no cm interessa gaire, ni ens pavsonatges i les escenes mes importants Carme, 5, primer, Escota de Nenes; Ronda ltde Sant Antoni, 40, ASSOCIACIO PROTECTORA DE suspendre la sessió a dos quarts de deu cord demanant que previa l'execució de
del sacre drama.
eiu res de non
per continuar-la a les anee, deixant a subhasta que se sotlicitara del goverNo cal dir corn es esperat aquest es- Escota Graduada; Anbau, 455,
L'ENSENYANÇA CATALANA
Ni ha, perca quadros on el genera naif
la sobirania de la Junta l'acord de prór- nador, se celebri concurs per contraearriba a agafar un gran to, i són plena deveniment, per tos els qui de la PaesiG Escota Montessori; Villarroel,
die
17,
al
vespre,
tandra
lloc
Deme,
lar el subrninistre de transporta en ged'Oberammergau tenen esment.
140, baixos, Escota de Pàrvuls. lacte inaugural de la Comissió delega- rogues ulteriors.
de greda i originali It, com el del veneEl vocal senyor Colom fa avinent la
Districte setè.-Rosal, 12, pri- da de l'Associació' Protectora de l'En- impossibilitat que malta vocals puguin neral pels seriada i treballa técnica dels
dor de fruites dalt d'un ase de carnea,
mer, Escota de Nenes .(Poble senyança Catalana de Malgrat, prenent- anar a sopar i tornar en (lasa hora i serveis facultativa de l'Ajtmtarnent, pel
cantan! una cança esquerdada, i imaSec); Sarria. 15, baixos, Escota hi part, a mes de diversos oradora de la maja, i prega que es voti las proposició. termini de deu anys, i d'acord arda el
ginant aquella teoria de camells de paPressupost i plec de condiciono facultade Pärvuls (Hostafranchs); Plaper retallat que fan bastant efecte.
localitat, el conseller de la Protectora,
El senyor Alcalde fa avinent que va
tives i económiques formulat per la DiQuan els rasaos agafen el to popular
REPLICA ya Comas, 10. Escota de Nenes senyor Josep Grane i Sala.
a comenear la votació de l'esmena, la receló general dels Serveis teenics.
(Les Corte); Creu, 5, Escota de
'ttivent, i es dediquen a evocar el seu
Sr. Director:
qual es rebutjada per 38 vots contra 33,
Un altre aprovant el dictamen relatiu
A 1_'INST1TUT FRANGES
gran instint plistie, atesta/ares són
Nene (Sans esquerral ;
Han Regir en LA PUBLICITAT del
quedant al mateix temps rebutjada la als comptes de .l'Interior i de rEixamtnitables, i aleshores convencen a tothora.
dia 7: "Cité un exemple cota a tris- pir, 80, Escota de Nenes (Sane
Ahir, a les set de la tarda, el proposició del vocal senyor Colom.
pta. formulat per la Comissió.
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Londres, r5.—L'Agència Reuter te nó!lela que en els cercles ben informats
es consideren fracassades les gestions
referents a la celebració a Londres d'una Conferencia preliminar, l'objecte de
Fi qual seria determinar l'actitud deis
aliats referet.t a Turquia.
Amb tot, es dóna com a segur que el
Govern de la Gran . Bretanya no farà
cap objecció en el eas que França
Itàlia manifestessin el seo desig de trametre a la projectada Conferencia de
Londres els seus representants per examinar I discutir la situació sobre la ba%e de les contraproposicions presentades
pr Turquia.—Havas.
AHIR ARRIBAREN AL QUAI D'OR
SAY LES CONTRAPROPOSICIONS
TURQUES
París, 15,—Aquest mati han arribat
al ministeri d'Afers Estrangers les contraproposicions turques.
En dites contraproposicions no es dúna
vcap.g-arantia a canvi de la suspensió
de règim de es capituacions.
Es perits francesos examinaran immecliatament Fles susdites contraproposicions i després aniran a Londres per
a celebrar era conferencia arrib els perits britànics.—Radio.

DE RUSSIA

LES REGIÓNS OCUPADES

D'ORIENT

A Ang:aterra es consideren fracassades
les gestions per una
conferència preliminar
a Londres
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Es busca la manera d'entaular negociacions sense capitular :: Els beiges

augmenten també Ilurs efectius
Berlin, 15—Els perits del Govern alemany han prosseguit llar
discussió sobre el projecte de reparacions amalifisat. Els principals industHals alemanys han
estat invitats a donar Ilur opinió sobro les garantice que estarien disposats a formular per als
pagaments en diner o en espe,
cies. S'ha proposat que el 25 per
cent de les accions de les empreses industrials alemanyes sigma.
Mundea a titol de reparacions
als diversos Governs aliats, els
guate les repartirien a la vegada entre els industrials aliats.
Aquest projecte de reparacions
ampliat contribuirà més al sanejament de la Hisenda alemanya
que el projecte alemany de genes
darrer. El nou pla sera presentat immdialament que quedi ter-,
minat.—Radio.

MILLORA LA SITUACIO A LO-

RENA
aletz, 15. — Es registra una
malora sensible en la situació de
la conca hullera d'e Lorena. Gran
alombre de minaires han hepres
el treball—Hayas.
ELS AVIONS CORREUS TOULOUSE-RABAT-CASABLANCA
NO FARAN ESCALA A TANGER

• Parla 15. — L'Administració
d.s Correus anuncia que ele avions
de la linia Toulouse-Rabat-Casablanca que des del primer de
genes tocaven a Tänger a lanada i tornada, han deixat de ser,
vir aquesta escala, no afectantse per consegüent en endavant
correspondencia en avió amb des
ti a Tanger.—Havas.
INCIDENTS A PARIS
L 'ACTION FRANÇAISE" I LA

POLICIA
' París, 15. — Mar van ocórrer
alguna- incidente en els balitevare. Alguns vianants Peraprengueren a insulte contra els venedors de l'"Action Française"
que, anunciaven articles contra
la policia, rnentres que alises
transeunte aplaudien i compraen els periódica Es produiren
alguna avalots entre el públic
els agente van haver de dispersar a venedors i compradora. —
Radio.
YISTA CONTRA DUES DONES
QUE ENMATZINAREN LLURS
MARITS
Berlín, 15.—Avui ha començat la vista de la causa contra les dues dones que
assassinaren a Ilurs marits, enmeezinantlos lentament.
Ha assistit a la sessió un palie nomhrosissim, que ha segun amb apassionament i indignació els detalls del fet.
La part més emocionant de la vista
ha e§tat la lectura de la correspondencia canviada entre les dues enmatz.inadores respecte al crim que cometien.
En Regir-se alguns parägrafs de les
susdites caries el palie ha amenaçat
•
iradament a les acusades.
En les esmentades carees es contesten detalls realment horripilants sobre
la mort lenta de les víctimes.—Radio.

EL QUE ES p m DEL PROJECTE
DE CUNO
Paras, 15.—Telegrafien de Bet
un a "Le Matin" que el cansellei
Cono prepara un projecte de reparacions sense cap base sólida.
—,Hayas.
ALEMANYA VOL ENTRAR EN
RELACIONS AMB FRANÇA PERO
SENSE CAPITULAR
Berlin, 15—Es parla inca actualment de la manera coxa sera
possible entrar en negociacions
amb els Governs francès i
En general es diu que Alemanya
no pot cometer en endavant sine
amb ella mateixa.
Els caps dels grane partits po.

Mi s s han visitat el cance4ler, per
Incluir-lo a entaular quant abans
negociacions amb els Sindicats
obrers t industrials i converses
directes amb Franca.
El Govern alemany es troha en
un situació dificil respecte de la
poblada i no pot donar aquest
pas sind amb la mejor prudencia.
- Es descarta la possibilitat
na próxima caiguda del Gabinet
Cuno, puix cap partit politic no
vol carregar amb les, responsabilitats del moment . El desig d'obrir negociacions amb Frença es
quasi be unànime, per6, malgrat
això, hi ha inquietud sobre la ma
riera com sera possible, entrar en
relacions sense capitular.
El Govern alemany intentara
prendre, contacte sistema amb
França. Berlín desitjaria, en especial, saber quines san les veritables intensions del Govern frau
ces.—Radio.

L'"Evening Standard" diu que
actualment s'exerceix una torta
pai saje diplomätica prop del caesCono amb el fi que aquest
aren la coi-iterenM de Brusselaes com un desig per part de
França i Bèlgica i al mateix
temps que doni explicaclons sobre
qins san els seus propasas definitius—Havasi
Berlin. 15.—Els rumors d'una
intervenció anglesa prop d'Alemitaya i les declaracions publicades en un periòdic nordamericä
turna estat astillas amb vivissim
interes i satisfacció a Berlin.
Per la seva para el Govern
alemany ha fet publicar una nota
ofialosa dient que no té cap noticia de les suposades gestione prrtades a cap per Anglaterra.-11avas..

DEFINITIVAMENT ANGLATERRA NO INTERVENDRA EN L'AFER DE LA RUHR
Londres, 15—L'Agencia Reuter diu que s'ha fet avui una. de-:
claraci6 definitiva en el sentit que
no pertoca a Anglaterra intervenir prop de França i Belgi3a
Alemanya, per considerar Aue incumbeix a Alemanya presentar un
pla que satisfaci a Franca i Bel• gica . Mechones podrien entaular-se negociacions.
Si Alemanya presenta un projecte.capaç d'ésser pres en considerada pels francesos i belgues,
Anglaterra es limitaria a fer observar al Reih que les proposieions han d'esser sotmeses dirertament a Franca i Bélgica.
No obstant, Alemanya pot publicas les condicions del seu pla
i d'aquesta maneaa França i Bèlgica el rebrien automatice/nena
—Hayas.
ELS EE. UU. I ELS IMPOSTOS
DE LA RUHR•
París, 15.—Telegrafiers de
Washington al "New York Ilerald" que en un comunicat oficial es elai que ', reina i Bélgica
tenen perfecte dret a cobrar els
impostos a la Ruhr.—Haves.

ELS BELGUES TAMBE AUGMENTARAN LLUR COS D'OCUPACIO
Paria, 15.—E1 ministre de la
Guerra, M. Maginot, ha confirma:
que de mes a mes dels 15,000
bornes de reforç que trametrà
França a la Ruhr, els belgues, per
llur part, augmentaran en 5,000
hornee el seu cos d'ocupació—
Radio.
ES TORNA A PARLAR DUNA
INTERVENGIO D'ANGLATERRA

Londres, -15.—Diversos rumore
circulats en els circols politice
consorden a apreciar l'existencia
d'una intervenció directa d'An-

glaterra prop d'Alemanya.

TRANQUIL.LILA SITUAGIO
TAT A LA RUHR
Dusseldorf, 15.—Regna trenquil.litat en el conjunt deis territoris de la Ruhr. La situada es
normal a Dortmund i a Essen.
Les relacione amb la població
van millorant. A Viten una comissió de comerciante comunica
a les autoritats' que prometien
vendre a les tropes si se suspenien les penes imposades als comerciante que s'havien negat a
vendre.
A. Recklinghausen ha estat
sisees fine que obeeixi, el diari
oficial del dictricte, que es negä
a inserir una ordre relativa als
assassinats de Buer i diversos
avisos a la poblada.
A Welbert i Wulfrat han estat
expulsats 32 agente de la poticia
yarda.
A les mines fiscals de Westrhold, on els francesos s'incautaren el dilluns del calló existent,
continua la vaga, pera els obrers
no han deixat apagar els forns
de cock. Tambe continua la vaga
a les mines 'fiscals de Recklinghausen.—Radio.

Dusseldorf, 15.—Les relacione
entre les tropes d'ocupada i la
població civil minoren coneiderablement.
Els obrers declaren que trebaliaran a compte de lea autaritats
franceses si-ele alemanys no els
busquen feina.
El ministre (le Comunicacions,
senyor Groener, ha assenyalat a
la direcció alemanya de ferrocarrils -en els pateos ocupas que
entre els obrers es formava un
n'ion hostil a la politice de resistencia i partidari d'entrar en
negociacions amb els aliats.
Continua la vaga a les mines
fiscals de cock de Westerbold.—
Hayas.
ELS FUNERALS DELS .ASSASSINATS DE BUER
Buer, 15.--,Ahir al metí s'efectuaren les exequies pel subtinent
de caçadors francas Colpin i l'agent tècnic de la mateixa necionalitat Joly, assassinats pele alemanys.
Durant la fúnebre cerimònia
no s'eadevingue cap incident.
Di assistiren el general Degoutte i tota els generals aliats
una gentada immensa.—Havas.
DE'TENCIO DEL DIRECTOR /
REDACTOR EN CAP DEL
"DORTMUNDER ZEITUNG"
Dusseldorf, 15.—E1 director i
el redactor cap del diari "Dortmunder Zeitung" han estat detinguts per ba yos publicat una
informació odiosa i falsa dels
successos de Buer.—Havasa
ELS BELGUES S'APODEREN Di
DEU MILIONS DE MARCS
Dusseldorf, 15.—La policia
belga de seguretat ha descobert
una oficina en la.qual es pagaven els salaris als obrera vaguistes. En aquesta oficina, els belgues s'apoderaren de deu 'mimas
de mares.
Foren detinguts vuit obrers
ferroviaris.—Havas.
LA QUESTIO DELS LUCRAMENTS DE CARBO .
París, 15.—En una nota del
Quai d'Orsay es posa de manifest que quan el senyor Mayer
anuncia que els industrials alemenys tenien la intenció de negociar amb els franceses sobre
els Meramente de carbó mineral, el Govern francès declara
que examinaria exclusivament
les proposicions que el Reich li
Íes per escrit i aquestes proposicions no arribaren a coneixemera, del Govern franc ès.-11avas.
UNS SENTINELLES DISPAREN
CONTRA TRES ALEMANYS, MATANT-LOS
Dusseldorf, 15—Despees de l'avis reglamentari, els sentinelles dispararen
contra tres alemanys que intentaven penetrar en el dipósit de mäquines de
Recklinghausen. Els tres alemanys moriren a l'aete.—Havas.

Signada per 'Els P . de J. de St.
Poi" hem reout una crida
ale Pomells sie Joventut de
'Catalunya, que per la seva Ilarga
extensió no publiquem.
• Amb brillants paràgrafs d'a-

mor patri fan esment de l'estat
inacabat en qué es traba_ l'altar
de l'església parroquial de la vila, on s'hi serven les despullea
(1(3.1 gran patriei Rafel de Casanova, que mans barroeres l'han
flageLlat, malmetent el seu gust
art fa tic.
Amb la coLlocació de la alosa
que ha de perpetuar la memória
del preciar patriota, quelcom
s'ha fet, pera resta encara do-

• nar-li un digne aeompflment, i es
per això que els Pomells de Sant
Bol, amb la cooperació de l'Ajanlarnent i de Joventut Nacionalista. mentre es fan els treballs neseseara; per asabas tan gran obra
.hi coLlocaran el dia 29 d'abril
:vinent una imatge de Nostra Doma de Montserrat . En tant, preguem als Pomells de Joventut
de Catalunya i a tots els patrio‚tes, que es dignin fer algun doper fer mes aviat la reaalltació de l'esmentada crida.

LA CIRCULACIO FERROVIARIA
Dusseldorf, 15.— Circularen ahir a la
regid ocupada, 226 freno de viatgers,
28 d'obrers, 4 de proveiments i 8 de
carbó. Quatre trens de carbó de cok
i subproductes sortiren amb direcció a
Franca.
Des del dia primer al 13 diaquest mes
foren despatxats 3,600 ballets per als
trens d'obrers.
Han sortit /02 xalanes amb direcció
a Alsicia.—Havas.
EL CONFLICTE METAL.Luit-

GIC A BERLIN
Berlín, 15.—Els obrers metallúrgics han acceptat la sena:Ama
arbitral concedint-los un quinza
per 100 d'augment en els jornals. En canvi, els patrona han
rebutjat la sentencia.—llavas.
LES DESPESES DE L'OCUPACIO AMERICANA
Washington, 15.—Es desment
que el secretari d'Estat, Mr. Itaglies s'hagi negat a acceptar les
proposicions que h foren satmeses referente al pagament de les
despeses de l'exärcit d'oeupacici.
Hugbes segueix estudia/a la
qüestió i fins ara no s'ha pres
cap decisió.—Haves.
ELS PAGAMENTS A BELGICA
Berlín, 15.—EI Reichsbank ha posat
a disposició del Banc d'Anglaterra, 48
milions de mares or en divises estrangeres, quantitat destinada al pagament
de.1 bons del Tresor lliurats a Bélgica,
el pagament dels quals vencia avui.—
Hayas.
ELS NORDAMERICANS NO REBAIXARAN RES DE LES DESEE-

SES DOCUPACIO
Washington, 15.—El Govern ha donat clarament a entendre que no está
disposat a acceptar cap reducció en
l'import de les despeses de l'exercit
nordamerica d'ocupació a Rhenimia, o
sigui 250 milions de dólar,.
Es declara que els Estala Units mai
no han reclamat reparamohs 1 que no,
han de comptar-se com a fons comuns
deis aliats i associats l'import dels vaixells que s'incautaren els Estats Units.
El overn prossegueix l'estudi de les
proposicions aliades.—Radio.
ELS IMPOSTOS ESTABLERTS
PES ALIATS A LA RUHR
L'OCUP.A.CIO AMERICAIIA- DE
VERACRUZ
París, 15.—Aludint a l'aprovació pel
Govern de \Vashington deis impostos establerts pels allats a la Ruhr, escriu
al "New York Herald":
"Existeix una semblança entre l'ocupació de la Ruhr pels francesos i lä da
Veracruz pels Estats Units, els quals
no vacil.laren tampoc en cobrar impostos a aquella ciutat.
El Govern nordamericä vetllarà, peró,
porqué els impostos creats sig-uin uniformes i no donin per resultat dificultar
el comerç deis scus nacionals.—Radio.

Londres, s5.—La delegació comercial
russa ha rebut un telegrama del Geer,2
soviètic notificant que p rencha pan
la conferencia convocada per la set.
tat de Nacions i destinada a estudiar
l'extensió dele principis del tramat
desarmament de Washington a tots
pasos que no signaren l'esmentat trae.
tat.—.41avas.
,
UNA PROTESTA D'UCRAINA
Rarkov, 15.—Rakovski ha trames mg
nota de protesta als Governs
de Frac.
ça, Julia i Gran Bretanya, mara
solució donada per la Conferencia d'A
baixadors a la qüestió de les freateret
orientals de Polónia, acordada sene h
participada d'Uaraina. — lisas'
LA DIETA DE KOVNO
Rovno, 15.—La Dieta ha estat dIs01„
ta sense incidents.—Hayas.
LA MALALTIA DE L ENIN 1
Helsingfors, rs. — Comuniquen
Moscou que els metges que assisteixen
a Lenin han observat en el malalt des.
ordres circulatoris sintomätics d'una pa,
rälisi progressiva,—Havas.
Londres, 15.—Al "Daily N ews" Ti
comuniquen de Riga que Lenin té com.
pletament paralitzat el costal esquerre
havent perdut Ins de la paraula,-p,.
vas.

LENIN, GREU
Londres, r5.—La delegació c3mcrc5l
russa comunica que Iestat de L2r.iii
tinua essent greu.
El costat dret está completarnent pa.
ralitzat.
Lenin parla amb gran dificultara QIi•
sa de la parälisi de la 'lengua. a Caf
el té molt feble—Radio.
FORTA SOTRAGADA SISMICA

Roma, 15 . — Els simagrefs de
näpols i Foggia assenyalen una
fotta sotragada a molt posa disa
täncia.—Hayas.
Roma, 15. — Els Observatora
de Napols i Reggio han registra
violent terratrèmol a poca
distancia. A causa de la viaaa
cia del moviment han que*
trencats els epa/asna—Radio.
D'ANNUNZIO LLOGA UNA asa
DE L'EX-KAISER PER A Rana
D'ESCRIPTORS
Roma, 15.—Gabriel d'Annunzio has:).
tingut del Govern italiä autoritzaciótter
a Rogar la villa tuscalana di Fa comen,
a Frascati, que l'ex-Kaiser hacia atene
rk abans de la guerra i de la qual si4.
cauta el Govern italià en 1918.
D'Anntunio la transformará ea casi
de retir per a escriptors i poetes.-lb,'
dio.
MES EXECGGIONS A IRLAND

Dublin, 15 (oficial). — Quatrd
rebele detinguts el passat florera
hie, i als guate es va trobar que
portaven armes, han estat exed
culats.—Havas.

marc per a l'aplicada de les HM
fiscals.
Foren rebutjades nombroseS
LES LLEIS FISCALS I LA DE- esmenes presentades pels socia;
II;
- PREGIACIO DEL MARC
listes.
Els comunistes van sotliciter
VAGA A LES FABRIQUES MABerlin, 15. — El Reichstag ya.
NESMANN
aprovar ahir, en segona lectura, que presentes la dimissió el rna
al(
Dusseldorf, 15.—El personal de les el projecte de llet, pel qual es te nisten i presidit pel canceller
fäbriques de Manesmann s'Ita declarat. en compte la depreciació del no—Hayas.

les.a.71'assa

Cric1). deis Pomells de
Sant Boi
—

en vaga a conseqüedcia di-a y er estat
ocupats pele francesos uns taller, de
reparació d'automóbils.—Havas.

El Govern rús prenclrä
part a la próxima con.
ferència del desarma.
ment convocada per la
S. de N.

Mionor•

S'admeten al Poirall de Joventut "Tresorer d'En Rafel Casanova" i a la Joventut Nacionalista, de Sant Boa
BENEDICCIO D'UNA BANDERA A L'HOSPITALET
.DE LLOBREGAT

De conformitat amb aanunciat, el
vinent nge, dia it, el P tIc 3.
"Goigs i Planys", de l'Hospitalet de L/obregat, fars la festa de ;a benedleció
de la seve bandera, regint-sa pel següent peor:dila:
Al 'tutti, a les mht, -nissa de comunió gene , a l amb plätiea per i'._c 'nom da
la parróquia, mossèn Pere Baffle.
A dos quarts d'onze, ofici solemne,
cantat per l'Orfeó parroquial i amb
acompanyament d'orquestra; fara el sermó el cz.nonge de la Seu de Barcdana, doctor Rito&
Després de l'ofici es hencia la bandera, que será apadrinada per N'AntenI Mirado i Mercader i Na Josepa Durban .d'Oliveras.
Una vegada benekla será portada a
la Casa de la Vila, on serä colocada al
balcó principal.
Al saló del Consistorh . al migdia, hi
haurä un :wat d'homenatge a En Josep Maria Fokh i Torres i d'honor als
padrins; hi assistiran les autoritats.
Al saló d'espectacles del Centre Autonomista se celebrará. a les rimare de la
tarda, la testa patrikica. El programa
composarà de poesies, cançons i jocs

d'infante, comidies i parlament, entre
els quals hi haurä el de N'Antoni Mirack i el d'En Folch i Torres.

Noves religioses
Santa d'avui: Sants Dionts,
rhartir; Hilari, bisbe, i Ciriac,
doctor; Santa Maria, penitent.
— Quaranta hoyes: Església
de les Regioses Penedides.
d'exposició: ree dos quarts
de nou del mata a dos quarts de

set de la tarda.
— Adoració nocturna: Torn
de Sant Ignasi de Loyola, a la
parròquia de Sant Marta
— Cor de Maria: Nostra Dona del Carme, a Santa Anna o a
Santa Maria de la Mar.
— La missa d'avui: Color moral.
— Vetlles en sufragi de les
animes del Purgatori: l'ora do
la Verge del Carme (Escorial,
número 155, Gracia).
Fasta Patronal del Groml

Fustero
El Gremi do Mestres Fusters
de Barcelona celebrar enguany,
a dos Uarts de deu, en aquesta
Santa Basilica, unit amb l'excela
lentissim Capitol Catedral, la
fcsta del seu glories ¡nitró aant
de

Josep, amb solemne ofici, amb
música i serme per l'orador sagrat Itynd. P. Pijoan S. J., concorrent abans, els agremiats, a
la processó despide de Tercia, a
lee nou.
DEL BISBAT
— El 12 del que sorn fau ele-

gida Abadessa del convent de la
Divina Providencia, de Vilanova
i Geltrú, la Ruda. M. Francisca
de Santa Gertrudis.
L'excel.lentíssim senyor bisbe
ha fet la cinquena remesa a la
Santa Seu de 25,160 tires, destinades als infants russos ramolenes.
— Un mort la R. M . abadessa
del convent de la Divina Providencia, sor Clara de la Passió
de Jesucrist.
— A la secretaria del bisbat
s'ha rebut un edicto del bisbat
do Girona sonvocant oposicions
per a la presa g ió d'una canongia
a l'esglesi catedral do Girona.
Ili han quaranta dies de termini,
que finlrä el dia 16 del vinent
abril..
BOMENATGE AL ,BENYOR
LAURENTI
Alguns amies italiansi i catalans, i alguns doixebles i ex-delxeble,s dej professm: de Llengües

/gines que tener/ l'honor d'an6-1
menar-se cristiana i ho eón en
efecte. Fustiga especialment eh
que estableixen una separara
eanre la seva vida privada i la seva vida pública, mostrant-se
primera com a •reients, en la se.
gona com a apóstates, defraudara
en el comerç, o sostenint cii pat
laica doctriaes sectaries.
El senyor Borrell de Zulueti
manar secret de S. S. cl Papa fou molt aplaudit.
I l itis XI, amb el qual Mol es es- • A continuada, la caPen'a d°
músiza do Perfe6 del Centre, de
tat honorat.
Els que vulguin fer alguna la qual és director honorari Es
ofrena trobaran !listes de sube- Marian Mayral i efectiu N'Entid
cripció a la Capella italiana, car- Tobella, dona, sota la direcciá
rer del Bot, 24, cantonada a Ca- del primer, la seva primera auda
nuda, i al Consulat d'Itàlia, car- cid, cornposta d'obres d'En Vives,
Faure, Beethoven i Lotti, que l!
rer Fontanella, 9.
— En la tercera vetllada valgueren molts aplaudiments/
'quaresmal 3elebrada el paseat MANRESA : CASA D'EXERGICIS
diumenge pel Centre Social de ESPIRITCALS DE LA COYA e
Belem, la conferencia anä a cärSANT IGNASI
reo del eecretara En Josep Maria
EI dia 26 de masa, a les ome
Borrell cIa Zulueta, el qual deseo-veinte el tema de l'amor de Deis del mata •omençarà en aquesta,
sobre lotes les coses, aplicat a Gasa una tanda d'Exerci3is
la conduata del chanta No n'hi pirituals per a hornee segons
ha prou que aquest compleixi ex- mirable sistema de Sara Ignag
sal
trictament amb les aoves obliga- de Loyola.
Aquesta tanda es donar á 4
Mone a sine que es necessari que
!lengua catalana i (Vara cins
se sohrepugi a la mida que li imposa l'amor do Deu, per sobre de dies amb eomplet retira:nena -41
Per a cel.la dirigir-se al par4
tot. Des d'aquest punt de vista
va combatre algunes zontradie- director de la ganta Gaya
cions en que caucn mollee per-a M ane"' '

monsenyor Josep Laurenti, fundador de I"Opera religiosa Fede
e Ptria" de la colaina italiana de
Barcelona, i de l'Obra del Divi
Salvador, per als pobres, velera
oferir-li una preve d'estimada i
agraiment, han iniciat una subesiripció popular amb l'objecte
fer-li present, arias motiu de la
seva testa onomàstica, diada de
Sant Josep, d'un .hábil com a Ca-

114,17.'
Igufelvendres 18 ife Itralq do 1823
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FEtRe E,NCIES

PREMSA ASSOCIADA
: CORRESPONSALS

amb una tanda de cardanes tale
cedes per la mateixa cobla, bad
hiedes per tots els joves que enes
pija el local. Tan't El Foment de
La situació de Barcelona
VILAFRANCA DEL PENEDER
El terrorisme a Barla Sardana com l'Orfeó Vigatäl
Ele vinatera
del Conservatori i Catalunya Ve -s
Seguint la campanees iniciada, ha 86n dignes d'elogi per l'ore
diumenge vinent se celebrarà un gen/trae/6 aturada de la l'esta,
miting, organitzat per la Confe- que resten molt arrodonida i de
la
Anido
deració Agrlcola Unió de Viticul- record agrades.
El corresponsal de "A B C" a- Täntors de Catalunya, d'acord amb
En
— El diumenge, dia 4, el Re>
ger ha celebrat una interviu amb el seles entitats agràries de la co- serva del Terrassa F. C. vena. al
A tres quarts de sis han quedat reliOROTE
•
nyor Martínez Anido, que passa allí una
crisi Reserva del María-Auca per cinc
marca,
per
tratar
de
la
Aquesta nit ha donat una Conferencia units els ministres per celebrar l'anuntemporada amb la seca fina.
vinícola actual amb relean"' amb goals; la primera part va ésser
Al principi el senyor Martínez Anida a la Casa del Poble En Josep Morote, ciat Consell.
l'ús fraudulent d'alcohols indus- equilibrada acabant-se amb I a 43
El
ministre
d'Instrucció
ha
dit
que
es nena a fer declaracions, puix ara desenrotllant el tema "Deznocrätia industrials en la fabricaci6 de vins,
En la segona part el Terrassa
importava
uns
expedients
d'escassa
trial".
es un senyor particular i demés creu que
toro i teta mena de begudes.
s'imposà netament. Per a les
portancia.
Fila
la
'presentad()
del
conferenciant
no ha de parlar mentre estigui fora de
próximas festes s'anuncien a
Ha
confirmas
que
assistiria
aquesta
En
Josep
Olalla,
dient
que
aquesta
és
la
Barcelona, pecó després diu:
TARREGA
l'Esbarjo grans aprtits amb
nit amb el ministre d'Estat al tranq-aet
—Quan jo torni allí novament, encara primera d'una serie de conferencies orMúsica
Martinenc, de Barcelona, i Ceta
que sigui con: a particular, no tindré ganitzades per la Federació d'Edifica- diplomatic que se celebrara a l'ambaiEn molt poques ocasiona havlem pre- te F. C., ele Cette (Freno!).
xada d'Anglaterra.
cap inconvenient a respondee a tot el ció, i aprofita l'avinentesa per a proHan causat jefa entre ella
senciat un entusiasme tan gran com
El senyor Pedregal ha manifestat que
que se'm pregunti. Parlaré aleshores arte) testar contra l'atemptat que ha costee
subscriptors d'aquest peribdier
el que l'anunci del prever concert de
tota claredat; per6 allí =Leía, davant la vida -d'En Seguí i En Comas, a Bar-. portara rinforme del Consell d'Estat
l'Amociació de Música ha despertat en- l'anunci de les grana milloreg
sobre mil/ores als =balseros.
4e tots, arnica i enernics, yergue els se- celona.
tre els filliarmetnics de la nostra du- que td en projecte LA PUBLId
El ministre de Marina portava un
En Morote comença la conferencia,
gens no puguin mai dir que m'emparo
CITAT. Segurament que amb
tat.
expedient
per
a
adquirir
diversos
hidroaltxlint
al
prókg
que
ha
fet
a
la
serie
en la dismcia per a emetre els metts
Aquest concert es e gperat amb venda- aquest •motiut s'augmentarä ete
avions,
torpediners
i
material
de
tord'articles
que
ve
publicant
amb
el
Mol
judicis i afirmacicus. Aleshores, tepeder desig. El programa ha estas confiat nombro d'abonats, que eón ja en
peus per als nous vaixells en consulteteixo, respondré gustós a la interviu que de "La Espanya ma-bella", i recorda.
al reputat "Quartet de Budapest,", el respectable quantitat.
ció.
una
carta
del
seas
germà
Unís,
que
ti
que,
corn
La
Vanguardia,
preposa
cm
— El diumenge, dia 4, al los
qu'al, per les referències que es Sanen
dirigia En Francesc Giner de los Ríos,
El ministre de la Governació ha maEl Coreo Cataldn, han estas, com a Macal de la Joventut Católica va
és d'una importancia superior encara a
drid l'A B C i algun altre, els perió- demanant-li autorització per a divu`gar nifestat que parlaria en el Consell de
la del formidable "Quartet Wendling", dissertar En P. Llert, esseut pre
la qüestió social a Barcelona i dt les
dico que es portaren lleialment dient el els seus treballs. En Giner Ii contesd'Estutgard, que tan falauuera recosa sentat pal notari En Josep Sano,
mateix de mi durant el teraps que vaig ta, expressant la seva satisfacció per ea disposicions adoptades en relació arnb el
danqa deixa entre els associats d'aques- essent tots dos melt aplaudits.
i dient que el que el molestaria seria que problema.
éser governador com després quan vaig
Diumenge, dia le, al local del
ta benemèrita entitat de cultura, que amb
es
dediquessin
elogis
a
l'autor
dels
tre—Es
reorganitzara
la
policia?
cessar, no com altres periadics que aixi
tant d'amor organitza aquestes formases Centre Excursionista donarä una
balls.
De
la
rnateisca
manera,
el
cante.
—No
es
tracta
d'aiscó,
sitié,
de
trameque vaig deixar el arree els falta temps
sesiona que posen el nom de la nostra lectura N'Eusebi Ibera i Dalreau
renciant desitjà que no es fixin alnb la tre una selecció de personal per minoper atacar-me.
ciutat al costat del de les mis impor- sobre les terres de l'Empordà.
seva persona, sinó en els seso fets.
rar els serveis.
LA QüESTIO DEL MARROC
Fins hi ha hagut qui, després dhatants de les poblacions de la nostra Ca- Es projectaran clitxis.
Dedica algunes paraules a explicar ce
El president del Consell i el minisver-me dit el seu pare, perque Ii vaig
talunya.
— Dona bona de veure com
HA ESTAT CANONEJAT EL PEque signifiquen els darrers atemptats de tre de la Guerra han estas requerits pels
facilitar mitjans pes a sortir de Barbada dia sera m6s nombrosos els
Barcelona en el qual sueumbien dos proNYAL DE VELEZ
perioelistes parqué sigui indultat el pecelona i establir-se en altre lloc, davant
OLOT
retols en català. Avui n'esmenta-e
riodista senyor Escartin, que a Bilbao
del temor horrible que sentia Que • el pagandistes.
El comunicat oficial diu:
Dernanant algua : : Equip de fut- rem alguns observats en les Ram
altnifesta que el terrorisate
ha ingressat a la presó per complir conmatessin, en cessar jo en el arree epuZona
oriental.—Ahir
fou
mori.
bol infantil :: Vaga de paletee beles de Santa Teresa, Passeig,
blica contra mi un opuscle a la portada lona, ol matelx que abur, is el fruit deinen per un amick relatiu al desas- al sector de Tissi Azza el soldat
Santa Clara carrer Estret. A la
natural ck les condicions en què allí es tre d'Annual.
del qual reprodueix el retrat que jo
La sucursal de la Caixa de Pen- fonda de l'Enric Ferer hi veiem
del segon batathe d'Africa CasiEls requerits s'han mostrat ben dispo.havia dedicas al seu zel percate els seus plantegen les Iluites entre el capital
sions i Estalvis durant la pas- un reto' nou que diu "Adminismir Cabanillas Gómez, que feia
fula coneguessin a qui devia el seu par, el treball. amb una abs?ncia total de itte- sats en favor de l'indult.
sada setmana deixä obertes
tració d'Autos-Ter. Vieh, Roda e
tkia que pugui portar a una harmónica
També el senyor Gasset, com a com- servei de protecció a la carretela vida.
bretes
novas; ingressa 37,984 pes Santa Maria de Coreó". Més
pany, ha estat interessat en favor de ra d'aquella posiei6.
Mai no diré res contra eis 'periódics solució.
setes,
i
pagó
per
reintegres
peas
s'anuncia "Llet pura del Pas";
A un quart d'una d'ahir l'eneQnan liciten duro forres amb la obses- l'esmentat inclult i el senyor Gasset ha
que per defensar la seva política o persetes 52,115.
poca distància hi anotem 'els sed
mic feu un dispar de card con• e,a'15 , 4 , el terroe i ; ns.
ofert parlar amb els seus companys per
que realment respon a una convicció
a
la
tarda,
va
Diumenge,
—
güents:
"J. Corominas-Veterinaa
tra la playa del Penyal de VéPeró hi ha trels. El Poder públic no obtenir-lo.
Mhagin atacat o m'ataquin en l'exercicelebrar-se una process6 de pre- ri"; "Antiga casa d'espardenyegi
lez,
essent
contestat
casi
simuldesobra
endeaarnent
de
legalitat
percate
En
igual
estas
d'ànim
es trobaven els
ci d'un arree públic; pesó hi ha atacs
gàries per als benifets de la plu- fils i cordes d'Albert Bux6; "Ana
apareixin les odis que fan que a Bar- altres ministres, als quals els periodis- tàniament per les bateries del
que necessiten ésser explicats.
ja, assistint-hi molla .eoncur- Liga casa d'espardenyes, fils t
Penyal, que impedien la contiDe tos aix6 i de tot el que es retado- . celona hi hagin lluites de primitius, quan tes han parlas de l'assumpte.
rencia, figurant-hi totes les po- cordes de Lluciä Bux6"; a Paliza
El comte de Romanones ha dit que rivació del foc. Al mateix temps
na amb els interessos generals de Ca- se substmeix una orgetniteaci6 per aura
mellistes, cofades amb caputxa.
part hi veiem la "Matalasseria
que fomenti aguce mal. Jo ho dic senprecisament portava' al Consell l'indn't tiradors enemies feren foc amb
talunya, dic que parlaré a Barce)ona, corn
— Ha estat denunciada a la de J. Aliguer". ii trobem tameme
se empaig, encara que /ti hagi un Ga- (pan aere periodista de san s eb.,, ; an
fusell, contestant-los ambr amesi digues cara a cara, encara que tensuperioritat
la
mestressa
de
l'es"Cerveseria del Centre", "Cervese inim de provocar a ningú, quan no vera l'ibera': die a aquest que manca condemnat per atacs a un governador. traltadores. Quedaren Iletiment
als seus deures.
contusos els artillers
Manuel cola del vol poble de Les Pre- seria de Novetats", "Bar Mexis
seas pugui contestar que parlo des de
sas.
NOTA 'OFICIOSA
eä". Fa poc s'hi ha cltablera una
Diserta després sobre el tema de la
Tallada Teixidó i Joan Morcain
lluny.
— Durant els Illtíms quinze gran botiga de "Confecciona-,
Del Consell de ministres s'ha facili- Sastre.
conferencia, rebent molts aplaudiments
Quant a la mort del "Noi de Sucre",
ha
demogràfic
el
moviment
dies
tat aquesta nota:
NOUS CAPS DE POLICIA A
La bateria de Benítez feu foc estat de deu morts i cinc naixe- Miguel Sane". Anotem encara la
diu que no en sap res. pere, no l'ha sormerceria de la "Vda. de Josep
"El ministre de la Governació ha contra l'enemic.
BARCELONA
près ni poc Pl molt, pele els que juguen
.•
Coll i Esmolador, succesor de S.
donas compte del projecte de conveni
S'efectuà un comboi a les po- menta
amb foc, és natural que alguna cegada
Convocats prèviament pel senyor
,La Directiva de l'Olot F. Rosals". Finalment al carrer Espostal entre Espanya i Portugal, essent sicions d'Axdir de Azua, Tuguntz,
es cremin.
Blanco, s'ha celebras a la Dirección ge- aprovat.
C. té molt avançats els treballs tret observem la, rellotgeria de
Halant i Nadar de Beniulixech,
Seguí, com Casanovas, organitzaren neral d'Ordre públic una reunió de coper a l'organització d'un equip Joaquim Behet i la "Casa Ordeixs
El mateix ministre explica detingudt- sanee novetat.
Sindicats, creant dificultats a la vida 4e missaris, la importancia de /a que', ea
infantil, que aviat debutarà, Ilui- Tocineria-Llangonisses". En tots
ment la situació de Barcelona i SeraBarcelona. i essent aquests Sindicats arL'aviació bombardejä els eaels actuals moments, es innegable.
tant
amb un altre de foraster d'i- els Atolle és d'observar una gran
gossa, essent estudiada pel Govern amb nono de la posició do Sidi-Dris
mes de dos talls és natural que es feEl director exposà davant dels seus
gual ...latpgoria.
correcce5 ortogräfica que con
tota
detenció
i
cura
que
mereix,
dona•
reixi el qui les toqui.
i
voltants,
que
estacan,
igual
que
subordinats la situació que travessa BarDilluns van declarar-se en trasta amb els disbarats que s'ob
la seva importancia.
Referías-me al punt de vista social- celona, degut a les nuites socials enveridesdies
anteriurs,
havent
els
vaga els paleteo i manobres. Al- serven en els retols en espanyol,
S'autoritzà al ministre d'Estat per
diu—no al crim en concret, crec que s'ha
nades visiblement amb motiu dels úlaparegut els dos que ha havia a guno han marxat a treballar a alObres muolCpala. — Està ja
tractar atnb el Govern de la Gran treevidenciat una cegada més com mentien tinas sucessos.
la
'deja.
.S'observä
poca
gent
a
tres localitats . En algunes obres acabant-se la vorera dreta del
Sama de l'aplicació als territoris briels qui digueren que els atemptats esdeEls digné el director de Seguretat que
und
coya
que
drela
posició
i
en
treballen els patrons . Parelles de carrer de Verdaguer, on s'hi ha
venien per culpa meya, per hacer jo creas havien estat traslladats de la ciutat tres tànics de protectoras o de mandas, del na davant la mar, i ningú als
la guärdia civil vigilen les obres. posat. 'loseta de ciment. Ha coun terror davant d'un altre terror. Ara dels capa de policia que venien actuara; regim aranzelari.
voltants.
— En l'esgléeia dele pares mençat la recomposició del pavi-•
Es despatxaren aquests expedients:
no soe jo allí. i, no obstant, la situació dos d'ells anomenats Albarico i Pita, i
Zona
occidental.—Res
de
'non.
Eseolapis han contret matrimo- ment del cerner de Gallisä amb
D'Estat.—Emissió d'Obligacions essegueix essent anäloga.
un altre.
ni En Nicanor Marull i Na Emflia grava abrafacla per una mäquina
Insisteix en que gran part del que
El senyor Blanco afegí que entre els panyoles per la Companyia del FerroQUEIXES DE CASABLANCA
Casals. iii assistiren distingides de vapor.
carril de Tänger a Fez.
passa a Barcelona és per la corardia.
reunits es trobaven els substituts:
personal i ta Os.
Com a resultat de les viGuerra.—Aprovant la nova edició del
per la falta de civisme en general del
.Previa una curta discussió, desenrotEl president del Circo] Mercantil Es— L'Ajuntament ha .celebrat sites que la senyora Francesc
noble, fías donar-se el cas de que hi llada en tons pertinents, el senyor Blan- Reglament per al servei de la -guardia panyol a' Casablanca ha trames una ilesessi6 ordinària de primera con- Bonnemaison, vidria ele Verda-•
hagués pare que negues que el seu fill
co donà els noms dels comissaris de- civil.
vocatòria, aprovant-se alguns as- guer, va fer a Vich, de tornad
Adquisició, per gestió directa, de ma- tra a alguns periódica de Madrid, en la
hagués estat assassinat.
signats, que són els senyors Ifaqueda,
qual
es
lamenta
de
l'abandó
en
que
té
sumptes de trämit.
de les coaferencies o conyerseal
Sha negat a parlar d'altres coses. afecap actual de la brigada móbil; De Mi- terial per als carros telefónics del re- el Govern els comerciants espanyols
Segueix la se •eda 1 siellAe donades a Santa Eugenia del
gint únicament que ell donà al "Noi de guel, cap de la brigada d'anarquisme, i giment de Telègrafs, i autocamions per (l'aquella població francesa.
que per ara hi hagi senyals de Berga, s'han iniciat gestions per
a les trepes d'Intendencia.
Sucre" una assegurança de vida per Casal de Nis, cap de sarveis especials.
Diuen que primer feas suprimit el serpluja, puix el vent de tramunta- veure si seria possible ereareprop
Autoritzant les despeses (le la segodos anys quan l'envià per aquest temps
En dos dels nomenats sembla que la
vei de vapors que feia la Companyia '-na ho eavaeir tot.
de Vich una instituci6 model
na contracta de les obres de la caserna
a Malló.
designació no ha causas bon efecte.
Transmediterrania, subvencionada per
d'ensenyança casolana i agrfcos
• Se li pregunta, finalment, si tindria
El senyor Maqueda digné que desco- per a un regiment dc cavalleria a Se- l'Estat, causant amtl aixó un dany eviVICH
villa.
la que seria la primera a Catas
cap inconvenient en tornar al Govern neixia Barcelona i temia fracassar.
dent al comerç espanyol i ara se suprilunya. Es d'esperar que semblant
Marina.—Adquisició, sense subhasta,
Hoinonatge a En Pan Ventura
de Barcelona.
El senyor De Miguel digué que ea
Petit
Mameix,
segons
el
periódk
"Le
das-ions, torpediners i material de ter.
Dedarä que ell anirà. com a militar on l'actualitat tenia malas un fill.
Conterdncles :: Mitote iniciativa trobarà en Vich tetes
Futboll
rocain" el servei aeri postal de Tänger,
les facilitats desitjables, pule la
peus.
el Govern lc,rvi, i, per tant, a la CoEl senyor Casal de Nis, en canvi, agraí
en catalä
Finances.—Conetssió d'un suptemeat tan interessant i de tanta utilitat per a
serie de condicions que reuneix
cnandr.cia de Ceuta, encara que ignora
la ;trova de confiança que se li donava,
la
colónia
espanyola.
Diumenge, din 11, varen cele- la plaea de Vich diffcilment pos
el fonament de la noticia d'aquesta dedesignant-lo per a un cärrec tan difí- de crèdit a la secció 13 del pressupost
en
brar-se els aetes anunciats
dria trobar-se en altra comarca.
signació que ha acollit la premsa.
i arrundament del local per a instal.lar
cil.
homenatge al restaurador de la
DESMENTIMENT
Als senyors Maqueda i De Miguel els les oficines de la inspecció dels impotr
EL QUE DIU EN QUEMADES
nacional,
a
la
iniGIRONA
deguts
clanes
respongué el director de Seguretat que tos minero de la tercera regió.
ciativa del Foment de la SardaEl Liberal publica unes declaracions
Eis- Rodríguez Viguri ha manifestat
Instrucció pública.—Revisió de preus
Concert : : Obituarl : s L'Ajunlamentava sincerament el que els suceda,
de Salvaclor Quemades, que acaba d arpecó que avui mateix havien de marcar de materials i jornals de les obres per no ésser certa la noticia publicada per na i amb la collaboraci6 de l'Ortament
ribar a Madrid.
cap a Barcelona, on es feien impres- a la constitució del Col.legi de sords- alguns diaris que diuen que ha estar ele- feil Vientlä del Conservatori i CaEn les dites declaracions atribueix la cindibles els serveis d'uns caps de politalunya
Vella.
El
notable
violoncel-lista
Antod
git
pel
general
Navarro
per
encarremuts i orbs de Santiago."
mort del "Noi de Sucre a una agressió
A les dotze, a la playa Major ni Sala ha donat al saló Granvia
gar-se de la seca defensa davant del
cía de conspetencie notoriament demosAMPLIACIO
DEL
CONSELL
l'orquestra municipal, dirigida un concert, organitzat per la ca .del Sindicat Lliure, els elements del qual
Suprem.
trada.
Amb la nota oficiosa del Consell a ..,Noha arribas encara el cas de que pel mestre B. Monde i Maynou, sa Sobrequés, aoompinnyant-lo el
'han km-wat novament a Barcelona amb
Per censegilent, aquests dos capo i el
la
vista
es
compren,
permis (lela qui haurien de vetllar per
distingit pianista Pere Vallribes
Mgicarnent panEn Navarro tingui de defensar-se—ha ea executar la immortal sardana
senyor Casal quedaren designats per a
sant, que els diferents assumptes de de- dit — i pot ésser que tardi en arribar,
"Per tu ploro que va ésser ova- ma. Constituien el programa: "So
la seguretat ciutadana.
Barcelona.
crets
i
expedients
que
a
la
mateixa
Creta que han tornas pels consells de
vionada;
va
executar
també
"Tonata en sol mejor", de Sammartid
figu- puix Sellen (Me perlIongar-se molt les
Van arab misia dieta i tenen faculren, obligaren als ministres a ocupar seves declaracions, peró des d'ara no té les voten hereu", del mateix Pep ni; "Sonata en fa", de Strauss;
les dretes i de les classes patronals i
tats pea-que puguin erriporliar-scan de
amb certes, gravíssimes complieitats.
"Romanee", de Becker; "Allegro
Ventura.
necessitat d'aieró fias que la causa arriMadrid cada un tres agents de la seva molt de temps en la seva aprovaoió. A
El Govern s'ha deixat sorprendre pels
més a mes, el ministre de Foment llegí bi a plenari i aquesta és cosa la qual
Al passeig va tocar la cobla appasionato", de Saint-Saens,
absoluta con f ianea.
el dedet ja articulas sobre la concessió ha de trigar molt.
que no han aconsegtiit els seus propóUnid Lidies, formada per me- "Variacions sirnfeniques", dql
EN RAVENTOS I EL JOC
de primer als carbons nacionals i d'alsits amb els aldarulls militars ni amb
sies vigatans, baix la direceid
Boollinann. Aquestes composi
de
propósit
de
les
notfcies
A
altres procedirnants.
gunes petictons fetes pels productors dc- VAGA DE EftMeOS CAIGUTS. EN del mestre Dinarés, una tanda de
Mona han estat acuradareent ina
Barcelona
que
donen
cumple
el
terreny
social
l'atempCreu que in
manant autoritzacions per a l'exportasis sardanes moilt ben tocades. terpretades, essent repetides ala
EL SUPREM
ció de la patata primerenca.
tat tindrà funestes conseqüències pm a d'haver concedit en Ravent6e un
Es de notar que aquesta cobla
gimes vegades i essent ovaeloa
non pernefs, "La Voz" censura
Aquesta tarda s'havia geeera- s'estrenava amb aquesta ocasiö , mas eis meritissims execiitantid.
tots: per a patrons i obrers.
El restant del teínps es dedicä
Les rasas de que l'atemptat ha pogut durament que el ministre de la
integralment a examinar les litzat el rumor de que sigui el
ésser
extraor— Ha mort En Josep Verge
leanimanió va
que sigui el megistrat que el Tri deiäria 11(23 de les guatee de la i Hernie, ex-alcalde nacionalista
sortir deis sindicalistes, és absolutament Governació rectifiqui el seu priqüestions socials de Saragossa
supressió
del
la
mer criteri sobre
inadmissible, és a dir, es podria adineBarcelona, parlant poc de la pri- bunal Suprem designi en la seva larda fins a les sis tocades, con- i jutge municipal de Palafrugell,
reunió de derne per depurar les tribuint-hi la bona tarda que tela germä politie del regidor sacio-.
tre la hipótesi de qué un sol individu inc.
mera capital.
a
En
Seguí,
penó
pogués haver agrcdit
LA PROTESTA DE LA U. G.
L'assassinat d'En Seguí i d'En responsabilitals administratives,
A la nif. al saló -teatre de Ca- nalista d'aque.sta eiutat .senyor
de cap manera que s'hagin concertat
Casas, ractuaci6 del governador refusar la miesió que se li en- laltinya N'ella va celebrar-se ilúl- Quintana i Serra.
DE TREBALLADOItS
comani,
com
va
pastear
amb
movuit o deu sindicalistes per a realitzar
:retes anunciats amb tot
— Ainb el vot en contra del
La Cumissi6 executiva de la .de Barcelona i les mesures de po- tiu do la primera designeed que hut
un fet tan monstruós com aquest
en/macee. Primerament regidor de la U- M . N. senyor BarUnió General de Treballadors licia presea pel ministre de la es fóti.
Si hi ha un remei a maltesa mal, el
l'Orfeó Vigalä deel Conservatori, trina, l'Ajuntament d'emitiste eiu
consigna en una nota oficiosa, Governaoió, designant alguns alts
remei ha d'ésser necessàriament accensota la direceid del mestre Motat ha acordat concedir una subs
funcionario del Cos de Vegilän• •• U, ..._
referent als darrers esdevenituar la política de benevoknea vers els
retee va dmixar sentir una part venció de cera pessetes per l'ho-.1
aquesta ter- cia perquè amb amples facullats
ments
de
Barcelona,
Sindicats, cosa que aquest Govern no ha
.le
caneons,
eenquerlet
continuos
estudiin
el
funcionament
de'
la
menatge a l'il.lustre pedagog
salad Ser, pesqué ha relata el, lliures i mes:
ovacions especialment amb les talä mossèn Baidiri Rexaeh.
pulida de Barcelona, esmenant
"Davant
els
nous
atemptats
ha reposas els policies que a Barcelona
sardanes qne amb !letra dele
— La setniana entrant s'ayas
de que han e_istat viciemos les seves deficiències, foren les
secundaren la tasca d'En Martínez Ani- socials
peleles Grauges I Quintana 'ha baran les importante obre, de
els companys Seguí i Comas a qüestions a les quals dedicó el
da
(comeos' el niestre elorate, "Les repara3tó del pont de Sant Agusd
més enär- Consell ateneiö preferent.
Els elements moderats havien aran- Barcelona, formula la
espigolaires" 1 "La sardana de
Tractant-se de meterles tan de- DE
tf, d'acinesia cinta, i tót segica consignació i protesta, cons
seguit contenir ela extremistes, fins fa
Catalunya". S'aeahä .el coneert guit comenearan les del pont
contra tals rete licadee, cap dels ministres ha
•
JUNTA
MUNICIPAL
DE
VOuns 15 dies, per6 els extremistes adqui- ho feu sempre
n •-• h el can! de "Els Segadors". lee Pescateries.
volgut facilitar al más pelele, reque, a 'mels a mes d'ésser una
ricen una gran Urea material i moral,
CALS ASSOCIATS
Seguirfament En Josep TorL'Ateneu de Girona ha
manifestaoló regressiva en ele ferencia. Precisament tened en
en quan veren circular lliurement pels
represa
La
engató
a
tttt
quart
compte
que
el
ministre
d'Instruce ents Idee/ un treeall que sobre quedat definitivament instaLlat
temps
presenta,
de
la
qual
seo?
carrer de Barcelona, eran un país con•
de
dotze
de
la
nit
acabe
a
prop
n
e
•
du
la
vida
i
la
ee
emincleneia
de
a
Burgos
el,
ció
pública
va
disen
Un
magnIfio estatge de la
pro es lograren resultats conquistat, els elements Iliures i actuant de
retira d'En ferie Ve ntura escri- R atleta.
sabte i al mateix dia sortirà el de Lies quede de ,tres de la matitraprodúeents,
eón
una
negació
la
repressió,
i
els
nou els dirigents de
— Pròximament eninenearge.,-,
la Guerra per acompanyar el Rel nade, retirunt-se els vocels as- ele En Pallo i Pee's. com a eremoderats hagueren de quedar en un pal absoluta .i jerminan dele piel:a les maniobres militar!: de 11P- solitas per no arribe! a un lee retina erlicid de les sardanes ti Cadaques ele trebels de ednyji
inferior. percate pensaren ve el menys cipis de la llibertat i del progres
acera amb la reajoria apare u/ d'aquel! e.estre.
proyectó do l'ayangament
larrIttreS, acordaren els ministres
que al/6 significava era una amenaça que ineludibles fonamente de
S'acabe l'agadable y:Aliada tral da la riquesa urbana.,
tornar a fellair-80 de l* Por e- pregaupoek
eorganitzaci6 obrera."
que no creien medie« de part deis Po•

D'ESPANYA

Declaracions d'En
Martínez

dem público, donada l'actstaci6 que estaven realitzant.
A Barcelona—acaba dient Quemades
.--fa falta un governador, per6 no un
governador que no fad res, sind tnt
governador que siga exercir la seva
autoritat sense inspiracions de ningú, que
es mantingui en el fidel de la balanae, 1
no es dgcanti a favor deis uns o dels
a/treo.
UNA CONFERENCIA D'EN

Él Consell de Ministres

celona: : Investigació
sobre policía :: Serà
Raventós?
sustituit

guir l'eattui deis problemes so-airees s començar l'exorne% del
projeote de decret creant la reMuta del voluntáriat per a l'exercit d'Atrios.
,
El mateix ministre de laf eferra es proposa portar un altre Decret modifican!. algunes aneenalies en la ecencessi6 de creus del
Mèrit militar, puix es (bina el
cas ara que sols en temps de pau
es poden atorgar amb pensier.
Davant els greus feto esdevinguts aquests dies a Barcelona és
natural que el Govern resolgui.
No velem fer profecies, ja que
no han exposat encara tots ele
ministres la seva opinió sobre
afer tan. interessant 1 delicat.
Partint del supost que el goPensador civil de la provincia de
Barcelona haguda enviat la seva
dimissid amb oarlecter irrevocae
ble, fine que parlin els ministres
que manquen a fer-ho i el president del Consell faci el resum,
res en coneret s pot avenear, enzara que ningú desconeix que la
situaci6 d'En Raventós es molt
dificultosa.
Demä s'ordenarà que vagin a
Barcelona els funcionaris de -vigilància de Madrid designats i si
algun d'ells es nega al traellat,
com avui es deia, se'l declararla
cessant ecte seguit.

Darrera hora

BARCELONA

DE CATALUNYA

DIvendrei la da mar; d6¶823
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Notes d'Esports
ELS GRANS PARTIITS

DE
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L' Europa i el Barcelona empaten
Oblidi ara totes les incidències que
han precedit el superb match entre l'Europa i el Barcekma. Mai l'interés havia estat tan justificat ni mai s havia

• fentit la viva ernocin de la 11Mta d'ahir.
Fou una partida durament disputada
en la qn.als els inims degueren senjir-se al final totahnent exhaurits.
Rares vegadas el públic Isi santo una
fan palesa adtairació davant la Huila
sincera dais vint-i-dos bornes, tan al-Use/lada en el seu coujunt, que el resultat
pu loe l'enapaL
Que la darantera del Barcelona no
,
. traspalan/e al que d'ella e-apararen eh
iletta composients? Que En • L'ordoy no
fin rexhibició da seguretat com d'ell
esperara? Bé es cert; paró tot aircó
sivella cucara rnés les dues torees; la
:formidable partida arnb que ans regalä
s En Sarnitier i la sorprenent fogositat
emert d'En Pellicer, ens compensen
-deis altres dcfactes que podriern trabar, en examinar el partit en el seu
conjura.
Fou bella la l'Irisa; rararnent els jugadeas s'extralimitaren i si he els inci;ciento, tan naturals en aquesta mala
cl'encontres apazegueren de tant en tant,
no form en la mesma a trence el brill
.se 'aquesta memorable tarda futboliatica
1 en la qual les dues Inés altes vales
de Catalunya es disputaren noblement
títol de campió que de moment continua encara sense adjudicar-se.
ELS EQUIPS
Lenuestasme de la forraosa exhibida, no pot rellevar-nos d'aqucst forçós
attaiiii del que foren els dos equipo; és
aquesta una tasca pesada i no massa
agradable, car tern voldria solament
enlairar i no haver de datenir-se en
aquestes peritas tares que en examinar
individualment han de trobar-se...
El resultat poddem dir que constituí
• la primera sorpresa; quasi en que era
asna da les possihilitats inadmeses. S'ha'esa de guanyar; aquesta era la consigna deis dos händes.
La situació gire aquest empat crea a
tau • altres, resulta enutjosa actualavena a la ',atila de les alim;natóries
Campionat d'Espanya, al qual, asad per
' 21i hm de coa/cerrar. Si no hi hagués
retard en el calendari futbalistic poidrient afirmar que aquest entpat curulla
:les aspiracious de totho:n en prerne!m'as un secan partit amb tots els caricers de sensacional.
L'ernpat constituí, en termes generals,
, tsna sorpresa, i no obstant peques vega;des com aquesta representa tan clara ast la igualtat juga -es cona les que
ineiérem en aquest matcfi.
•. Si a la primera part l'Europa trapo;e1 molt el seu joc,-1* la segona es veié
toma doutinat; si un cquip fallà ocaiion
certeras, l'ante no en fou
menys.
Pretendre que ch dos equips representen &es formas totalment igualadas,
. / tampoc és exacta. 'Pei centrara hi ha
91na superioritat técnica en el Parcelopa, que fa que el sen joc resulti sern'pre mes precis i eficaç. Pecó es trobà
alije contrarresta j per una voluntat
, enorme del seu contrincadt, el qual detyassallä moltes Inés energies.
El defecte principal de l'equip eurobeista, en el rau coajunt, fou la manca
arendurance" per Iguantar la segona
gart amb el mateix braó que l'anterior;
les seres avanaades brutalment arrolladores en el primer mig temps, ataren
perdent gran part de la prccisió i mocien desmaiailes, vers el final, signe inalterable del defalliment que sentien. En
electe, s'havia prodigas el "gas" d'una
manera extraordinäria. Els directora
técnica de raquis/ han de corr.
natos gros detecte, de manera d'evitar-lo -en partits successius, car almament s'esposa a fortes contrarictats.
En el Barcelona fallà precisament la
raub en la qual més 'Lindadas esperances hi baria. Alterar la sa ya forMaCiÓ a la ratEa d'un partit d'aquesta
transcendencia, és d'una imprudencia
grao; a mes, mal ha resultat En Piera
en el lloc d'interior, mes la brillant
perforapance acamplerta en el partit anterior ten Infrar illusions en la ment
dels directas barcelonistes. Alija aquella brillant &ramera, tan clàssica preciaament pel seit magnífic joc obert
eme tot reposava sobre les ales, particulartnent la dreta, no es veié per enlluc. Individualment, En Piera fin ura
brillant exhibic:ó; can a interior des1Llasiortä novament.
. -Ultra el grau error en haver desbarata/ la línia davantera, ha .erafegir-se
la pahríssima actuació de l'interior esguarra, el qual, si a la primara part ja
no entusiasma, a la segona decaigué en
absolut.
La ratlla de mitjos respongué mis
adel que con/mare•; a mesura que el
par t it avançava, En Blanco ana mantaanzi-se millar; no fou tampoc aquella
famosa línia de l'any passat, pula ahir
tren desbordies arad) freqüencia, per6
pot dir-se qua donä un majar renclinient
del que s'esperava.

No cal dir que En Samitier superé
totahnent la testa dala seus companys
i se'ns mosträ al colín de les gran jornadas.
La defarna barcelonista compli teme
excedir-se; encertats en aclarir pilotes,
paró defectuosos en col.locació. El segon gol qua ele fou fet, bona part de
milpa da sena. Qunnt a En Pasqual,
Ida el que bonament va poder,
'paró rencert no l'ajudà sempre; ollartú en dual n tres ocasions, deixä en
canvi intreveure una nerviositat arcesajara, que el f eia ;emir imprudentrnant
altarvoc mi sma segur en bloauejar la

El Barcelona, per efecte del canri
de cotlesact6 en els amas davanters. P e
-cadefrunjoxsivmtal,
eco que feia de mis fácil defensa per
la part contraria. Aquest estil, alma
no éser el seu habitual, obligl a fer un
joc massa cenyit i de dribbling continua
el qual ultra la poca risualitat a que
es presta, perinet al contrincant marcar
De la sera banda, rEuropa—principalment al primer temps en que dona
tot el rendiment ofensiu— féu gala d'un
joc obert, molt obert, comptant quasi
sempre amb les seves ales. Aquesta escola, mames desmarcar-se millor 4 des'concreto a la defensa adversaria; hom
pot dir que gracias a En Pellicer, l'home del dia, amb tot i estar rnarcat per
En Samitier, aquesta täctica raéis' i
més ho hauria estat encara, Ma yar fingut maa oportunitat en el rematar els intcriors. A la scgona, l'Europa no va
saber aprofitar-se degudament de la
manca de moral de que dcash provea el
Barcelona mi ésser-li entrat el segon
gol; Lama d'intensificar mis el seu eatare, en lloc de desviar-lo vera el joc
defausiv, en el qual anà salraguarchintse en la resta de la partida.
La radia de mitjos d'aquest equip
complí extraordinàriament bé. sobre tot'
N'Artisus, el qual féu gala d'una valentia formidable. També nrsit be En
Pelaó.
Els defensas, la part mis negra de
l'equip, juga amb bastant eficécia; quasi la rnaxima que d'ells pudia esperarse; en canvi, En Bordoy, després del
pritner gol que li entraren, demostra
desmoralitzar-se.
Concretar-km, segons els riostra punt
de vista, el partit de la següent manera: Portera: tots dos fluixos i desconcertats. Apart el gol d'En Cros (el primer), deis restants en foren culpables
ells mateixos.
Defensas: Lleugerament superiors ala
del Barcelona.
Mitjos: En el centre, millor el de
l'Europa; l'ala decir infinitament superior la del Barcelona; l'esquema, més
eficaç l'europeista.
Davantera: Individualinent Inés pràctica la de l'Europa; en tècnica, superior la blau-grana; amb tot, mancà en
els dos equips un gran xutador o oportunista; en les condicions que es descaren cl partit era l'Urna mitjà d'apuntar-se la victória.
EL PARTIT
El inc fou conduit a un tren tan animal sempre, que resultaria un impossible moler intentar fer seguir el lector
a través de totes les seres incidencias.
'Va tenir dues fases: ratorroiladora escomesa europeista a la primera part.
que la feu dominar mes intensameat i
pardee bones ocasions; la refeta dels
barcelonistes prop ja del descans i durant meta estona de la segona part,
en la qual portaren avantatge.
71 match començà a les 325, en mig
de la consegiient expectació; arnis tot
i ésser pel Barcelona el primer atar,
a pcc En Pasqual ha d'intervenir. Un
comer pel Barcelona i escapada de l'Alcäntara, al qual no pot xutar; una pilota d'En Piara fiu entrar en joc a
En Bordoy per primera regada. Atac
impetuós dels europeistes, dues
yapadas En Cros; una certera centrada
d'En Pellicer l'aprofita el dit avant, per
introduir amb el cap el primer gol, el
qual és força aplaudit.
Atac barcelonista, tense conseqüencies
i tris altre de mis persistent deis europeistes, que finalment acabé a kik. Una
pilota bombejada d'En Salad cap al centre set En Bordoy en dala i En Piara
fa rampas sense pena. Entusiasme consegüent; lela uns 21 sninuts que es
jugava, durant els quals el joc hacia
estat malt fort.
No es feren mis gola en la resta d'aquesta primera part, amb tat i que el
joc continua molt mogut.
A la segona, no obstant que també
el Barcelona comermä dominant, a poc
reprenicn la seva empenta als europeistes i eran novament els primen de
marcar, per afecte, d'una centrada de
N'Alcázar que aprofità En Juliä per
tiv.n . un xur d'angle molt just.
Des d'aqueas moment, el decandiment
del Barcelona ens fati temer un resultas desfavorable; amb tah penes eran
rebutjats els atacs contraria. Finalment,
un free-kik tirat per Samitier i molt
bes rematat per En Sagi, fou l'empat.
Malgrat els molts estoreos d'una i
altres, no es va poder alterar el resultat Com s'ha dit, dominé més el Barcelona, si bé al final, l'Olivella va perdre una ocasió quasi única per desfer
aquest empat.
Els que més es distingiren; doren Samitier, Piera i Sagi, pel Barcelona;
Pellicer, sPelaó, Artisus i Julià, per
l'Europa.
L'àrbitre, En Contreras, de Madrid,
ho feu molt imparciahnent i sols
ocasions d'alguns off-sides discrepärern
d'ala
Pot dir-se que bou un arbitratge encertat.
Els cquips aren: Bordoy, Serra, Vielal, Xavier, Pelad, Artisus, Pellicer, Juliä, Cros, Olivella i Alcázar, per l'Europa.
Pasarla% ,Gmrado, Surroca, Torralba, Blanco, Samitier, Vinuyals, Piara,
Martínez, Alcäntara i Sagi, val Barcelona.
El póblic, que no cal dir emplenava
toa-Amero el tanga es mantingué burga
correcta, abstenint-se d'estridencias i
manifeatacions sorolloses. Un excel.lent
partit sota tots eis conceptes. Per cert,
que hi veiérem cis del fainós comité
centralista, Ortnaechca. i Heredia.

L'ESTAT DEL CAM4ONAT
- La situació actual del CamAnat de
Catalunya Es la sagitt:
Europa, amb to par*: ' 17 .punts.
Barcelona amb 8 partits, 13 punta.
Li manca, danct, a aquest darrer,
jugar amb l'Eabanyol (diumenge) i després anab t'Avene. SI la hipMesi que
serti vencedor en el, dos partits, qmda surrament igualat ando l'Europa, el
match die desempat deis guata es furia
a l'Estadi de Montjnich, en la data
que es fixaria.
De let, pel que respecta a les efiminatóries del Campionat d'Espanya,
ralee resulta bastara complicat, ja que
oficiaiment el dia ao ha d'estar ja proclaman el Cara/sha de Catalunya i, altramarla queda designa* per jugar els
quarts de fanal el crack que té major
nombre de punta
ZOOM:NORME
ITINERARIS PER A DIUMENGE
El Centre Excursionista "Pätria"
efectuara una excursió per als dies 17,
18 i ro, al Pireneu catalä, sota el tegüent itinerari:
Manresa, Guardiola, Bzgä, Font del
Faig, Coll Pendfs, Das, Alp, Puigcerdä i LA Molina.
Sortida a les smo per l'estaca:, del

Norel.
• •
Joventut Cultural Popular ha Organitzat una excursió de in :g dia a Vilassar, Cabrils, Casta!' de Burriacb, Argentoria i Mataró, essent l'hora de reunió a Mea quanta de cine a l'estació
de França, per a prendre el tren fins
a Vilassar, on s'oirä Missa.
El Centre Excursionista "Rabel de
Casanova" efectuarà les següents excursions:
A les Serres de Barti sota el següent
itinerari: Centellas, Castell de Centellas, Castcllciar, església de Beni, Puiggraciós i La Garriga. —Reunió, a dos
, quarts de sis dcl mati, a l'astació del
Nord.
Excursió a Santas Creus i Poblet,
sota el segilent itinerari:
Dia 18: Vilabella, Dràilm, Vilarrodona, Aiguamúrcia, Monestir de Santas Creus, Les Pobles, Pont de l'Armentera i Pla de Cabra.
Dia ro: Pla de Cabra, Montblanc, Espinza de Francoli, Monestir de Poblet, Les Masies, La Pena i Espluga
de Francoli.
Reunió, a les 5 dat mad del dia ii, al
Parador del Passeig de Gräcia.
• ••
Diumenge el Grup Excursionla,a Barcelonati té anunciada la sentida mensual
familiar corresponent al mes que som.
Cava, Casen d'Aramprunyä, Font
del Ferro (dinar) i Gavä, és rintinerari.
Per l'entusiasme entre les familias
deis socis com pel nombre d'inscrits,
es preves un exit per a la Comissió
organitzadora.
• ••
Diumenge efectuara, el Centre Excursionista "Rodamón", una excursióvisita al Monestir de Poblet.
• ••
El Centre Excursionistai Rodanión ha
organitzat per als dies 18 i 19 una excursió pe la comarca d'Olot sota el
acgüent itinerari: Olot, Sant Privat,
Santuaris de les aleles i Santa Magdalena del Mont, ascensió al Puigsacalm,
pia Tracen, Sant Bartorneu i Torelló.

en lee quals guara gratis atetes, gräciet
a tia admirable equilibri cal la técnica i
una superiar unidat de ccieunt, ens donen
a guatas interpretarions d'excelsa bullesa i norprentat pe:fea:Id.
QUAUTET C.A.SALS

L'ordre del prognama de la
seseid que dentä, dissabte, donarä el quartet Casals al Colisau
Pompeia, a dos Quarte de deu de
la yetlla: Beethoven, quartet número 4, en Do menor; Mendelssobn, Neta número I, ea Tsll beznoll; Eduard Grieg, (inane, aniden, 1, en La menor. e.
Aquest •oncert, com tote ele
que celebra PAsociaeid Intima
de Conceda, és dedicat als seus
associats; per lant, sols aguaste
tindran entrada o b6 els que amb
la driguda anticipació es facin
inseritire.
El quartet r.asala al formen
els professors senyors Casulla, F.
G . Mensa, Ribas I GälveL.,_
OREE° GERMANOR EDLPÓADA, NESA : : CICLE DE CANEERENGIES
AvultAivendrets, --dis u; de

maro, a dos quarts do deu fo la
nit, donarà una conferbn3ia el
meatre Frederic Alfonso {professor de l'Escota municipal de Milsica de Barcelona) sobre "La 'Pamaula i Poesia : Interpretació
ideal per mitjä de l'art dala sons
La müsien••
Durant la dissertacid l'Orted
Germanen Empordanesa, dirigit
pel mestre Martí Llobet, executarä composbions d'Alfonso,
mine, Pedrell, etc.
CONCERT DE VIOLI I PIANO A
LA SALA MOZART
Avul, clivendres, donaran un

conxert a la Sala Mozart la disUngida professora de viole senyoreta Germaine d'Ararat& i el concertista de piano Carleo Gacituaga, amb el següertt programa:

Sonata en tia menor, J. S.
Bach; Sonada en mi menor. E . 111.
Veracini.

SECCIO MARITIMA
Movment maritim
siaisreita entrats
Rensolcirdor fraude "lfarsellaise", de
Marsella, amb el seu eqnip.
Vapor ungida "Gd", de Santander i
escales, ares carrera general. Amarrar,
mull de Sala Bertraa. Consignatari, Mac
Andrevr.
.
1 .r-e
Vapor holandés • Phrto", d'Arnsterslam i escales, ami" c./anega general.
Amarrat, moll de Barcelona Sud. Consignatari, Talavera.
Vapor marrequi "Torondant", de Casablanca, urbe carrega general. Amarrat,
moll de Mamela. Consigaatari, Ramírez
Germans i Delgado.
Vapor espanyol "Rey Jaime I",- de
Palma, anta cm' raga general i 77 gassatgers. Amarras, moll de las Drassanes. Conaignalari, Companyia Transmediterrätria.
Vapor espanyol "Ramón", de Marsefla, amb carcga general i cinc passat-

gers. Amarrat, mcéil d'Espanya W. Consignatari, Fifl de Ramon A. Ramos.
Pailebot cspanyol "Gorga:do", de Paamb palea.
Llagut' espanyol "Joven Anulia", de
Penyiscola, atnb garrees.
Vapor espanyol "Bermeo", d'Avilés,
anta carbó. Amarra; moll del Morrot.
Con signatari, Oculten Feliu.
Vapor espanyol "Infanta Isabel", de
Gaiveston, Mamaria i escales, arnb cärrega
general i 1 2 7 pasatgers. Amarrat, moll
d'Espanya Sud. Consignatari, Companyia Puullos.
Vapor espanyol "A. Cola", de Valencia, amb càrrega general i 102 passatgers. Amarat, moll dEspanya NE. Consignatari a Cotnpanyia • Transmediterränia.
Vapor belga "Danubler", d'Anvers i
escales, amb càrrega general. Amarras,
moll de Sant 13ertram Consigamtari, Can
sascca i
Vapor espanyol "Canalejas",a3e_Cartagena i escalas, amb càrrega general

i 95 passaraers. Amarrat, moll d'Es-

--TEATRES° ''''
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Teatro cate Horn ea

Les sardanes

Teläfon, 3,500 A.

Dinenenge vinent, dia 1M, al vespre,
hi haurä al Centre Autonomista de Dependents del Cornerç i de la Indústria
una audició de sardanas a arrea de la
cobla Antiga Principal de La Bisbal.

dtvendres, larda, a lea cinc:
A presa popula/s, Els germana Karamita" per la COnlpatiy la caralasa. allt, a dos guama de den:
Gompanyia de matee mata usa
L'esoEu talad (El Mazo azul).
Programa: 1. Lea Majdllques holandeses. I/. Les campanas de la
satt. 1/1. Cangcms dels payasos russos. IV. American -llar. V. El perraquee enernorm. VI. Bsrlakl.

• •

El dia de Sant Josep, al vespre, hi
hatträ una audició de sardanas per la
cobla Amiga Pep de Figueras al Centre
Amor/marista de Depandents del Comerç
i de la Indítstria.

VIL. La dama de Pique. VIIL Parada de smaats do Ruta. EL La

vIs10 d'un cautas/e. x. Thileil
money. XL Wanka- Fanta. XII. Una
nit entre eta Miman de amscou.
alacnities vestits 1 duo! actOns deis
tallara de "VoCell blau".

Crónica judiciäria

REZO

PILOTA BASCA
ELS PARTITS AL PRONTO
COMTAL
•
Diumenge i entre socis de la Sociatat Esport Base es jugarà, a les onze,
el següent partit de concurs:
Vermells, Patau-Montagut,
Blaus: Arana-Sunyer (C.)
A dos quarts de dome, i a pala:
Vermells, Gainboa-Cotorruelo,
Blaus: De Luis-Espiazu.
A les dotze i da campionat:
Vermells, Germans Bó.
Blaus: Ferrer-13argunyó.
I per al dilluns es fach un partit de
Campionat, el qual comeneara a les
dotze:
Verrnells: Aballí-Rovirosa,
Blaus: Puna (J.)-Mas.

LA

MUSICA

aSSOCIACIO DE MUSICA
DA CAMERA
El peonen dimatis, l'Associació de mealca da Camera, seguint el pla de fer alternar en ses selectas sessions eh elements artístics actualmem més apreciats
en el män musical, farä conaixer a Barcelona el prestigiós "Quartet de Budapest", al qual han asanyoJa com una de
les a,grupaciona d'aquest caräctar de les
minora que avui existeixen a Europa.
Els graos exits que acaba d'assolir a
Espanya, cspocialmcnt a Madrid, malgrat de la reccnt visita d'altres quartets
de primera categoria, confirmen Vespatança da que ens serä dat a conèixer una
altra d'aquestes admirales agrupado/u,

VISTA DE CAUSES
A la aco g ió primera, i acusat

d'un delicia de dispar 1 lesions,
ha comparegut Antoni Armen.
gol Ubach, por al qual ha damanat el fiscal la pena de dos anys,
vuit mesos i vint-i-dos dies de
presó correccional i la indemnització de duce cantes cine pessetes.
Davant del jurat, i a la seccid segona, ha comparegut Pilar
Alifiana Velilla, acusada d'haver
sostret d'una cartera 'que Francesa Reina Priego guardava en
un bagul, dos ballets de cent
pessetes. El fet va ocúrrer a Vilanova i El veredicte va
ésser d'inculpabilitat i la Sala va
absoldre la processada.
A la secció quarta s'ha ass engut al hanquet Atlelaid Mir PrOcisell, aeusat d'unes amenaces,
havent estat processat i condemnat amb anterioritat per injúria
i calúrunia.
El fiscal va demanar-li la pena da dos anys, quatre meses i
un dia de presd correccional,
caudieid de no ofendre el perjudicat, o dos anys, guatee meses i
un dia d'exili.
ASSENYALAMENTS PER A AVUI
AUDIENCIA 'TERRITORIAL

Sala primera.—Nord.—Ex.ccutim—August Escanda contra Nositas Boni Germana.
Sala primera.--Les Drassanes.
—Incident: August Rocamora
contra Josepa Marea.
Sala primera.—Audiducia. —
Menor quantia.--Juli Rocabort
contra Acere Sant Martí.
Sala segona.—Viella.—Menor
quantia.—Joan Pentito contra
Antoni Boya.
Sala segona.—Lee Drassanes.
—Incident: Clotilde Rocamora
contra Mitre Rocamora 1 d'ultras.
AUDIENCIA PROVINCIAL
Secció primera.—Audiäncia.—
Dos orals per desacat i injúries
i un incident per injúries.
•
Seocid segona. — Vilanova,—
Incendi: Joan Revira. Jaral,.
Boceló tercera.—Llotja.—Tres
incidents por estafa i corrupeid
do menors.
Secció quarta.—Nord.—Quatre e r a l lt PeC oulrabiu), 1 furt,

Oliver"
amb cartga ¡cocea), cap a Palma. ‘,
Paikbot espanyol "Galiana", ares ) sa,
mena cap a Valencia.
Llagut espanyea "Silvestre Ferrer'
anab cirega general, cap a Valencia ,
Cea
. radia.

Liagut emanyci "San Miguel.,

Hast, cap a Gandia.
Vamir espanyol "Alberto", amb cáf.t
gte2 general. nap a Gatzubian ì
mesh
h abialis tortita
yapar itaiii "Moselle", de tränsit,
cap a Tarragona.
lloper snec "Primula", rus llost, cap a

L'S;agne.

Vapor espanyol "Rey Jaime II", asas
cärega general, cap a Malita
Vapor espanyol "Catalana", amb cha
raga general, cap a Fensando P6o i escales.
Vapor anees '-Cid', amb eirreya pneral i tränsit, cap a Tarragona,
Vapor italiä "Afarcantonio Bragaw.
en Hast, cap a Tarragona.
Vapor italiä "Cimarosa", amb
rega general i transit, cap a Valinds.

NOVES
Avui da esperat, procedan. de BUen3
Aires i escalas el traneatIntic haba "js.
Eo Casare", procedent de Buenos Ai.
res" i escales, amb carrega vier.]
pasatge. Será. amarras al mall de Bar.
catana Esa davant de l'Estaci6 Mari.
tinta.
— El vapor "Reina Victoria" sartid
arri cap a Palma en Boa (1 ,:l "Rey Jat
me I".

EL CABO PRIMERO
A. dlure ami) AniaviV3 1 /;121/C9.
%. ^en, 1.1 preciosa sarsuela del 1, 0`120
V orca
LOLA MONTES
Trlomf de aoscona GI/Iffer, MILade Ter.
• Lamina, Ferran Vadello, Ilo;n, 1 1 radas Al.
cata, Gya, cte.
.
f
y
tercer: La gran revista
VAYA CALOR/
desflada de dones,/ krfi ele a i .
1 Gran
meros repettgl, en p ardeulate eta esi
1 plets de Vallo°, Actrtviva 5 Lemez 1 el
1 tea doble de Salut 204rtgliev, que 5111t1
i ten populaea..
1
Dama. dissabte, vermut popular a dos
; Quinta de cine.
LA euttioneut (4 actea!
j1 1 LOLA MONTES. Tr/und de tosetne
1 Charter. ellti Estrena de la preciosa sar.
suela en 3 actas del llore/al mesti.,
Dallare/.
LAS DOS PISIKCESAS
I trola un con:leal
repartImant. 1 Vayn edant
l
rae a abonarme 1 dinar/a, (esta del
' Tatriarca Sant tosen, els millors cartee
l de la ternporads. Tots al Vletdrial
1
MCP1/111113112122111111319LIZEO
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Teatre Barcelona

Gema, dissabte, tarda: Ele ase
mena Iteran/san, Ni!, L.olaszu
talen.

AUELTICIA PROVINCIAL
r EXCURSIO DEL C. E. C.
Havent caigan darreramcnt bones nevadas al Pircneu, la Secció d'Esports
de Muntanya del Centre Excursionista
de Catalunya organitzarà per als vinents dies 18 i /9, alguna excursió collectiva per practicar el ski i dur a tenme també alguna prosas i cursa de les
que té anunciadas per als Concursos
que fins ara s'havien hagut de suspendre a causa de la persistent bonança i
manca de neu.
Es prega a tots cla que estiguin interessats en concórrer a la dita excursió, que passin pel local social del C.1ntre Excursionista de Catalunya, ca.r
del Paradís, lo, pral., per a la previa
inscripció i detalls.

Valsella dee;auet,
„,;,ä,,Tespar.yrd "Angela", ama aa.

regia general, cap a Cartagun.
Goleta espanyola "Lola Pui gnial". ate:.
drama general, cap a Macan t
pañebat espanyol "Arnaldo

SPFCTACLES

Sonata en mi beniell.,op. 18. P..
Strauss.

•

COinpanyi4

Trammuditerzinia.
Vapor espar.yol "Buenos Ai res", 4,
Veracreo i escaks, amb t'arrea
4.,pmesee. MVÄrr at, mal de
Barcsaaa
Est. Cansignatari, R. Ripol.

ABR.4...•••••n•1...

II

Berceuse, Sinding; Bourées, J.
J. Mouret; Gaveta, J. ?d . Leclair;
Rapsódia piamontesa, Sinigaglia;
Andalusa, M. de Falla; Conversa,
Ce Cul; Terna l variaz,ions, op . '72,
Glazounow.

parya NE. Consignatari,

Gran companyia cernir% del
primer actor
•
PERE ZORRILLA
•id de la qual formen part la
111 primera actriu de caràcter
Ei Maria Mayor i el primer aepFI
r to Ferran Aguirre ANati,
ii divendres, tarda, a les cinc,

mtumenge vment, a tres guarra

de guaira: L'olssau Mol, pea la
corrmanyta rusa. A les als. Tothom
a Romea a rIure. El/ últamt novelista, per la companyla catalana.
elit, taminia Wat/. Es despatta a
comptadurla.
l

'GRAN

TEATRE DEL LICEU

• Nit, a les deu, GRAN EXIT
a de la tragicomèdia en tres
•61 at s de Ricard Gerzälez del
Taro
el EL BUDLADOR DE MEDINA
Triomf do la oompanyia

Temporada de primavera.
Continua obert l'abonament.
ira
15'
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Demä, dissable, tarda,

//1
ii EL BURLADOR DE
ri
MEDINA

• Nil, estrena de la joguina
u cómica en dos actea, d'Enric Garcia Alvarez
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Patexmaniccolationoweatnei,

g

115111112111IgilliMINDEMBE1111115

131
o Inaugurarle,: Avul, dicen- U

a
a
dres
Id
as
el
Si Nous i interessants núme-

ro s
ril
Eis vela de /a brama
n
PORIPCFF 1 TEDDY
N
la
c Evellnos
iz
tm
lo

.Cardirtaies

Teatre Novetats

Companyia de sainets, sarsueles, operetas i revistes
N
Director d'escena, Llels T.
a
a 1 IN CIsturenta. Mestres directora
i concertadora, Joscp Es-,
4
peita, Arttan1 Cr.talä Joan
MI

2
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Po9y1
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Ci ; ot Avui, divendres, tarda, no O
c
a
c
Id ha funció, per a donar 3
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La revista !frica en un neto
pi
LAS mesas LartNAS
DI/anead: Ferrad Vallejo, Franeese
crcaoió 2-aria Consta
Mostres: Illai 1 Canal.
Anal, dtvendres, 18 ae març de 1123
•di Novas canoas per Itlarla ggi
a dos Quarta de tatue: Oran vertie: pdpu
▪ Conesa.—Demä, nit, e gre- g
lar.
la tia de l'opereta en tres nadebut del //aritos
Manuel Montruany, anda cezteira
• tes, !libre de,Llufs T. Maumata l'asgas' Frutos 1 meses Vive.
rente, música del mestre
ettrietteXa
Joan Auti,
Per eoncepraa !martas, %l'Ideen, 1 con.
Moulluany. Cameló, totes les so/genes
LA BIASCAXA nam
pies 1 chut. ye/ideal
decorat i vestuari expresaos U.
Se3on: La preciosa revista
VAYA
Canouns per Marra Canosa.
Oran destilada de (1eRes ftlfleoMeä! De- , bjumenge, tarda i fut. escimal 1 sasneria tot ama; Iota n'u/amero
• traordinärieä funcione.
N
remotas
I I
Ii
PM; A tras guau de
Teatre V ictbrin
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catres 1/3 da mara de 1923
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oeureezinrae-zrenetnore

Gran l'entre

Espanyol

SERCES SANTPERE
frUnera actriu.
ASSUBWOM CASAL&

I

tú de mara. II
Arlit. divanes"
lerda, a lea cinc: Vermut eaPc„ A L flitraila 1 butaca, DUES pesArndlla (La novel.la d'una I;
c,,,earera da cafd), per 11/415341111p
exhibid° del parc l a COSALS 1
p i de CamMouet. entro l'Elj110P.A
el BARCELONA. att, a les den: ti
gerRENt.h. Primera. La primera. «
l'ii 4 realista del limite Ila, original del eelermat escriptor
510115, traiintt al cataiä per
A. Neri. La mere Pecaitiore (II esta- ai•
tercer, Ee rliENA de la faren 1 acre del modem tedie rus. 1:1
p117.1 de Leóniiies Eianin. tradial ' de l'a)eman y per J. Grenzer, IR
si pod o es meotro del Rel; (l u a n&
Cines de la, pei /Jaula thil par- SI
de Caniplonat cutre l'EUROPA Ir
td
119
el BARCELONA.
1

oertumalesaueueautleati:

•

la parella 'de ball Cromsvell
acudas picante, contes 1 caneohs
per Rsperanea lrls.—Dema, dissabte, primera matinée doll'fbda;
a les cine, La princesa do la
Czarda. ;lit, a les deu, La princesa del dollar i fi de resta per
la parella de ball Caomwell i Esperança Iris.

INIL

PASTILLA l'AIDA

EN LA 1300A
es prOliterVaP6510
del FRIO, d9 HUMEDAD,
dØ Ios
Las emanaciones antiseticas de este maravilloso
producto impregnarttn los recodos mas inacceseibles . de la Gayola, de loa riAllaiMS214 de los Pemous,

"momo&

de varletats
Avui, divendrea, tarda, a ti
dos quarts de cinc. Nit, a les rl
deu.
al Debut deis famosos cielisM tes australiana
E
E M'E DAUNTOR SHAINS
Projeeció do notables pellicules. Tarda i nit.„ la
la
3 vertida El patee, per Jackia Coogan, company de
Colina

[Lila

Compan y la do comadla
GEELL - TUDELA - AS- IR

5

QUERIfi0 - CORTES

13

e FUSTILLAS VALDA
que se venden solamente ea CAJAS
llevando en la tapa el nombre

sentat pel senyor
11 La genial Pitar Alonso,
los sa y as •creacions
gil
LI

—CINEMES-PeenegEneezunagamen-entve
Sra Cata:Haya

LI

EN FAMILIA

izza:Luazauriaamenalatea
Ei":"37.,!EMEIFLaUounziounar,
ee

Teatre Còmic

Gran companyta oramatica ras- Si
ni/ena Rojas-Caparó. AVUI. diven- li
des, nit, a dos quarts de den,
programa selecta: Primer, el ceteOral drama en cinc actes zs.14.
.,. cgon, la dIvertPla comedia en 1 les
:.-te ¿Lo ea o no In es? DisSatete, N
eseveniment. Repersleicl
del famds drama en volt actas El e
Dillums,
registro de la delicia.
estrena del drama en 7 artes tus
itdi e e La laureada cle San For- N

21

Notables quintet Jordä 1 oto Tormoda seAvul,
/*dale mes gran del Pro g rama Ajürtal Cl premi pros, ultlrna cread° del malaurat artista
mor& 12111niament.
Wallaca Raid,
• Fan coleasen Ln novc1.15 de lord lA
lli Rytiot,. art. luxe 1 riquesa hisoporabies; S. f21. Tomes« róele, el TI
mes gran 0511 de M'unen; reabs as- 12
3
trena, c.oniedLz. Freue corrente.

2
N

rente.

a

RESTAURANT del PARC

Coliseu Pompeia.—Travessera, 8
Denla, dissabte, 17 de mare, a
dos quarts de deu de la vallla.
Segona sessió del notable Quartet casals

Direcoldit CAREO (fill)
-Servato a CoberIS 1 a la Carta,
Elegante salons per a nade,, batatas 1 loncha 1 loto clame de
banqueta.
Telefon 2160 A
Nota: PróxImament gran esdeveniment

ESPORTS
Frente Principal Palace
Avui, divendres, tarda, a un
quart de cinc. Dos grandiosos
partits, a cistella. Nit, a un quart
d'onze. Dos extraordinario para
tits de pilota. Primer, a pala.Irauregui i Ermua contra Radiola i Amarte. Segon, a cistella.
'Hondo i Salsamendl contra Ouruceaga i Ichazo.

gereezzazateriumenere•

a2/f33111142112531112312BERCialalfaisri24

Tia DAUNTON SHAINS

lt

o00O3

en ID

rauuesualuzusamesaGaaa

Si

Merithe'i C.052

•

WESTERNOLD

Avul, divendres, Larda, a les
cinc, matinée popular:
LA PLUMA VEF.DE
Nit, a un quart d'onze. Fanad en honor i benefici de la
uiznera,actriu de caràcter
Dciors Cortés: La joguina
en tres actas
EL CENTEN4ll0
estrena en aquest teaare
d- la comèdia en dos actds

VLLDA

DE TBAlift a casa SONTEMPI, Restaurant 'mecha.
ataraces. punta», 7,

Associa ció Intima ,Concerts

Amb un programa lateressantissim. "Quartet de
la caça", Mozart; "Trio
de corda", Haydn; "VII
Quartet op. 59, número 1
(fa), Beethoven, i prlínera audIcló de "tres obretes" per a quartet do corda, una de les darreres
produccions de
IGOR STRAVINSKI
Eaclusivament per als socis.

21e

S

Pelz. g anes 1

QUARTET DE BUDAPEST

Procuraos en seguida.
Tened siempre ä mano
LAS VERDADERAS

Le navire mysterleux-, pea- 3

(Telefon 4131 Al

SORTIDA

Dimarts, 20 de març, presentació a Barcelona del

fii1703, ADULTOS, ANCIANOS

la
• Anders, famós jongleur
SS
Pilar Bello, ballarina

RESTAURANT
_

Associnció MUSiCtl Camera

y los harán refractarios e. toda congestión,
tt toda inflamación, 11 todo contagio.

Charlot.

1

1. Ama arma orecitetral. Cha enfulla. Cerae. o p tas catana
DIreeolli, matra Mula 111111at
Localltais, de tren a set de la tarda,
al magaizein de música de la Unid MUSIcal ESpanyola, 1 1 3 p ortal de ¡'Angel.
Condiciona especial! als seuyors Sede de
'Orlad Catan.

con

ELDORADO

t

0.1011.

Si respirigis
una

inuanuanizezzaeamerzezZ,
3
N

7PUBLICITAT

KIJ RSAAL

Recordeu que avul és la data de

l'estrena, a l'aristocratio cinema

Sd

rt
KURSAAL
rl de la super-producialó METRO
ARMTOCRATIC SALO
ra
E
ri CLEO
ift Phulit DE LA CINE1dATOGRAF1A ...
LA FRANCESETA
n

N
e
N

n«
Aval, illvendres, altre gran cada21
Id
venlment: Estrena de l'obra Clm de
._. la marca "Metro”, CLEO la FranW
e caseta, pe/Atenta moderna de rana

a21 socielat, cread() de la gentil 1 geLI

n'al artista lilao Illurray.

2
pl

ti
29

usacisuatarszmaseinmatettiz
:

litSSMIEDRISS5211'.:4051163t2•71

1

35, Fascino da dräcla, 35

CONCERTS : :

e

11 CN Gran Teatre Cotufa l i mt4
. rt
a
u Gran Cinema Bohenta rg

E

SALA MOZART

LA CA I N M

ha posat a la venda
nous models de COIXINS de Saló propis
pera presents de Sant
Josep. • Tallers, 21 i
23, BARCELONA

FILL DE PAUL IZABAL

pela/aula da societat, d'original
argument, obra mestra de la genial estralla americana
, MAE MURRAY
Exclusiva del programa CAPITOLIO. S. Huguet, Provença, 252,
Barcelona

u

SI I S

1 SALA E. OL I N
I:

Aval, dIvendreS, I d, a dos (Watts
de 515, SIl audic10. RECITAL LE
PIANO per la dIsting/da pianista
PEPETA SURCOS, amb la ooperaen) deis Instrumenta Acallan.
Primera" part;
PROGILA_MA.
Christma, oratorl, nach; Arto de
la Suite en Ro. Bcoh, en GRAN
OIVIÆ AEOLIAN; Tarantelle di
bravura, Liszt; /Afane, op. 34, Mo ,
fikoweal, en plano-pianola Armanigran. segone pert_REhiTol. DE
PLANO: Sonata patetiqua, Beethoy en. Tarara Part: Rondo copricaloso, Mondelsechn; Allegro 'apeado:nto. Saint-Satna; railitary Marón,
ScheborL-Tauei g ; Mallen:A (bar- LI
corola). Alba:U.; Dones 1,.E.
rara. Pepeta Sureda-Plano: Steln- rJ
\voy. Invnadons com de costum. 11
Direccló arestleat F. LONGAS.

n•n••n•••."

ELS QUE PATIU DE NEURASTEIES, VERTIGENS,
RIPOCONDIVES, EPILEPSIA, MANCA DE MEMORIA
altres enfermetats nervioses, UNICAMENT fareu
desaparèixer e I s vaistres
turments i curareis smb

(Canuda, 31)
cti Dies 21 i 23, a tres quarts...de deu
ra
nit
antine rviös
CgDUC3DttRitDDBZ.,11SaPiCRIDa rs dlo.sos programes. Grans exilo. La 21-el Dos concerts pel violoncel.lista U
alAnannammanceninnalgiaj:
ANTONI SALA
AVI CENA
Ttlires Traii 1 Yolrinn Le. peLlicula cómica Els piratea de LIii
i el pianista Pero Vallribera
El ips1; /a drama-11c¢ El collar d'Onda;
(lira en sa classe);
CIAIZIMA raeu
ji les de gran broma Na hi ha enemic n
MUSIC-HALLS
Preu: 5 pies. flascó
N petit; S'enllustra, senyorsi; No ni reeneeemeaveezieeecirge
La fina do l'ajusticiada, lai
e
De
venda a totes les bones
No em demaneu, nena, Els far- pf ea crid1 voeté, noicts 1 exIMS de la ii e
tundo.
e
farmäcies i centres d'espea
sants, No hi ha anemia petit, P š_ 5 serie La filla de Napoleón (quint r5. 14
u
EDEN CONCERT
SALA
MOZART
3
S
sz:ereessrlesz.vmunairie.Non'i rz.ites do gel.
SI
O
cífics i a casa el Represent,e, tan).
Malta, 12. Director artIstle, Francesa Pen
tant General rep a Espanya
••n•••wc.e-seco
A. — Tarda, a un
N peno:1ff. Teléron, 3332a les
Avui, diyendres, a dos
171azdamieNrstam2i.ettateaaaamtaaFl a
deu. PresentaFILL DE JOSEP VIDAL I RIBES,
va
alt.
Le (luan de qiir.tret
quarts de deu de la nit,
l'entre Nou
BARCELONA
S. an C.
mes belbssimes adiete! 1 mlaló de
consultes (Miconcert de violí i piano ril loro
Per a
!Limeros
de
varietats.
Cada
ella,
dòAvui, L'excéntrio, FiTtcolín
:simgraMmiatailitalMs-aimiazaisma.•
J.
Domenech,
Latee», 59,
Companyla Esparança Iris
a
4
h
d't
a
a
Pelegant
"Foyer",
per
111
N
rJ
Granja
da
Pcnapelajo,
0.)
_Barcelona. (s.
mine, La
divendres, 16, debut da
asta matinada tiran Tabarin
St
Paince
C
ine
u
AnArioa
i
:
DE
GERMAINE
Tyndall.
tana
la cemipanyia, amb La prinoesa La histórica d'un formatga, La fi- el
si 10
a Aval, dlvendres, tarda 1 talt, gran- N 0 oAeLEs J. GACIT7..1:1CA a
e Czarda, i fi de restas per lia de l'aJustialada, 5.
LI
Ei
dimos programes. La fintsslma co- 611
si
a
en'ch,\
J. nBa
Si ndig
ra ai,deJ.
n'TEEMNIECIIERONCENEMERIENEINDMIIDE?".3Z122Zuc.lrirli E media A la Ilurn del die; la cd- 21 ü Obres
e mica No PI ha cnemio potit Colu .I in
11 up •
•
o
E tapsei,,1.et, lapeiforriannoilas igirriai.1,1ruarLawsrltal 13: i
re.,t Leclair, Sinigaglia,
-1 Rap 63 1 Tan 2
21 2
NO ELS PAGURO A ¡'REUS QUE NO VALEN
ELS MES FONS -ELS MES NOUS - ELS MES FORTS
3 /11 .1 irk te Coogorn company de e
Falla, Cui, Glazounow
991[111,11
A la fabrica Pene. 3 Basal-dl
-ten
3 Charlot.
u'
i R. Strauss
RAMBLA - Plega Retal - BASTONERIA AMERICANA
'Atoo, 5125 1 4733 Al w
L'J
E1AL
t
.E
•
MMEENELIENEDNINfflataftlEin. z
Despatx de localitats a
la taquilla de la Sala
les
cteu,
338m. Plana de cm'
les
nits,
a
Angl ès,fraRcèso
Cemiasai
AJUESTA SETWANA, totes
iailABBBENIE1221IN in !
Mozart
_
s'ofr llena part. ocastó. Carne. S, primer.
8 so
Excel.
ref.
C.
Doqueria,
9, a.
A PRICUS POPULANS
ai
EllfiLliliatl!-Padfi-WalkjIll un miletiaNalallialBARBREARallal
el grandiós eaperitaele
E
ter

Mut, divendres, tarda 1 nit. Gran-

Elixir

a

Ins

dPIIIII3 1

glr- . c

Derleirt.

1

Alnetiele.

BASTONS

I

í4

e u,

011eaMr

g

z

G

!me R.c
.2

A

prenent-hi part els dansarins

TAKKA-TAKKA

3

Palau Musica Catalana
Dhunenge, 18 more, a les quatre de la
tarda:
ULTIMA AUDICIO DE LA

PASMO

de Nostre Senyor Jesucrist, segons l'Evangell de Sant Mateu,
. S. BACII
Solistas Instrumenta/s.
Solisten vOCals.

PENULTIMA SETMANA

10-2.10, a Barcelona, per llevar estat contraect, caz-CRI
tat per al teatre Reina Victüria, de Madrid.

terellsegieuzzameminemeeragezmenneeezenzelealese

J9Sei)

Seda

IMM3IERZ=EVXME=MMEMe...
7"1.3.Tini
• ,I.Ner,

rei-,,,h".-9S-

g

texial

Per Hogar
Local% a propdsit per a pe.
tits obradors o tallers, lloe
tranquil. Vilana,
quid t
(Sarria). Rail, Passelg S.
Joan, 16. segun, Segona.

5es "e., vv.ervett

-

Cinema Princesa
Inauguració, dama, dissabte, a
dos quarts de quatre, malo un
selecto programa de pel.lfeules,
entre les quals la millor cinta
del Programa Ajuria, titulada
EL ADMIRABLE CRICHTON
Preus populars.

Röntsch
Tapisses pintats Piano
acató. Carme, S, primer.

La CaS5 naln Important
d'Espanya. Espedalitat en la1 apronentes Der a PELLE- Vasos religlosoS. ElpOsiclei
permanent dc quitdrOs al 011,
TERIA. Raurich, tO.
granoto, olcografleS, etc. Fabrica«. de mares I mutilo flül,311 tes No compren sense visltar•
ithinistrat'A
aquesta caaa,
J. LLAMUSI
F. PIONTFALCON
Do 5 a 7
Botero, 4. final PortaferrIssa.
Montaner, 53. prInoipal

Falten aprenents

93031323a.

ent3Ma.

nnn•n•n•n

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

Fàbrica de Iones, lonetes
teles per a

espardenyes

Sant Pol de Mar

(Barcelona)

i

MUOMIELEMZEMMEZOSSMMIME21n

,n0.0.1.1Fiatnthe.

Acesemesso~~nur

FauK,...amaaseme

ZL CAPITÁN LA CRESNAYE

Avui, divendres, El re! dz LS
París, 5 i 6 capitols; La E
tempesta, El collar d'òpals,
Ei Els Jocs do Cupido, Sen- 17
31 Ilustra, senyor, Actualitats
a Gaumont. — Diurnenge, nit,
e El rel de Paris, 7 i 8; L'u- lit
N aurpador, Programa Ajuria.
ti
113
NNIANIONSENNINUECINUNNiriNe

YOGA-TARO

e
e

g

' sea

--/Es netto lo que dice Garganta

2 acarnada? — preguntó el bandido.
Matías, Jacobina y Tallebot respon-4
d ienta afirraativamente.
—Ea decir que a las nuevo estaba en
la tienda cfel pastelero, añadió La Cheslaye— , Responde ahora tú, Juan sin
a las mismas preguntas, y cuidaa
e o con mentir.
El truhán confesó temblando que dea
Ita prender a La Chesnaye a las nueve
n el Campo Fangoso, que el capitán
b hallaba a aquella hora en el sitio in-4
eiBiadd, y apeló al testimonio de Pedral
lt Acogotador.
Pero Pedro seguía aún desmayado:
!,1,ei le su calda y no pudo responder.
o tres hijos de la Corte de los 51I-4
mgrO S declararon entonces que hablan
Pre senciado la noche anterior los ajara
c iclos ecuestres del capitán en el Cama
De Fangoso.
—Es decir, añadió La Chesnaye, quä
e iaba igualmente a las nueve an el
.Calli ao Fangoso.
cfr.
DesPu és le tocó el turno a Lorenz,
E ste declaró que debla entregar et/
!llano s del preboste de anís all capitán
Chesnaye, a quien habla visto a lag
rilleve delante de la casa do JonáSi Y
!Darla /ad cata eelpjación Sulpigio. Al

Folletín de LA PUBLICIDAD
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•
cual se hallaba entre los criados agrua
pados a la puarta de la casa de juego.
Estas tres disposiciones sucesivas,
//Idas con religiosa atención por lee
truhanes, produjeron en ellos un °leca
lu inexplicable.
—Es decir, repuso La. Chesnaye que
estaba a la ra1smo hora en tres parajes
diferentes da la feria, y no sólo estos
tres hombres lo pretenden, sino que lo
afirman, otros muchos. Truhanes, cona
ainuó alzando la voz, la traición no puea
de nada contra ml, ya lo aeis, y me ea
tan fácil desbaratar una trama urdida
en mi dallo como castigar a los que se
atreven a pensar en mi pérdida. ¡Desa
Agraciados los que intenten ser rala
enemigos. En cuanto a éstas.., ique ele
les ahorque!
La multitud permaneció un mamerta
J9 llena de asombro, pero a este estala
por siguió tina explosión general de
gritas y alaridos.
--(Viva La Chesnayel /Mueran los
traidores! — gritaban los hijos, de la
Bode de los Milagros.
gritó 01 trall
—1Las cuerdael
Poesre. 7"*.e.„aa...
—iPerch5n1—balbua earon loe re«.
P er o Stal¿PliliC 040.14 2.41 talgat
Dantedi'

EL CAPITÁN LA CHESNAYE

592

b85
II

Y de risa. 'Dejad los haraposl Esta noe

elle saqueo y batalla; mailana alegrí
y placeres?
, La Chesnaye calló.
' Toda da turba estaba electrizada pm'
estas palabras, y formaba un clamorect
capaz de ensordecer al ()ido menos sena
ible.
—IAI saqueo! ¡Corramos! !Viva Lee
Chesnayel 'Sean nuestros los tesoros t
/---gritaban con frenéticas gin/18mm.,
71es.
,
—1Me seguiréis!
preguntó La
phesnaye.
—1811 ' Si!
Y las afirmaciones rodaron como uvil
adeno en un cielo tempestuoso.
—LA. dónde quieres llevarnos?
preguntó el Coesre acerendaose.
—Al palacio del embajador je Espia
Za? — dijo con asombro el Coesre.
—Sf, repuso La Cheanaye. ¿A dónde
podría Ilevaros para encontrar más /la
ca presa? ¿No sabes que hay baile de
máscaras esta noehe en el palacio del
don Pedro de Toledo? Toda la corte esa
té allí con sus más ricos trajes y actor*

Pada con sus más preciosas joyas,

—Pero están también los guardia/
ddl embajador, hizo observar el rey del
guaburg. IQI
¡pa1-Ktikanea kasuitisuz

Folletín de LA PUBLICIDAD

griki la multitud
umnbresl
ton furia.
—Loa traidores son aqual l ue, eijo er,
capillita y designó con la mano el gro-4
po rio los tres hombres que hablan poa
dido distinguir dosde la cuba a pesaç
de los esfuerzos que haeian los tres ese
pías para ocultarse.
Además de La Chosnayte todos log
truhanes so hablan vuelto hacia el puna
to designado; los quo estaban junta a
Lorenzo y sus cómplices retrooedieroa
súbitamente, y los teas acusadas que-.
daron aislados en medio de un aireulq
vaaio.
Y movida luego la turba por un ama
timiento unánime, después de un irisa
tanto de silencio e indecisión, se arroa
J6 sobre los espías lanzando gritos fea
roces y Juan sin Bazo, Lorenzo y Sara
ganta Encanada fueron en un instante
cogidos, arrastrados y llevados hasta el .
pie del trono donde estaba el témala«
bandido,
El gran Caesre di.) un paso bacil
adelante.
—aSon éstos los dos QUA te bielgo/1
lralcidn't—preguntó.
'-. .—Strespondid el capitärit'4'i'
s---aDémde y mando/
15:7AZaa 119 á 'Mili de SAR

I
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R ANS MAGATZEMS

Hi]

NADA DE
ExtaEs I

inauguració de la IV Fira Oficial
de Mostres per les Excmes. Autoritats,

SANT JOSEP

varia

asscrtit eh

Articies per a preseits

Comités d'Honor, Honorable Cos
Consular, Consell Directiu, Junta Assesorä, Comités de Provincies i Comité Central, Representacions de Fires Estrangeres i Corporacions Eco-

1

Objectes d'Art

en marbre, bronze i argentat. Porcellanes de Sevres, Saxónia, Corenhag,uen i Ifolnda. Lämpares i gerros cristall de Nancy, Bac.

carat i Bohèmia

D ii "E P E3 PilVE"IujiS

nemi_quzs.

Aparas parlan%

Articies per a tata mena d'Esports

==1-:

Solemne sessió a les deu del mati al
Salb de Cent de njuntament, presidida
per l'Exem. senyor Sots-secretari del Ministeri del Treball a Comerç i Indústria
per Delegació expresa del Govern i restants Autoritats. A les dotze al clos de la
Fira, apertura oficial d'aquesta, donant- .
se comenv a les transaccions.

en Bisuteria i Rtitotgerin

2EDELIEUELIEMCIE1132EKEraiii2DEGUI2üZ32105
LI

-r;rinu

Tu),

U11,9

IX

'

6 CIlINDRES

A les nou de la nit, banquet de gala
a l'Hotel Ritz en honor de :les diverses
representacions i presidit per les Autoritats.

U.
No n'hi ha cap que doni majar salisfacció

ir

...•nnnn•n••

1

-
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PER QUE?

2[1-11111fii Express

NÄNZIONEGEtet. HA'
SOrIK.SLIV.NIMI—

'LA VE1.‘er-"..-=‘. ,..-

Tots els do la so y a reputacin Ii oble!' el preu

= „ , .,..

Unja rapidissima de , gran -luxe

EL DIA 6 D' ABRIL
sortirà de Barcelona cap a Daliar,

Rio Janeiro, Santos,
Montevideo i Buenos Aires el magnífic transatlàntic

Perquè STUDEBAKER es construit per les fàbriques inés
importants del tan en cotxes de 6 cilindres i la seva gran
producció permet preus incomprensibles per a cotxes de primera
categoria, que abans de remetre's al client són sotmesos a més
de 9.500 inspeccions

PR1NCIPESSA MAFALDA

Agència

admetent passatgers en I. a , 2. a i 3. a classe i mercaderies.
Per a informes i sol . licituds de places dirigir-se als Agents generals per a Espanya:
I 1' A 1, 1A-AMER1CA. Societat d' Empresas Maritimes.
Baree'ona: Rambla de Santa Mònica, núnicros 1 i 3. TeleRms: 4521 A i 3291 A.
Madrid: Carrer Alcalá, 47. Telefon 4694 M. Direció telegràfica: itarica
Sant Se'oastiä: Carrer OquenJo, 7. Telefon: 1834 : Direceid telegráfica: Cal ranga
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Saragossa: Az gue, 25 i 27 : Direcció telegräfica: Salasdoves•
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'1 illabfrin prometido entregarme al tenien -5
,
I je civil.
—Lorenzo, Juan sin Bazo, Garganta
i +Encarnada, ¿os reconocdis culpables, ipreguntd bruscamente el Coesre en mea
-dio del silencio que se había restableci-4
do com opr encanto.
Los tres acusadores inclinaron la eaa
besa, no alrevióndose a negar sn cria
'neo delante de LA CHESNAYE.
• —illola! — gritó el rey de los truha-i
'nes—. Tres cuerdas, quitad tres faros
les y eorgad en su lugar a estos tres,
pfearos.
Los tres espías tenían numerosos
anngos entre los vasallos del gran
Coshre, pero ninguno ge atrevió a to-4
smr su defensa,
Itolbin ssi Rojo se inclinó, cogió un ro -,
ito de cuerda que había al pie de la
. cuba y lo presentó a su jefe.
• jf.ste des'gnó a los acusados.
—11In momento! — ejo La Chegna4!>.. ye,Serufiendo la enano.
11
LOS tres csplaa, que conocían la juss
?iota-expeditiva de la Corte de los ddt's
isa roes-y- creían estar próximos al pos-1
re» minuto do su exi,-Aenoia, exhala-i
...ron un auss,iro de esperanza, pues pena
.19an que el capitán iba a 'Atan/lar..

eatisfacción a los truhanes, e hizo un
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nuevo ademan para imponer silencio.
La multitud se agrupó ansiosa en;
torno de la cuba.
Vasallos del 'reino de la Truhanería,
principió el bandido pronunciando len -a
tamente cada palabra con entonación
vibrante que pera/ala a todos los cirsi
euhstantés oirle claramente, cuatro ve-.
ces he venido ya a visitares y otras tan
las os he llevado a empresas lueratia
cas. ¿Os asordais?
— l eí! ¡sil — grilarnn a coro los
truhanes—. ¡Viva La Chesnayel
—Pues bien, tambien hoy vengo a
raros para conduciros a la fuente
del ovo, Para poneros frente a frente
de los más rices tesoros de Francia.
¿Ye seguireis?
Una explosión afirmativa respondió.
ol bandido.
—Truhanes, continuó La ßliesnaye
donlinatido el tumulto—sea n para VoS-d
011'os los' diamantes y las piedras finas,
los escudos, los bordados de oro, be
armas preciosas y las ricas jcyas.
sOnSin quiere ernbriassanse con -ataos
vinos - y 'exquisita arrarroslat .sQuián.
quiera gozar las del:e:as del saqueo?
Ifljnsdc Ib,itamin, nirranna e3 domingo
da Carnaval, tila de' placer, de algazara
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Robin el Rojo y algunos otros digna-;
tallos del reino de la Truhanería se
arroj aron sobre Lorenzo y sus dos
compañeros, los cuales, conociendo que
no debían esperar piedad ni misericordia, trataron de salvarse con la. resisLeticia dcl sulicipo. que les amenazaba.
Ebrios de terror y de rabia trabaron
una lucha desigual. Entonces se vid una
batahola sin nombre, rugidos capaces
de desgarrar los nidos menos del¡cados, y una agitación en medio de aques
Bes oleadas de la multitud cuyas OScitaciones se haelan sentir hasta en el
extremo de la plaza.
El gran Coesre gritaba y gesticulad
In, y La Cliesnaye, irnpasible e inmóvil
parecía extraño u lo quo pasaba ante
SUS Ojos.

FinalmentessUree de los cuatro faro-4
les ele alumbraban la Plaza cayeron

con h. slriIpito y en vez dm ellos aparea
cieron en loa postes tres cabezas hu s
maulas can favrontraida, -con los, ojos
.saltándose de las órbitas y con la boca
torcida, y tres cuerpea se agitaban en
el espacko eSnlae Ade . ala..
—Capitán, dijo- el Cocare-, ra -se ha
beche .justicia.
Cho:maya
una mirada

la egq. -

o
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1I liserables1---4ij 0 La Cheriaye
dirns'Sadose a ellos—sabéis que
recC:s la muerte. Sois reos de traición
contra mf, y e:etais tan convencidos de,
vuostro crimen, que no podéis hallar
una sola excusa en vuestra defensa.
Pero no me basta que cuestra traición
sea castigada con la muerte, sino que
es preciso que los que os rodean .sepan toda la extensión de vuestra Mía-,
Iota, es pr, !e:S0 que no ' ignoren cómo
se rk. La Chesuaye de los traidores, y
s e . escapa de las garras de la -justicia.
Dime, Slarganta Encarnada, ¡a que hora, co que sitio datas entregare al
teatente civil/ Responde sin vacilar al
mentir. Ae&arate y contesta en alta xsz.
'Garganta Escamada pálido y abatido, d:S un paso adelante y dijo ron voz
tremisIa:
las nueve, n la tivida de un
nnstelero situada en el* centro de la

•

tie—
ndiaL1 staba . yo a aquella hora en ese

e e —tito ..vicron .,azunos u;ros aderull
.
L—
t

— 1¡t,. capitán,
eran? .
4.¡I'das, • Jacpblasa y Tallebut,
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