7.17trea

XLV

P BLICIT T

REDACCIO I OFICINES
eme

Ndm. 19.4891

1110

aa GRACIA, 34, BALACA. —

TELEF. 1151-A.

EDITORIAL

5 JOVES 1 ELS VELLS

BARCELONA, dissabte, 17 de març de 1923

VARIA
ELS SIRGAPORS DEL
VOLGA

TALLERS D'IMPRElitTA

trJauten DE BARBARA, SI 1 IS.—Itlirr. tata

LA POLITICA ALEMANYA 1 LA RUHR

Un discurs del comte Westarp

CARNET DE LES

LLETRES
NOTES PER UNA ANTOLOGI4

A le inauguració de la curta tcmpora
Ele discursos, diu Hegel en prem a "que el Govern digui
L'" Antologia de Poetes Catalans Mo, ocasió, sún acciona entre els qué pensa oferir", Es ciar que derns", de l'Alexandre Plana, arrepledierenciació entre el regionalisme raést o menys naciona- da que hura a Romea L'Ocell Blau,
companyia russa de balls i tan- holts, acciona molt essencials i no es pot dir que hi hagi con- gava trenta set autors. Al darrera del
el nacionalisrae autee,ic com un cas de divergencia entre Berlín,
tasies, esmven presents totes les auto- soyint de molla eficacia; san
tradiccions grolleres (técnica nona inicial de Maragall, venien en tujfles i els vells, entre els entusiastes i eta sensats, entre els riuts de Barcelona, les populars i les int- una part essencial de la histe- elemental de Ire, scriptor), Però multe, precedits de les paraules dares
inexperimentats i els homes d'experiencia.
popritars. Hi era el president de la Man- ria. (Pensem només en Tucidi, l'esperit és tot un altre.
benèvoles del crític, els mestres, les esNo estera gaire d'acord ande aquesta visió dels fets actuals comunitat, senyor Puig i Cadafalch, sol des). Per això quan un politic fa
Que les Revistes s'han fet sen- perances, els diletants. Dels poetas d'aen
una
llotja
de
primer
pis;
l'alcalde,
se¡ti r&itica catalana. Entenem que no es tracta d'una diferenun discurs ha de tenir conscien- tir no bu hl cap dubte. Demä queixa antologia, un esperit exigent no
nyor marques d'Alella, sol en una butaIfedat, d'una qüestió d'anys i de fe de baptisme, sind de l'evo- ca; el govereador civil, senyor Rayen- cia de la responsabilitat dells par!ara Curso. Ningil no sap en- poetria apartar-ne quinze i voltar-los de
significació. Eugeni d'Ors i Joaquim
seta muts, No gört mota que el casa ai preseniarä irojectes
miral de la idea nacionalista catalana.
tós, abundoment tacompanyat, en una vert
Ruyra poden ésser inclusos en una anseis
endu,
sdn
actes
dels
solació
d,l
proL:eme
de
les
reha
una
diferencia
notória
entre
les
generacions
succeslii
llotja...
quals la histeria mesura l'eficä- paracions o no. Els diaria s'in- tologia de "pactes"? I alguna gris;
- de: nostre poble, en la manera de veure i de sentir el proEn les empentes de la sortida, un nosmitjania i algun aficionat camal i alsentimental
té
tre
antic
s'escaigué
al
costat
.
Tot
moviment
ideológic
i
del gover- cia I sospesa el valor moral i clinen a pensar que no. Perla no guna esperança decebuda, no haurien
a nacional catalä.
!turna.
Naturalment
que m011, Aotindr
altre
remei
que
prendre
nater
civil.
Per
arxó,
mentre
que
l'orod'isser esborrats d'una antologia dels
leva cronologia. Peró el matís nou que duen els joves, les geville la histeria nn es preocupa
posició davant de l'exigència dels poetes d'arui?
ions noves, no és degut a l'edat individual, silbó als guanys nió de les altres autoritats ens ha romäs d'un discurs. Pere
això es jus- pelas grups intelligents aleignorada,
la
del
governador
ens
ha
estat
La brotonada post-maragalliana ha esrealitzats per la consciencia col.lectiva. Per aixó la revelada:
tart.ent la seva condemna mea manys que ti demanen que digui tat tan nombrosa, que fóra dificil, seco y a de la joventut no ha d'esborrar-se quan els jo yas es
concretament que penan fer. I a guint un criteri massa obert, de ter una
—"Lo único que me ha gustado—deia severa.
trachus i després es fan vells, ans lié resta com una sólida —es eso de los pescadores."
El comte Vev estarp es un dels la fi de. tot es demostrarä l'e- tria com cal. Avui, els trenta set poe.
"Eso de los pescadores" volia dir el learlers del partit nacionalista terna veritat: que els deu mil lle- tes de l'Alexandre Plana serien, en una
en el cerní ascencional de la reconquesta de la patria.
famós
aicmany.
Era ja un dels leaders gidors d'una petita revista intel- nova empresa semblant, duplicats o molt
citar dels pobres sirgadors del
El sentit de plenitud nacionalista que les noves generacions
Valga que, efectivarnent, era dit i repre- del paran conservador i una auligent tenen mes valor que el mes. Hem d'aspirar, si volem que una
no
és
un
producte
passatger
dels
entusiasmanifesten,
'enes
sentat
manera eficae per commoure
toritat dintre Reichstag. mili() de Regidora del "Lokal An- "Antologia de pactes catalans d'avui".
je\ enívols. L'ideari nacionalista integral no ve a ésser com fins elsde
governadors civils.
Le seves revistes de política in -. zeiger",
tingui una eficacia de convenciment
cabells negres, ni l'ideari regionalista ve a ésser com els caEn aquesta opinió del senyor Rayen- terior a la Kreuz Zeitung gauesborri malaveranys i presenti davant
blanes. No es tracta del color dels cabells, ni de l'edat de tós, ultra una mostra del ser: bon gust, deixen a Alemanya de molla
els
ella del lector un panorama ric I
EL CANO I LA CUIRASSA
nosaltres volem copsar la greu preocupa- autoritat entre la - gent més o
Quan En Prat de la Riba, En Puig i Cadafalch i
definit, a limitar el nombre en gracia g
encara estudiants, alearen el principi ció que li inspiren els problemas socials.„ menys inclinada cap a la dreta.
la
i Ventosa, essent
caracterització.
e... MI
L'acció a la Ruhr ha tingut
No es, dones, un indocumentat. pelo politics alemanys un ritme
Heu's aci el tret mes sobresortinf
-je de la nació catalana davant el migrat regionalisme dels de Rússia.
Per això es Inés rfestranyar Qtle d'esperança i de defalliment. El d'una "Antologia" a fer. Ferme und
lavistes de la fi del segle, no obraven corn a joves d'anys que
EL SECRET DE BRAHAMA en un discurs fet a Berlín, darredeetnten cap al radicalisme, sinó que partaven a l'ideari paprimer moment fou d'esperança. mostra perfeta del que és la poesia ea.
El "Royal College" de cirurgians rament, sostingui que cal (renEs comptava amb Anglaterra i talana d'ara. No han d'ésser-ne eacle,
Vc un guany, que els anys no han esvait, i que resta incor- d'Anglaterra
va festejar fa pocs dies ca r les relaciona diplomàtiques
amb la Internacional Obrera. sos els "poetze minori", pecó hi sobra"
la
história
de
la
renaixeilea
catalana.
La
mateixa
cosa
a
rat
el centenari del celebre John Hunter. amb França i no obrir negociaDesprés
tornat de França Hilfen- rien els poetes accidentals o repetits. 4
amb
l'ideari
essencial
d'Acció
Catalana.
(e2frit
Al banquet assistia un personatge que
cions fins que les Lames france- ding i d'Anglateira Breitscheid,
ShIp-bot
components
d'aquesta
unió
de
patriotes
fossin
dames
no era del gremi: Rudgard Kipling, el ses s'hagin retirat... De la Ruhr?
Si els
— Ila aparegut el número de La
i
convençut
tothom
que
no
es
El carate Westarp no s'aconten- podia comptar, almenys de mo- Revista corresponent a febrer, amb
tetes, se sentirien afalagats pel rètol de florida joventut que gran escriptor.
Quina relució pot tenir l'autor del la amb aixel El comte Westarp
adjudiquen alguns homes a qui una certa excessiva modestia
segiient sumari: Cineraria, per R. Ro"Llibre
de
la
Inugla"
amb
la
medicina?
domarla modestament l'evacua- ment, amb cap d'aquests dos cebado. — Moralitats i pretextos, per
L. aparèixer com a vells. Siguem justos amb els hornee i amb
concursos, hi /legué un moment
Ell
mateix
ho
va
explicar
enginyosaedats respectives. Diguem que ni els uns són tan vells, ni ment en el seu brindis: "La raó per cid letal de la zona esquerra del de defalliment. Perla la resisten- 1. M. López Picó —El problema univer.
Rin altares d'entrar en qualsevol cia a la Ruhr continua amb exit. sitari estala, per A. G.—Les "Vint Cantan joves els altres.
la qual Mhaven invitat—va dir—, és
negociació. I si e1 Reichstag s'hi
çons", d'En Tomás
A tito] d'exemple —i entrant en un terreny potser una mica que soc per professió un "comerciant oposa, cal que el Govern de Cu- I aparegué novament l'esperança, elascni2.—Revisions,Garcés, per A. Esper Cristófor
duraria
'vol — remarcarem que els consellers d'Acció Catalana, si són de paraules" (a dealen in words), i les no no es retiro sind que faci tal volta fa resistencia
prou per esperar la reacció de Donsinec.—Poesia: I. Un jove canta
'es. eón d'una joventut ja madura, i no pas de la primera y o- paraules sin, sense cap dubte, el remei triomfar la seva voluntat per da- restranger. Malauradament l'es- aquell baleó. II. Un jove canta la noin
del swetter perla, per Josep Lleonart.-.
Eis uns han passat ja dels quaranta anys i els altres s'hi mes eficaç que han inventat els homes." munt del Reiohstag traidor.
tranger no sembla atendre masva explicar una bella llega-INaturalment que el comte sa raccid de la Ruhr. Per atreu- Balada de la lluna de febrer, per Casten molt. Més joves que ells eren els hornee de la Lliga Re- daDesprés
Aixó s'esdevenia en temps Westarp dina aquesta mena de
ma Geis.—La Divina Comedia: Paraquan s'encarregaren de la direcció d'aquesta entitat. -moltindia.
re novament Pateneid interna- dís.—Cant Vigèsim
reculats. Els déus acabaven de néi coeseits tan radicals
sisa, pel merme
té
perquè
Cambó encara no tenia trenta anys quan actuà de líder del
cional,
farà
el
canceller
Ceno,
xer, i ¡borne, encara tou, sortia tot just .-Seearoat-sta
eiii_Jatima -Galia el Go- una aova 'solemne protesta" de Balanied ( l razi.)--Els ¡libres. —Lea
:onalisme a les Corts d'Espanya, debutant en una qüestió tan de l'argila que ¡hacia forna.t,
veiri no els seguirà. Aquet is contra les darreres ocupaoions arts plàstiques, per R. B.—Lee revistes.
"cada i tan àrdua com el projecte de règim local. I era En o. priiicoae. que lame ell participava uninétode
e.Ournletee.
e.e:e1.11.rin
dels nacionalistes alebó mateix qni, temps enrera, declarava Cale ridfeul que de la divinitat. Els dius, després d'ar- rnanys. Proposar mesures ex- franceses. Veurem al aquesta tudiants emprendrà unes publicaciont.
oeca vulguin definir doctrines. No es recordava que En Prat dua disputa, acordaren que l'home, efec- travagants (no acceptar Parrnis- protesta ti procura algun aliat. Es una bella idea que desitjaríem veurd
tivament, tenia alguna cosa divina.
Si no, la Huila de França amb
e/a It.iba tenia vint-i-cinc anys quan va escriure la seva
tici quan l'exèrcit no podia re- Alemanya As la lluita eterna del realitzada be* aviat.
Pecó els deus no donen mai res per
Catalanista". No en tenia gaires mes En Duran i Ventosa res.
sistir
mes,
no
Signar
la
pau
Tot just havien concedit a l'home
cenó contra la cuirassa de quä
an va escriure "Regionalisme i Federalisme".
aquesta parcel.la de llur essència, ja quart Alemanya estava totalment parla una vegada Bernard Shaete.
Cal retirar aquest tópic que explica els darrers esdeveni- s'afanyaren a amagar-la, amb intenció desarmada) i donar de seguida El cana va augmentant la força
nts de la política de Catalunya, i particularment la constitu- que els bornes no arribessin mai a des- com a causa de tots els mals el de l'atac i la cuirassa a són torn
va augmentant la capacitat de
d'Acció Catalana, per una mena de bullida de sang jove, per cobrir-la. Peró, on col.locar l'amagatall no haver seguit Hurs consells.
resistencia. En un moment doengrescament de xavals. Una tal interpretació del radicalisme inaccessible?
El dubte dels déus va esser llarg.
"LA CULTURA DEL PUBLIC I I
ionalista seria digna pariona de les interpretacions que dels
ELS DIARIS I LES RE- nat es dificil de dir si un canal té
Despres
de
multes
propostes,
totes
inprou potencia per destruir una
Els bans i les erides de les autoritati
tíi Catalanisme donen els polítics i els periodistes de Maacceptables, Brahama, el deu més subtil,
VISTES
cuirassa. DI que no ha passat civils salen començar amb un paragraZ
va dir als seus germans: "Doneu-me-la.
mal , però, es que la cuirassa redactat aproximadament en, aquest;
Jo sé on amagar-la." Va prendre a
A Alemanya hi ha una liuda destrueixi el cand.
forma: "L'autoritat espera de la cultu-.1m.fenalsienammassmrimia
la sera ma la flameta imponderable,
entre els d,iaris i les revistes.
Joan Crexells ra del públic que, etc.".
el raig divinal, i quan la ma va tornar- Tant se val que la Revista sia
Aquest encapçalament Es una simple
Berlín març.
Es cap model per una genereció. Els que se a obrir, la flama havia desaparegut. orientada cap al nacionallisme
fórmula o a tot estirar una temptativa
temen fe seParatista crett.m que s'czniria "Je estät—va dir—. L'he amagada en com cap al socialismo. Tant se egaggzegtesame=smwmazaisgillMill de suggestió que realitzen les autoritata
depressa. No hi veig ea!, avantaige. un Mellet on l'honrr no pensará mai val que un article tracti de poliper imposar tan precepte tot afalagant
En deu onys han passat trasbalsos i danar-la a cercar; Iba he amagas din- tica com d'art. Mai no s'oblila vanitat del públic. Pecó les mateixel
hagi
estat
No
és
cert
que
gros
nombre
d'Estre
seu."
hem
vist
renéi.rer
un
CONFERENCIA D'EN DUautoritats, malfiant-se del truc, acaben
da l'articulista d'una arlusid
mePeró—demanaren
els
altres
dens—
tats
independents.
Cap
a
obtingut
la
RAN I VENTOSA
menyspreu adjunt) a la mala
la crida amb l'enumeraci6 d'un seguit
assassinat
M.
Poincare
en
quin
lloc
precis
l'haveu
cionalitat
pel
sentiment
separatista,
sind
col.locada?
qualitat de la secció correspode sancions i multes per als infractors.
7:rrassa, i organitzada per la .10nett
secret—contesta
per
circumstincies
completament
dife--Aquest
és
el
tato .',acionalista, el senyor Lisia Dunent del diari.
Ahir va circular arnb carta inI és que no ens podem fer gairet
rents. A Alemanya no hi hatajo republi- Brahama.—E1 guardaré uns que rhora i cntosa dona una conferencia soJo francament, estic al costat sistencia el rumor que M. P ein- il.lusions. El nostre públic, en materie
ungut república.
cana
i
ha
me,
a
cdpia
d'esfore,
l'haurà
descobert.
la l''..euació de la Joventut Nacionacasé havia estat víctinia d'un de cultura, encara no fa conquestes deVe a dir que sense moure-n's de casa
Vee ací parqué, continua Kipling, la de les revistes. Tots els diaria atemptat.
setas perills.
4 1:i
La noticia va influir en finitives sobre les quals un hom pugui
min iguals. Fets arnb moillo. A
sol:12,2(1st
essent
un
bon
rumia
obtindrem
humanitat,
després
de
tant
de
temps,
de
la
presentació
feto
pel
pre'/ • s
comptar amb certa confiança. El bon
olla que volgram, pesqué l'ésser separa- s'aferrissa a descobrir el misteri. Entre l'Agencia Wolf. L'inic diari que el moviment de Borsa.
la
Joventut,
lv"Aveli
Estran12A maja nit l'Agencia Ha yas va costum higiènic que ens semblarà mes
es distingeix un poc dels altres
tista és ésser revolucionari, perquè en doK, A-nyor Duran c e,:ned la seva nar excessiva importancia al procediment tots, el metge és dels qui mis s'ha as la "Role Fahne", l'òrgan co- trametre la següent nota desmen- ben establert, mes fermament consolia
entestat en aquesta recerca. No ha peneOff '
ia.
dat, pot esvair-se solament que les autopot tirar-se a perdre la joventut igual que trat encara, certament, el secret de Bra- munista. Però la "Rote Fahne" tint categòricament el rumor:
icnits capital de tot poble—di' Lt
"En ço que es refereix a la no- ritats facin els ulls grossos durant unta
el problema de la cultura que els republicans amb la república d'aquell hamo. No sap encara on es exactament, és un òrgan comarcal quant a
.
temps.
ni en qué consisteix aquesta espuma les noves que publica (comarticia que ha circulat a Barcelo- hores.
eco:tia/nula els lores.
Creieu que després d'una colla d'ame'
arreu
Quan
a
tot
del
min
ha
desapaques
sindicals:
eleccions
de
conna
aquesta tarda, relativa a hadivina
amagada
endins
de
la
nostra
naorientacions de la javeraut del regid l'integristne, iés just que vingui un
de predicar contra els que buiden al
sello
de
fabrica
a
l'empresa
A;
ver-se
comes
un
atemptat
conturalesa.
El
misteri
resta.
Pcró
menX varen venir les revolticions de calald que digui i pensi que els que no
trestant no s'esbrina, la multitud segueix incidents entre obrera 1 pal rons tra la persona del president del carrer la galleda de les escombrariesi
i les orientacions d'ovni Es la sin com en sjn els seus ~mies, acumulant-se
a la porta dels metges i del ram D; un òrgan de Lenin Consell de ministres francès, tothom sabrà abstenir-se de buidar-larls
que
i
anys
encera,
de so
N'hi ha que discuten-en els graos de cirurgians per implorar d'ells la pro- quant a la ideología.
al. Poineare, l'Agència Hayas ha hi, oi? Basta una distracció del guardia
:pm de la davui hm de predi- catalanitat
i es creuen que ho fan tot longació de la vida.
El pensament alemany cal demanat aclaracie a París dues urba—l'etern distret!—perquè l'odiós es(
,o; sentir: i per aixó he volgut
moll bi per qué són més catalanistes que
cercar-lo a les revistes. Si ara vegades, i en totes dues han con- pectacle reaparegui.
a vosaltres.
Imaginen' que després de vint anya
PODEM XIULAR AL TEATRE? sobre la qiiestid de la Ruhr es- testat desmentint en absolut la
Lhein bregal duran t molt de els alises!
Si comparen: Catalunya a una mare,
d'estar prohibit fumar i escupir en els
; r la causa de Catalunya tenim eLs fula ens hem d'ajuntar Per a estiLa pregunta es vella. Tan vella pot- roan' els diaris no sentireu res tal notícia.—Havas."
Inés que cl crit de resistir! re- gr4=1:11/1MISSenate3ifflaiinnrwasalagOlei tramvies, cap passatger voldrä perjudid'avisar als que crcicm que mar-la, perdí no per a rivalitear en la ser com el teatre.
car la salut del próxim amb semblants
sistirl Tot just el "Vorwaerts"
Irew:cquen.
Qui
put
aplaudir,
pot
xiular—diuen
practiques, oi? N'hi ha prou amb que
to,,,.;;;ació general del jovent de Ca- sera defensa.
posa
a
dir
timidament
entre
mig
els
bornes
expeditius,
creient
que
aixt
Es acabar fou molt aplaudí!.
el cobrador estigui badant o no tingui
Un.: es la d'ésser catalanista i lod'una pluja de mota d'ordre pa- La situació
la qüestió queda resalta.
ganes de fer complir el reglament perDIADA DE LA LLENGUA
ter
no cal que la ¡ti donem, que ja
triótica que cal aprofitar el priPeró alguns auturs i actors neguen
CATALA,NA A IGUALADA el dret de xiular perquè diuen que con- mer moment °porta per a les ne,11 mateix. En aquesta no hi
,'assegura que dIntre de poca que :inareguM els cigarrcts i el cotice
voldria que reflexionesDcm3, diumenge, dia 18, tindrà lloc a cedir-lo és obrir la porta a la intriga. gociacions.
dies Alemanya presentara les sa- s'ompli de- fum. Pel que fa a l'escupir, no he vist mai que cap cobrador ni
hit intim del que vull dir.
Igualada la Diada de la Llenga Catala- Si, com deia Villiers de I'lle Adam,
Entre les noves d'Anglaterra y os noves proposIolons per Solu- cap urliä s'hagin preocupat de fer un
Jimia ell Maiii% si el separats- na.
existeix una "machine a fabriquen la amaguen els periódica de l'Edi- cionar la qüest 16 do les repara- advertiment a fi d'evitar la repetició
,' o no canvi a Catalunya. TamAl vesPre, o l'estatge del Casal Naciogloire", la intriga és una maquina per torial IMIstein ("(iaseta de Voss", oions. En els centres oficiala ale-ona si es bo o no orientar-hi nalista, se celebrara la festa d'hotnettat- sabotatjar el talent. N'hi ha exemples. B. Z., ele.) el sen desig que ei manys os nota una extremada d'aquest acte compkdament inciviL
Fa temps que hora ha manat que en
• de Catalun,,,,t.
ye a la ¡lengua, havent-hi audició de Un borne d'empenta, el cavaller de La Gavera expliqui el seu pla i tut prudencia parqué no siguin oonvuciol al craalanista és ras- C.71101tS per l'Orfe6 Noia i lectura de Morliere 1 íu anar de conc-all ubres mes- segun es precipita (lamintt delle sWerades com una Limpie ma- les parades faces el públic davalli del
,ndesa de Catalunya, per- porsies. De Nostra Parla, de Barcelo- tres de Marivaux.
niobra per convencer eta neu- tramvia per la p t ataiorma davantera,
teta la resta dels diaria.
pena el mes lleu defalliment del cobra. uninats problemes catalans na, ¡ti assistiran els senyors Ra/el Cartrata.
L'objecció faca. Si no voleo que
Llegiu
en
cnnvi
les
revistes.
dor origina un corrent de persones
possible, en el come«, dona i Martí, ialifite II Okt, Llun Ber- xiulin, prohibiu que aplaudeixin. O tot
Les
més
importants
d'entre
elles,
que el Govern sigui cont tran i Pijoan, J. Civera Sormani, lose!, o res. O dret orle manifestar-3e en pro
El mlnIslre nordamerlat d'A- anarquistes o poca-soltes que s'entesten g
han
sostingut
des
del
primer
dia
una paraula, perquè el: Barbey i !ase Nona i fi adja,
ha DA preguntar a França babear per la plataforma darrera.
i en contra, o negació del dret a tota
la necessitat de negociar sense fera
Ne cal que continuem. Per tot tobé.
si ettava 011:pavada a retire noUNA
PROTESTA
D'EN
man festació.
amagar
que els industrials
, quin procediment Lt millar
ves ofertes d'Alemar.ya I II ha pem ami: mostees d'aquesta "cultura del
Pecó lambe els autora i actors han
CAMBO
manys
tenen
uns
part
de
cuipa
que
is
.,,L-sa de Csta!unya, ja
estat conteetat que la porta es- públic" tan elogiada en eta l'atas i ea
El scnyor Combó ha dirign una carta contestat aquesta objecció.
en els esdeveniments de la Ituhr
les criiles de les autoritats.
,raar-ho. Diu que el que reEls xiutets i les rebentades—clitien- i cense exigir coma eondició pre- teva oberta a tetes lea nenocIa: :ra el que on;llor ho porti. al garernador, en la qual protesta en2rAlesItoreä que caldrä fer? Si fóssini
olons montera aquestes no protcrra
una
prou
eficaces
per
tirar
a
sin
c.anins sin bons, si s'hi arriba. gicameM de la conducta observada pe! obra de valla. En canvi, tots els aplau- via l'evacuació de la comarca caeleixin d'un tercer.
bornes de tarannä absolutista o salvatge demanarlem si,i seguit de mesuren
tend:raia que cquest comí sigui sensor Raventós en la preparació de les dimatis d'una clac no poden fer amar ocupada. Han exigit del Gavern
.
„
.Id n -plrattsme. L'orador el comba, elecrians.
II Irlanda eis rebele han nstI. driatiques, des de l'afusellament lima
una obra sense rnirit. Un aplaudiment declaracions completes sobre el

estes molt en aquests últims temps el costum de presen-

Sha

Full de dietari

La

Política

a Europa

71.1eq.;,:t que barra Iota altra porta,
amb el que ha trusa amb els reespanyols.
fj" ,r t arilt; g ia no

pot exerry cap cdr-

Mbhé 1, per to41, sustraurem ara, ..r correr: a la ¡avenara. No es Os'

Uns deis pardgrafs diu, tenso (mes!:

"Ço que viL cama, tuteo fent, ne, ho
fet mi, del tneu reeeed, cap guver_
flaf:101

. de Ecreelona, rel tan sala aqualls

que, Eme aya solvencia mural, ni cap
retad anda sauesta torra, havien catan
autuaesos per a cOMulif Issinjons

carr:c de confiara, ami, el perili
. ies2ableg".
Lee. 41 con/simia deis Ares.

!t,

111

de l rablie , que ro C3 resigna a veure
de clac maltea rega rle desferrna les Sres
suplaulada la seva topinió.
Comptat i debatut, les coses queda.
tan elen fins ara. L'aplatalnuent i la
xinlede soguiran euent eIs 4..re del eft-

ene quç kega,,

que poni* fer. Alai en diferente
tona, la "Weltbiihae", nixl "Die
Otocke". El mateik Breitaclieirl
que fa un article al "Vorwaevls"
on til mal anpreist rs "r"is!ir",
eanvia de l o ea patiur a la "tildeta un ;ele PA 11 suut

ficet que pronarlen seriases re-

presalias si centittuaven les cae«ucioll s.
A etüss la, en vista de la malatda Le .alm, ha estat nomeniat
Kiunenex per •ulnaktuir•-19.,

tia

als 3:30 n31.

Penó el nestra temperament comporta una forra dosi Seguim pred;caat. El proselltierne de la big;e.te 1
de la urbanitat, As el ares aspre
11(96414$2.%

cielo v24_191(114.,

FINANCES
`SESSIO DE BORSA
dcl 16 de inarç de 1923
IKernftd3ri.-Durant els dies traneror-

1 COMERÇ GASETA LOCAL

01%.1GACIONS

llores a.. ser, nacusrus,aaelea
•
•
9. • ser.
•
•
3. • Ser.
•
•
4. • Per.
•
Ser,
«mechas Pamba/
Preortrat Berna.
r e soma asedias
anaaharci 1.. Ser.
la fler•
u'
&nro. Valkoeta Turne. 44)0.
•
Atta&
8. A. • 14

CORSA DE RIADR/D
Interior comtal, 7190.
Amertitzable 4 per 100, 01.
Idem 5 per 100, 9640.
Exterior, 89.
tiene d'Espanya, 58950.
Jdòsi Espanyol de Crédit, 144'30.
Idem Riu de la Plata, 221
Tableta, 258.
Céehiles, 91'10,
Norde, 300,
Francs, 4075,
3013,

83'85
6215
61.75
83
65'75
0825
41'25
37'5u
04'70,
59
4950
9935

Men ta de la present setmana, degut als
eldeveniments d'ordre parlen-rodal que
tothom ha pogut reure i fer-hi els (leas
'coare ntaris, lea tintinen i en partieolar
especrativa
1/2* Morsa. s'ho 1411 ares en
3.•
'atrl y elmo que els valora d'especuLaci6
IP
izo han experimentat cap moviment noser.
A.
• •
as.
4able.
• ti
. •
7150
Aquesta indecisió es &goda a la man• •
•D
70'90
• 3
o • d'esperit que porten actualment
7825
e le
8750
.18) direceit bursätil de la postra Plan*.
granam 1064
Monarca:a una oro ya palpable del em
1078
;diem: Mantee les accione "Duro Felgue• Oral. Traateme 4 I/O
•
•
0/0.
'tes", que fina al present, han estat k•
ferrocarril§
de Catalunya
8965
•que han arribar a fer una rnillora puix
Compiten' general • Nrrris. Cala11.111 99'65
iai mal no record() värem fer 65'30, te- tompanyta Barcenwesa Elecuteual
nim aqueetes acciono que havent pujar
manea cm Barcelona 4 0/0
.ens assenyalen canvis bastear mes bai- Lautana Ola 1 614rta1. Ser. E.
•
•
• E,
'ros déla que ea van fer ahir, puix gnerria Léete* Os• Cate..
8750
O 0/4
si ajar/ .151m fet amb les Felg-ueres, igual
• • ° 4 0/8 9550
es podio fer amb les acciono Sord i Ala- foelelat Productora Force§ Motrtuf 81'50
Tibies ill.ptue4
cant i agnérem Ungut un bon méa per Logunauria general
ACCIONO ..:041PTAT
l'especulad& trohant-nos ara que les se- retalana Gas 65.ci1tca1
88
'cions fc-roviäries queden imm6bils i
Cana/ d'I'rsett
les de moment per poguerli fer cap ese hapanya huharrtal
Stas Oral. Telatona.
•peculaci6, esperan: mil/ors moments.
• PenInsule. Idea)
; Si VP es veritat que els "Duro Felgue- 8. • azoten tl'tlectrtcttat
res* han partía un moment de mal estar.
orvisCs EuTHANGIENSI
-bern de veure el sosteniment en qaé
Frases, 4053.
nco operant-les les acciona de la Con)Idern suissea 120'75.
. Pan Y i a General dLluteauxibus.
'den) belgues, 35.
; Aquietes acciono, per 49ser la repreLlinree, 3041.
sentad() del capital d'aqueix cisterna de
iLres. 31'40.
-transport que amb tant ezit fun'iona
Datara, 6'47.
.ama les principals elutats d'Europa i ArréMarca, 004,
coxa
no
podem
deixar
de
retire
l'e:rica,
Corones, 0.015.
tát que ha obtingut a la nostra eiulat.
BORS1 nrr
L'esmentat i la prexima inaugnmei3
obertura Ah
Bala
Tanta
de naco hales ruga, ja que miatrin solidFelsueras t 1 . 5o 0225
015o
615o
ladee pel pahlic especulador, en les quals
ven negoci.
Ela Deates he rrstat, terma, ele can/
VALeS13 QUE 50 ESTAN INCL0803 Al.
triem les olligacions, fermIssimes.
EUTLLET1 eFIVIAL AL PRE5M4T ¡E)
Les divises estrangeres sima ratetret
COTITZEN A 0 012911
Mot Irreaban sense potror ?seo - alar
ta musa, pu ra per Corsa han corregid Bonos Mpats. Exposicler,
per
100
99
op.
rumors d'Indole internacional que, aforBarcelona Trae:ton and LIst
tinarlament, ben estat desmentits i per
7 per 100 1921,
9750 op.
Manca de cartel/matee de cause, espera- Pa r- cebos VreetIon ans Lea
ra en el próxim comentan doner una
7 per 100 Preferente,
107 a.
kamees• 10 cubre les divises.

a.

O• RSl MATO
Babe

Obertura Alt

Tesos

. 77'
7215 7203
72'ao
71'90
71'so 71`So
414carti . 7110
paro-ameos seo°
57 •o
56'90
117.0o
Pulatent§ t‘l'on 14)/a 67'o.
0215
149'oo
lielrep o:I n*14'oo
11069A TAFIDA
Vana»
Bala
6.14artura Alt
farda
72'15 7215
72 .00 Trece
71
ere
ereo
eaaereas 7195 71'85
aaaalesos ee'ee _
Mella ele-e
3643
--t'aceres 9.30,1,0
63'oo
Colnalala t3 a.
)1et.roPo itt5 145'75 145 65 448 • 75 149'75
ti •co
p. C. menereteree
etareeee.ttee tta75 118 • M lito75
35 . .'.5
3925
fueres 0. 40 . 00 acialo
felguer ab 01 :50
62e.5 615o 615o
Pera

z

k

Cctització oficial de la
Borsa de Barcelona

PArtIS TANCA

Carta is sobre Londres, 7333.
Idem Bélgica, 3010.
Idem Espanya, 24375.
Ideat Holanda, 261.
Mete Rifle, 7010.
Idera Nova York, 15775.
Idem Portugal, inc.
Ideal Sude-la, 42050.
Irletu Suissa, 29375.
Mea Argentina, ine.
Dieta Brasil, inc.
Idem Grécia, ine.
Idern Noruega, 28550 ,
Idear Dinamarca, 30325.
litern Berna, 00750.
/dem Viena, 2300.
Idea) Praga, Inc.

Leute laterior 40/O 7
•
si/error % P

▪ naroie. %
~NO. 6 %
•
gibra. Te, a. 4 Su14:1 1929 B. A.
P

7210
9105

0.0.

••
•
•
•

4 lenar 1914 B. A.
o.
•
•

•

itere'.
•

10316

s. A.

•

B. 10050

*duerman= 1 OCPUTACION3
pacte msa0414a1 g. 1903
79'25
5404
79'25
1905.
7965
tefe 80r. A.
9644 eer.
8175
0900 Ser. O
1805 Ser. D
80
3910 Ser. 1)
79'75
1981 Ser, B
11095
1819 Ser ,
75'75
Dio Ser.
7525
1913 Ser. El
1904 Ser, 16
8025
1917 Set. 3
90
0918 Ser.
80
1919 Ser.
se
toas leer.
7965
99'35
1 0 e 3 t 1/1
Pene Otte mOta
96
• 1918
Nene ne... 4-41
• 1908
63
pene berma. iaNg$11. 9,009.000 p.
•
•
15.1410,o44
'
e
•
13.044,463
Ilib4C44nWallif

Catalina E. 1914

Calla Crtkat evacua)

PP

19s9

75'15
7475

CROES( PU163Effi, S. ea C.
BANCA CARVI vALons

Rambla del Centre, número fi
Telefons 1230-1231 A

Negocien/ els cupons deis DEUTES INTERIOR, EXTERIOR i AMORTITZABLE
4 per 100 i TRESOR 5 per 100 vencimera 1 d'Abril vinent

CASIISES seda popelín

Mercat
"

L.npedrat
t'ola

"

"

Pito

aran torça
Melare *
1.11GiICA extra
Correal.

.70

74
64
63

Superflua superior
•
Corrent

61 I 82
80 1 61

Yaguas arribats: Nord,
ti.
"Alacaut, 7.
Coarten Termo

Bao

rooeq (Plata yen).
not 30 7 5 91
Clvaaa Extremadura
35

•
roja
O m -dl
Anee Prat

36
36
40

Vetee 44

58
41
43
• -.I

Sale,•
Favona Manees.
Jerez fina

50

e.
Berta
Tinta
Iota atrnests pretil een per 100 gana
j per tnercalerla sobre carro.
Garrofa negTa nava
05
"
5latafera
33
•
Portugal
•

Rola
lblza
Mallorze noves
OritPULLE8
Farinea nünter0 4
&lirones
•
•

Terceres
(manea
Freno per eaer da 86 calca
Menut,
Segó

81

15
93

110

te

Rafe
17
161/8
le

11.
" 14).

80 $
135
51
51
00

flerdloatt O,
Selecto,
Lanza.
Vagous arribats: Nord,
11 de blat
s
"
Alacant, 5
Clen01113

Pata eirn. 31.
iereg•
t.

loa
.35
119
114

P

Paleas

99
OlONC12TC3

amenqulllna,
Coco pme,

45

eral Corea,
Mallorca,
Maitoren,
Pluet V alencta

76
71 1/2

19

NONELL GEHMANS
A

subjectar-se els esmentats lii-

bres que obligatòriament han de
portar les Associacions constituides, segons la Hei de 30 de
juny de 1881.

RSIEI CAMAMA
MEMA PASSAT,

ULT:51.1 Aunzoto

CARVI : VALORS : CUPONS
Rambla del Centro, 18

Cleopatra
i altres famoses hercanes de Ite
história del alón,

THEODORA

que domina els homes a milers,
fou l'esclava de l'amor d'un so)

L'Orfed Montserrat, del Cede1
Ire Moral Instructiu, de Grecia,
celebrarlo enguany la festa de be
see;a Patrona, portant a cap e}
set/ segon romiatge a Montser4
rat els dies 5, 6 i 7 de maig.
S'està treballant en la coas
fecció del programa, procurante
se amb molta cura que tant
part artística com la patriótica
contribueixin degudament a fer
del sea conjunt una veritable
exemplar manifestad() religioe
sa.
Oportunament puLlicarem e/
corresponent cartell donant
compte de tots els detalla i con.
dicions d'inscripció.
.1
--

JOIES VILANOVA UW0,6

Diume p ge a la tarda
ESE

Solistes vocals i instrumentals. Orgue. Gran massa
orquestral. Chor d'infants.
ORFE0 CATILA. DIRECC10: MESTRE LL. MILLET

35 oi. Sis bid U.2
P ir Wil a gastad GAS
Fer i ndu i tria VSNU 6A3

rer caletneli ggstsu GAS
Fer Ilums gas.üu 043
Procedlments moderna desconeguts fina ara a Espanya. Aparells cosumInt un
30 per 100 menys quo ele
slmilars

LA ISLA DE CUBA
Joieria, Argenteria, Rellotgeria.
Placa Reial, 12-Carrer de/ Vidre, 3. Tel. A.-403
Immens sortit en joiee, rellotges
objectes d'argent propis per a

A miljans de la propera set
mana la Companyia general
d'Autömnibus S. A. inaugurara
el servei cl'auteemnibus de les
Drassanes a la barriada de Sant
Andreu, passant pel Paral.lel,
Ronda Sant Pau, Sant Antoni,
Universitat, Sant Pere, Are de
Triomf, Carretera de Albas i
Sant Andreu.

2

Postals a l'engras,Pril I C89, 3
La J. A. Nova Germanor celebra el dia 17, a respaids saló de
la Bohemia, l'anyal Ball de Gran
Gala presidit per la regina de
Nova Germanor, Na Maria Teresa Planas, amb la seva cort
d'honor.

51 ill(3ï ll 1132U lg

V inCAN 1
assageu-la i l'adoptareu

Rambla F l o r s 26, botiga

Gas Aplicaciones

ARTICLES PRONS PER A

Llibre catalä de cuino.

da cobra .

Visiten l'exposició de

SANT JOSEP

Art de ben menjar
Pel vinent dilluns, diada de
Sant Josep, s'estä preparara a
la vila de Gellida una feeta un hi
prendran reta els Gavallers de
Sant Jordi. Creiem qu'el programa será integrat amb parlaments
i sardanes a etirree d'una escolli-

presents . Preu fix.

De Madrid arribaren ahir en
comissió de SerVei els (».unissaris de policía senyiers etaqueda,
Casals de Nis i de Miguel,
eorliren cap a Madrid l'inse
peder seeyor Pila, el comissari
de primera senyor Alberico i el
cornissari de segona senyor Ca-

J. Salude3 Ro 3 0.

Plaça Santa Anna, 17
BARCELONA

bestany.

El millor present

a preus molt económics

Gas Gar» -Gas

Ha ingressat a la presó celenlar, a dieposice5 del jutjat de
l ' a udiencia, Garles Abael Cristebal (a) Carlitus, que en un t ramVía de la Unta 29 va apoderar-se
de la cartera que portava el passatger Rumien Arenet, contenint
doeuments i '75 pessetes.

LA PASSIO

25 1/2

Vagan)) arribate: Alacant, 8 de tirada.
Mera klem Nord, 1 ePordi i 1 de veces.
AMO.
lloraba Floret,
114

•

El governador ha publicat una
circular cridant l'alenció de totes
les associacions perquè cense dilactó preeentin al Govern civil
els !libres esmentats en el Acial
decret del dia 10 de l'actual, establint les regles a que han de

53

Be91111
Vera

•
lecalola
Nal
Estranger
°
Comarca

•

IZOYA-1,

Scgons Sant. elatcu, da J. S.
Bach

CEREALS

begonet

iì

Com

PE LAYO, 32

43'50

/mutua'

EE. UD. grao

1

Promet tenir molt d'èxit el
Co neurs-Exposició de canaricule
tura que per la Societat Fomerit
de la_ Cria del Canari tindrà !lee
al Tibidabo el propvinent dia
I
d'abril, adherit a la l'esta que
ei
aquest mateix die celebra la Re
Societat Colombófila de Catee
lunya.

/tome

de Llotja
45'59
44'50

gants estoigs. Ultims models
gàbies i peus de metall. Llenita
germano. Rambla de les Flors, 30

Elena de Troje,

CATY1 f$

la Barceloneta sabrà acollir amb
simpatia la iniciatiea de la Federad() de Pumells, que amb tanta ardidesa treballa per fer ares
terma la tradició deis pobles de
Ca tal u n ya

ha

3'15

LLIGACAMES seda fortes
2'50
PIJAMES angleses
22'50
Bitlecrs, Bastons, Peralgiles

Es d'esperar que la barriada de

ALAT

10121:cal sunerlor

6'25

SANT JOSEP
Gran assortit de coberts en
elea

16
E LACT/CS seda forts,

Amb motiu de celebrar-se la
Pesque de Resurrecció( /a Federaerá de Pomells de Joventut de
la BareetIoneta ha organitzat
Chor do pomellistes per sortir a
cantar la nit de Pesque.
Serä enguany la primera vegada que els petits 1 joves pomotestes sortiran a entonar un enfilall de boniques eaneons ap r opiades totes elles a la popular
i escaient Nil de Cararnelles.

E3ANQUERS

RAWIt A DELS ESTUD1S. 13, i DONSUCCES,

artiTGES seda costura

LONDRES - TANC3

4.2.12K331222=21e52011=113=3:14e

SOLER i TORRA G."4-12'L

NOVLTAT
riliTd0113 seda canale

PREUS DE SUBSCRIPCIO
Barcelona: Buen pesaste* cada
Mes. Catalunya, Espanya i Portugal, 7'50 pessetes tres meses;
15 els sis idem; 30 un any.
Unió Postal: 25 peseetes tres
mesos; 50 els sis; 90 un any.

•

JUNTA GENERAL
La Germandat d'Obrer/ Cobrador,. del
Couxerç la Barcelona "La Lealtad M e reautil" relebra2ä el praxim ditrntage, dia
18 de març, a les tres de la tarda, en
el veattbul de Contractationa de la Casa
Llotja del lInr, junta general extraordlndria.

CORBATES

LA PUBLICITAT

Exterior, 75.
França, 7505.
Nove Yore, 40893.
Espanya, 3031
Suisae, 2519.
Lb/lauda, 11892.
Irälle, 9737.
SuZ•cia, 1752.
Portugal, 212.
Arjeatina, 4300.
Illontevideu, 4325.
Xile, 1590,
Iierlia, 97500,
Copenhaguen, 24355.
Yokohama, 20 1 1-10.
It .3Sgiea, 8700.
Noruega, 25775.

l'il.lustre senyor En J
osep lefe,
ria Boix, advocat i catedrätie
d'aquesta Universitat, dissertanv
sobre el tema: "L'ideal
pacifise
ta 1 la seva ordenació pritetiea",
i interpretaran escollides
posicions inuaicals l'Orfeócorla,
ee
regues de l'Asil Empar
de
Sane
)
ta Liuda, que etirigeix el
Barbarä, i la "Schola mestre
Cantee
rum", de Sant Miquel, sota
le
direcció del mestre Pérez Moya,
ID queden convidats els soeie
i amics del Basar.

Aparells parlant 9 de tots preus.
Extens assortit en discos. Ay:lid, 1 (entre Fernando i Banys).

51äxlma, 14'2,
311nima,
MInirna arran de terra,
OsciLlacia termométrica, 3'7. Temperatura mitja, 111.
Precipitarla aquosa, des de les 7 torea
del dia anterior a lea 7 horro del din
de la data, 00 millmetres.
Recorregut del vent en ;gual temps,
103 quilómetres.

C èd ules argentines, 5025 (3 )

INGRESOS DB LA COMPANYIA
DELS FERROCARRILS M. S. A.
Aquesta Corapanyia dele dies 10 al 20
de febrer prazins passat ha tingut uu
augment ea la seca reventar:id de pessetes 260,346'19 vista la recaptaei6 en lea
nuteizes dates de Pany 1922.
De I'l de genere al 20 de febrer ha
tingut un mennent en la aova recaptaci4
3.454,24)."*27 pessetes •ista la recapte
ció ea /en mateixes datas de l'aay 1222.

Oeli Poin lama. 4

Nora. d'oaervaciO: 7, 13,10
Barernetre a zero h al nivel( de la
mar, 1021; 7021; 7877.
Termemetre sec, 9'8; 174; 170.
Termörnetre humit, 8'1; 110; 9'7.
tiumitat (mareante& de saturarla>, 77;
73; 73.
Direcció del verte N.; SE.; SE.
Yelocitat del vent en melera per segon, 1; 5; 1.
Estat del cel, quasi seré.
Classe de ntivols, etImudus-olmbas; eirrus-stratus, remotas; •itnbus - Fr. -ellrou

.),

oEsPRES TANCA

INGRESOS DE LA COMPANYIA
DEIS FERI1OCARRILS NORD
D ESPANTA
Aquesta companyia ha tingut un aug
-mrtaeläscpn6d234,7590
peasetes deis dies 21 al 28 de febrer vista
La reteptaci6 en /es mateixes dates de
l'any 1922.
Des primer de gener al 20 de febrer
proppassut ha tingut un augment
11433.79P76 pessetes vista la reeaptr.c16
en loa matei y oa tictac da l'a., 14£10

AVISOS
La Direeciel general del eDute i Clarines Pasivea avisa a aquesta Junta Sindi1-1 1."3/1.!egi d'Agents de Canci i Roesa i de la &esa Oficial de Comerç que
ha posar en eiceulaeia ele titula del Deute
Perpetua' Interior 4 per 109 emi2sia
22 d'agost de 1919 fine la numeraci6 segiient
Série A Ramera
L338.534
B
"
29
3,319
"
O
300,493
D
"
85,170
E
57,834
•
"
42,421
G
145,191
•
"
11(1,316
La Directo general del eDute i Chisma Passives avine a aquesta Junta Sisdieal del Col.legi d'Agents de Canvi i
Berza i de la Borra Ofloial de Comerç
ato ha posea en circular:16 els Mula del
Deute amortitzable 5 per 100 emisid. de
22 de febrer de 1920 fins a la numeracirt
seghent:
Sirle A número
260,981
B
78.013
"
06.562
D
10,064
E
32,748
"
5,125

rec del dit senyer Ea Garcia Sanjuan, per donar a cortaixer la tmportäncia d'aquesta i del be
rol i material que ha de reportar
a la nostra terra.
Per a rorganitzadó, 1 volent
complaure sonso privilegie, sine)
per número d'ordre de demanda, es prega a totes les entitats
obreres, culturals i benefiques,
etzetera, que desitgin adherirs'hi enviïn un cornunicat abans
del dia 3t del corrent mes, al
domicili social, Berna, 20, S. G.

Dia 16 de març de 1923.

/us, cirrus.
Temparaturca eXtren/I4 a Ponialte•

/Alinea, 7435 dem.
Pessetes, 24473 dem.
Lires, 7623 dem.
12/31ars, 1535 dem.
Franca Stli.550S, 29450 dem.
Mares, 00750 dem.
Corones, 2300 dem.

Ote 19 da mart. a* 1923
DELTES OS. L'ESTAY

0318ERVRTOR1 Ifir gEOPOLOGie DI L11
BARCELONA

PRESENTS

Peus 1 gäbles do llautó, des de 07
posee:os fi». Oren aseanit en
articies de metall
PREUS SfeNSE CO5lledTENC1A
ef. SOCIATS. £1. dula Estudis, 8
Grup Excursionista Marathon anirà donuit, diumenge, dia
18, a la Fobia de Claraenuut, terrera d'En Muntaner, Maset d'En
Mabres, serres de Can ee aus, els
Bruchs, Esparraguera i
Reunió: estad() Magteeia, a un
El

guara de sis.
RESTAURANT ROYAL
Saló do To
Celda dia te dansant de 5 a 2/4 de
8 i dinar a l'emericarla de 9 a 11.
El Basar de l'Obre/. anuncia
per a demà, die 18, a dos quarts
de cine de la tarda, un Mmortant
acte que s'efectuarit al seu estatge, Madre, 4, principal, ¡arometeilt revestir /airea solernnitat
per Federes amb que ha estat
robut i al qual assistlran distingides l'anejires de la bona sucio.

tat barcelonina.
Denarä la seca conferencia

La vostra elegäncia earit envejae
da si us poseu un vestit reclant
ianqui, de la SASTRERIA NEW,
YORK, Ferran, 42, que us cosa
tara només 100 pessetes.
Han complimentat a l'alcalde
el nou cònsol general d'Itàlia a
Barcelona, Comm Dutt Ferdie
nando Mazzini i el regent de(

Consolat, N'Antoni Calear,no.
També el visitaren el rector de
la Universitat marques de Caros
lla per agrair-li el sentiment perla atora del secretad del Clausa
1,re Universitari, doctor Calleja.
Els uns diuen que es histerie,
els altres dubten, perra el cert Co
quo un acte tan sublim com el,
que realitzà ARONNA V ANNA per
la seva piada no ha estat mai
executat per cap mes dona.
Un guàrdia urbà va trobar allir
primeres hoces del mate al
correr de Sant Andreu, un homo
forit. Portat al dispensari, els
metges de guàrdia li apreciaren
ferides de pronästie reservat a
la cara i
Pele papers que ke Ii trobae
ron darnunt va saber-se que era
de naeionalitat srhia i que es dio
Niles Nilson, ignorant-se com va
causar-se les ferides, per no hae
n er pogut entrendrel.
e

Lid condensada

'El C•nsell de l'entitat bendice
Banca Social de Previsió i Esthnul, de Catalunya, degut al
OCIOS fi de demandes rebudes
d'entitats de Barcelona i de tot

ge agregat dels Hospitals de Paría. Gola, NES I Orelles. Consulta de
3 a 5. Consulta económica do 12 a 2 , tibia de les Flors, 4, primeC

J.
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elätti4u3s MAJEST1C 1 , F. A. R. E.

Catalunya porquä ereels donin
detalla eebre les cases baratos i
operadons que ha de realitzar
amauta entitat en be di, l'obrer
i neceseitat, ha acordat obrir
un cicle de conferencies per tot
Catalunya amb el benepleeit del

de Liobet

I

Estufas
Des de 35 pessetes

Consum reduit

METRON

Catalunya, 17

Plan de

isasabte 17 de mara de 1923

anta Municipal de Crònica de Cultura
Vocals Associats
-•••n••••---

Represa i final de la
ES REPREN LA SESSIO
A un quart de dotze de la nit
pi revean la sessió de la Junta
alunicipal de Vocals Associats,
peupant la preaidenria el primer
tinait d'alcalde senyor Maynes.
ACORD RETIRAT
El vocal regidor senyor Plaja
parla cona a president de la Comissiís d'Eatairxadors i Mercata
per declarar que aquesta cornisala retira l'acord relatiu al conaurs celebrat per contractar el
penal de transports de carne
aje. deis Escorxadors ala Ilocs de
?venda.
El vocal regidor senyor Oliveha fa avinent la pera estranyesa
!per aqueixa declararla, cae en_
itén que figurant el dit acorct en
lis convocatòria de da Junta,
aapiesta ha de decidir si es reoitifiea o no.
La presidencia fa remarca!
;que l'esmentat acord no ha d'éss e r sotmés a la ratificació de la
;Jmta perque segons da hei mu,niemaa la Junta solamont pot
antervenir en els acords que fan
' gel:reacia a despeses que afecten a mes d'un pressupost i laeral de que es tracia no suposa
cap despesa amb càrrec al presaamost que es discuten.
! El senyor Olivella insisten en
la aova pollea', manifestara que
;record no implica cap despean
'pera representa un ingres.
tlet pre,sident fa -avinent quo
la Junta no te facultats per en-.
areadre en els ingressos.
El senyor Olivella fa constar
./a seva protesta per l'ocorregut
•111 , es, segons diu, un cas
Lit en la història consistorial.
ELS PROXIMS PRESSUPOSTOS
Tot bogad comenea la discus' ie sobre la totalitat dels pressup
poatos ordinaria de l'Interior cor_
responents a l'exercici económie
de 1923-1924.
El vocal senyor comen fa avi.hent la impossibilitat en que es
'roben els vocals d'estudiar corn
cal els pressupostos amb les dades que figuren en el protocol
que. se'ls hi ha remes. Passa a
stnalitzar-los detalladament tentase una critica minuciosa i diu
/que estan mancats d'un pla degut i d'una orientació económiCa.
(Ocupa la presidencia ei helear marques d'Alella).
S'estén en consideracions respecte als pressupostos i enuniera
algunes de les ciutats europees
que no tener' deute municipal. Al
nostre pafs —diu — hi ha Palana de Mallorca i Sant Sebastià
que tampoc tenen deute. 1 finalMent Madrid, tampuc té delate
municipal—II (Grans murmuris,
fent-li remarcar •alguns regidora
que Madrid té un gran deute arnb
¿'E-tat, ja que el ministeri de
Roment ja nombroses obres a
la eiutat. de Madrid pel seu compLea
Despees d'un llarg parlament
acaba dient que com a recurs
tia pres la paraula contra la tokal, tat perquè s'ha negat el Conalstort a la petició que han fet a
primera hora i diu que ha cregut
que d'aquesta manera s'ajornara l'aprovació fins (tema, ja que
aixi els vocals essent-hi tots podran donar a l'Ajuntament aquella collaboració que estan dispoeras a prestar-li per a PaprovaCJ6 dels preasupostos.
El senyor baró de Viver fa
talabe obstrucció als Pressupostos i combat en els termes
que ell té per costura l'obra de
la majoria, i despees d'un llarg
parlament anuncia el seu vot
contra de Paprovació dele pressupostos.
El senyor Maynés contesta al
henyor taró de Vive'''. Referint-se
ço que ha dit el senyor Colom,
II contesta desglessant les parties dat pressuposa que aquell ha
esmentat i donant-di una serie
'daxplicacions respecte a la foramera del pressupost. En quant
,al dèficit inicial que ha clit el
enyor Colom es de dotze milions
de pessetes, no arriba a la mei
-tad'quesxifra._Altmen
l'augment de déficit no pot pas
;produir-se per excés de despeses
lain6 per manca -d'ingresaos i
laquesta han estat calculats sobre la base dels d'aquest any que
Vieran indubtablement superats.
' Respecte a la critica de conjuid que ha fet el senyor Colom,
Ii demostra requivocacia en que
r s'a ja que bo i reconeixent que
Pls pressupostos estén plena de
defectes al fer els pressupostos
dc despeses han de recórrer
!aquella ingresaos que la hei els
autoritza sense poder acollir$e a aquel] pla i a aquella orien'arteiú que reclama el senyor Copian i que no pot existir per les
Adicióneles existent» en l'actual
;llei municipal.
Fa algunes observacions a ço
¡que ha dit ei senyor Colom respecte l'hisenda próspera d'algu;ales ciutata d'Alernanya i rafegapt Bant Sebaslia I h la que

sessic5)

allí es paguen multa mes impostos que a Barcelona. En quant a
Madrid li recorda que fa anys va
dictar-se una hei dient que totes
les carreteras d'Espanya comeneaven a la Pina del Sol, i per
:ara es l'Estat qui sita encaneaat de l'empedrat i afermat dajuelles que travessen
la major part de Madrid.
Despees d'aportar norna;uses
Jades per tal de rebatre algunes
oaltifestacions ddl senyor
anuncia que s'han presenat algunas esmenes,
Fa avinent lambe que es va retire una comunicada dels empleats municipals demanant un
augrnent general de sous i malgrat la eaarreg,a que això represeutava al pressupost, despees de
molt estudiar, s'ha arribe..t a una
solucia harmònica que ha estat
ben rebuda pels empleats i obrera
amnicipals. Si be es veritat que
ala recarregal el pressupost,
tenim en canal la consciencia
tranquilla d'haver complert
deure.
Explica els esforaos que ha fet
la Comissió per reduir el pressupost en l'o que tos possible, suprirnint alba que no fos indispensable. Aixf, donas, en la forma
que s'ha plantejat la discussió i
l'extrem que s'ha arribat cree
que el millor que pot fer-se es
entrar de ple a l'examen del pressupost en la forma que estableix
la hei, posant-hi tots la nostra
bona voluntat per tal d'arribar
a un acord i aprovar ele pressupos tos.
Rectifica el senyor baró /id
Viven.
El senyor Viza parla lambe
per allusions i diu que en nom de
la seca minoria sosté l'esmena
que han presentat demanant millores en el sou deis empleats
municipals, deis quals fa un elogi.
El vocal senyor Colom fa un
Ilara parlament insistint en el
seu c'desig de qua, aquest assumpte slauria de tractar amb molla
calma fent sessions només que
a les tardes per tal que peguessin assistir-hi tots els voceas
\Tina; diu que demanarà votada
nominal per tal de salvar la responsabilitat de cadascú i que si
perden la votada es retiraran ja
que com a bons catalana, quan
no pot fer-se res en un assumpte el millor es no perdre el
Lemps i deixar-ho canee.
El senyo,' Mayn a,, reeunrana
calma i ecrenitat i es plany de
que els voeals no hagan volgut
aliar tots a la Comissió — quan
aquesta va invitar-los fa dies—
per tal d'estudiar els pressupostos. Fa observar la pesada tasca de la Comissió i diu que si vca
discutir-se detalladament el pressupost partida per partida no
sacabanä en 8 dies, ni en i5,
ni en un mes. Acaba apenara a
l'amor que els vocals associats
tenen per la ciutat i els prega
que no vulguin defugir el sacrifici que enclou el canee pel qual
sena va recomanar.
Rectifica el vocal senyor Colom defugint teta responsabilitat i insistint en els seus punts
de vista. Diu que l'actitud que
ell ha anunciat no ha d'esser con
siderada com amenaca ni coacció de cap mena contra els vocals vetas i demana que es passi
a votació sobre la totalitat.
La presidencia diu que la hiel
no autoritza /a votada de la Lobolitat sind que ha de ter-se per
capftols, Per tant ei ala g
r a mes
vol (er ús de la paraula sobre la
totalitat es començarà l'estudi
parcial procedint-se a la votada.
RETIRADA DELS VOCALS
NO REGIDORS
'rot seguit es retiren gairebé
tots els Narran no regidora i als
que resten el senyor Maynes els
invita a qué vulguin assistir a
l'estudi que la Comissió feu
les menea presentadesa
So suspen la sessió reunint-se
la Comissió ami) els vocals no
regidora. San tres quarts de tres
de la matinada.
.4 les guatee de la rnatinada es
va reprendre la sessió.
Per no haver estat acceptades
per la Comissió fou rebutjada la
quasi totalitat de les &amenes.
S'acceptà una de caràcter global en virtu t de da qual Phaver
de les diverses categories de la
plantilla administrativa es fixä
en les quantitats següents: Escrivents, 3.420 pessetes; auxiliara, 4.200; ofician segons,
5.400; oficials primera, 7.320;
caps da Negociat, 9.720; capa de
secció, 16.000; secretari de l'Ajuntament, 24.000.
El jornal minirn de les brigadas municipals sera el de 8 pe a actea diàries.
Per Capftolls 1 Articles t'oren
aprovato el$ pressupostos de despeses 1 ingresos do d'Interior 1
Eixampla, &Mal com les tarifes,
aixecant-se la sessió 1 un quart
de sis
la platinad&

a
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ASSOCIACIO PROTECTORA DE L'ENSENYANÇA
CATALANA
A Pacte inaugural de la Com'asió delegada de Malgama a
Inés del conseller de la Protectora, senyor J. Grant i Sala, hi
prendran part, els senyors Iran
cese Arnau, Isidre Verdeguee, Josep Planagumä i Franceso Fontrodona, d'aquella població, l'alcalde de Pineda senyor Manuel
Serra i Moret i En Ventura Gassol.
— La Cornissia de Foment de
PAssociació Protectora de l'Ensan Yanaa Catalana prepara un
Rete de propaganda a Sant Andreu del Palomar amb molan de
la inaugurada de la seca C o rnisió delegada.
• ••
Diturrenge, dia 18, el membre de la
Comissió de Foment de la "Protectora",
senyor Miguel Guinart. donará una conferencia al Casal Catalá, de Caldetes.
. . .

Diumenge passat, el president de la
Comissió de Foment de la "Protectora'',
doctor Josep Riera i Punit, va donar
una conferencia a la Lliga Nacionalista
de Santa Colonia de Gramanet sobre
l'obra que realiza la patriótica AssoIn varen assiatir, a mes de tote els
membres de la Comissió, molts nacionalistes.
L'orador va ésser molt aplauda.

. • •
D'acard amb /a Cornissió Delegada de
?Associació Protectora de l'Ensenyanea Catalana del Vendrell, el día de Sant
Josep, al migdia, donará una conferencia a /a Biblioteca Popular el professor de l'Escota Industrial, servar Bartotneu 0:iver.
a••
El Consell directiu de la "Protectora", CO una de les seres darreres sesiuns va rebre de la seca Comissió tecnica una moda, que bou acollida arnb
entusiasme pela consellers, i com que el
document on es consignava ve a representar cn certa mesera un pla d'actuació un Iordre de les noves activitats tecniques de la Protectora, el Consell es
complau en fer-lo pnblic com una gamma més de correspondencia amb la
confiança sempre creixent del poble de
Catalunya.
Diu atad: No hi ha hagut al nain cap
moviment transformador que no recolzés la seva acció en Teducació dels infants. La intervenció privada en l'ensenyament mai ha tingut tanta justiticació ni mai sita proluit ami.) tanta intensitat com guau sIta hagut de substituir un estat de consciencia per un altre. A Catalunya aquesta acció privada
per un ensenyament que dintre els actuals anhels de personalitat i Ilitertat
fos cnterament propi, iba manifestat primcc com a tot arreo d'una manera esporádica i individual. Es arribat, pecó,
el moment de coordinar les voluntats
explicitament manifestades, de reunir els
estoicos prodigats isoladament i intentar amb el que són ara thnids assaigs
una organització docent que faci creixer
la confiança que obri el canal de les pussibilitats i estimuli landó pOpular envers la multiplicació de nuclis escotara
d'acord antb els ideals de Catalunya.
L'ensenyament d'un país no el constitueixen iinieament els edificis ni les escotes, sin6 el pensamcnt, el sistema, ronganització. De moment es innegable que
hi ha dificultats materials per a crear
escotes noves i dotar-les, pecó és tambe
fora de dubte que amb peques que n'hi
hagi per modestes que siguin es pot fer
una organització, puix una organització
no és cosa de cabals, sine, d'esperit i entusiasme.
L'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana, so aquest mornent da
la seva creixença sembla providenciallernt cridada per a aquesta acció. Fins
ara, en l'esfera en que es movia hacia
de limitar-se a protegir modestament els
intents d'escota catalana acose exercir
la influencia coordinadora que tots empresten prou, peró avui potser no respondria a la confiança gairebé plebiscitaria
dcl poble català si no emprenia aquesta
labor, sintesi suprema de tutee les activitats.
No creiem que, en l'estat actual de
l'ensenyament palie a Catalunya sigui
qüestió de crear un sistema enfront d'un
altre sistema, une escotes enfront d'unes altre encolen, uns mestres enfront
dune atines mestres, no. Es tracta simplement de crear el sistema, el que serveixi per a les escotes catalanes i per
a tots, nl que sigui l'afirmada viva de.
Peeperit català, del pensament estala, en
la convivencia que tots tenitn i en el
criteri unánime que l'enscnyament no sols
Ita d'ésser en català, sitió de Catalunya.
Abel l'Associació Protectora de l'Ensenyanea Catalana es pot dir que retina
senta només una avançada del moviment
de l'organisme natural per a ésser
aquesta avançada en nona i reptesentació de tots. Les escotes que es
crein, l'obra que es pugui fer, done,
no ha de representar mes que una projecció ideal de les institucions que tots
preveem i en aquesta tasca són els mestres oficials de Catalunya els que hi teere la menor part.
Peró aix6 no creiem que l'Associaci6 Protectora de l'Ensenyança Catahna
pegues desenrotllar aquesta obra notnes
amb les seves forces. El pensament pedagó g ic no està empresonat per Beis ni
reglamente. No sois els organismes de la
terra que fan obra catalana hi tenen un
paper en aquesta acció coordinadora que
pugm' ter l'Associaci6 Protectora de
l'Ensenyanea Catalana. Tots els mestre
que estimen Catalunya i que pensen en
l'escota de l'avenir, que seré la seca
escota, hi tenen un dret i un deure.
Fetes aquestes consideracions, que beta
cregut indispensables, la Comissió 1 ecr4ce t l 'hçoqr
çoulien

rectiu les següents lides generals
pla d'actuació a seguir.
L—La Comissió técnica considera quc
per a l'expandiment de lese-ein estala
rat s'imposa as-ui la fixació previa d'u
ne normes qtle al pernietre la sistematitració d'un pla d'enscnyament donin facilitats per a la creació d'escales i asseguri l'actuació dc les que existeixin.
IL—Creu la Comissió técnica que sen
e trasbaaar de cop i volta el regim d,
s ubvencions actuals, haurien de condicionar-se els auxilia en forma que CO
més es dorsessin a aquelles instimcions
que es trobessin dista le cocines que fiXé3 l'Associació Protectora de l'Ensenyanea Catalana.
II L—L'Associació Protectora de l'En
senatanea Catalana no compliria la sera
missió Si CS limiién tan seas a promulgar les norme a que es refereixen els
anides anteriors. En l'estat actual d,
l'enstreyament a Catalunya i dintre el
que es 111i5Sió própia de l'Associació Protectora de l'Ensenyanea Catalana es oot
(lir en termes generals que tota norma
Ila d'éser seguida d'un sistema tecnic o
material o personal d'auxilis porqué pugui ésser encarrilada. Aquesta exigencia pot obligar a estendre i sistematitzar els serveis técnica, els de la Bibliateca i material, el de publicaciona,
dinformació actualment iniciats, estal9 t
i muntant, si la creixença deis etrveis
ha exigle, les ofidnes necessarics.
1V —Creta la Coinissió técnica corn a
nortna genera), que en los resolucions
que tinguin transcendencia ped Catalunya
és indispensable la relació antb els organism.s de la terna com el Consell de
Pedagogia i la Comissió de Cultura de
l'Ainntament de Barcelona, &alicata a
lnsenyament català, així can és abso
lutainent necessari el contacte amb als
niestres identificats amb l'escota catalana, siguin oficials, siguin de carácter
privat_
V.—Considerant la Comiesió tecnica
que dins aquest pla d'organització l'obra
mes substancial, la que pot donar més
depressa una estructura d'ensenyament,
en desenrotllar tota altea acció , la menys
tos:osa económicament i la mes fecunda
en reultms, es la confecció d'uns programes d'ensenyament aplicables a les escote que subvencioni o crei l'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana, té l'honor de proposar al Consell ditedia l'adupció del segiient acord:
S'encarrega a la Cmnissió técnica que
es posi en relació amb el Colisa de
Pedagogia de la Mancomunitat de Catalunya i la Cornissió de Culmra de l'Ajuntament de Barcelona porqué, reunits
en la forma que es consideri mes própia, eatudiin les tildes generala d'uns
pregrames d'enscnyament i donin les normes pugne puguin ésser redactats i implantats.
Aquest treball será comwdcat en forma de proposta al Consull clireetiu, qui
penetra els determinis necesaria r.a- a
la seca immediata execució.
INSTITUT DE FISIOLOGLI
El dia 28 del pròxim juliol es
reunirà a Ediniburg (Escaria)
el XI Congres Internacional de
Fisiologia, sota la presidencia
del professor Sir Edward Sharpey Schafer, la It. S., durad, les
sessions fins al dia 27 del maten mes. E/ preu de la inscripció es de 25 xillings. La Comissio
organitzadora estima que les
desposes d'estada a Edimburg
por tota la setmana del Congres,
poden calcular-se sobre un mfnim de tres Iliures esterlines. A
l'Institut de Fisiologia (Facultat
de Medicina), es donaran detalla
sobre el Congres a bota els que
ho desitgin.
El personal d'amical institut
te en preparació comunicacions
sobre regulació de la glucemia,
reflexes a receptora interna, siga
nificaciti fisiològica de l'adrenalina i sensibilitat química de les
terminacions puhnonars del vago, demostrada pel registre clectris, les dues últimos acompanya
des de demostrada experimental
davant dels congressistes.

CONFERENCIA D'EN R. CA M P ALANS
Avui, dissabte, a les leim de la
nit, donara En Rafel Campalans
la segona de les seves (m'Iterencies a l'Ateneu Encielopedie Popular, la qual tindrà per titol:
"Paraules d'un socialista als esludiants de Catalunya".
CONFERENCIA A VALENCIA
Al Centre Cefalea demä, diumenge, En DOIIINICO Pallerola,
de Nostra Parla, de Barcelona,
donara una confereneta sobre:
"La cultura catalana: la tasca de
les nostres institucions",
CONFERENCIA
El proppassat dissabte dona
una conferencia a l'Associació
Barcelonina de Mestres Oficials,
En Josep Barceló i Matas, president de la Federació de Mestres de Catalunya, tractant d' 'En
Maragall interpretat per un cmpordanes".
Va dir que En Maragall fou
,onpordanes, per convivencia espiritual, que va fer veure als erapordanesos el privilegi de la steva terra i volgue que se'n fessin
dignes, 1 que fou el verb del gran
poeta qui desperta la consciencia empordanesa.
Tant, en les lectures d'obres
d'En Maragrill, Com en ola attnats
comentaris, fou molt aplaudit el
senyor Ilarcold, 1 al final felicitad/88lb per la eakaata emoutrbglim,

AUTOPSIA DEL CADAVER DEL
GUARDIA CASTILLO
Després de practicada l'autesia, eis
forenses dictaminaren que el cadáver presenta una ferkla a la part lateral anterior de l'avant braç esquerre amb esquina
de la pell i teixits, de sis centímetres
d'extensiú i una aitra tenida d'arma cttrta de foc, el projectil de la qual penetra
pel sisé espai intercostal esquerre amb
orifici de sortida a la part posterior del
tronc. A mes a mes, aquesta ferida esteva saturada. Presenta tumbé una ferida
per haver-li practicat la perotomia a
El projectil, que va prenetrar pel sise
espai intercostal va esqueixar-li restómac, que estava tambie natural, i passant
per la cara inferior del fetge, la bala ve
sortir per entre les costelles oncena i
dotzena dorsals, fracturara-les.
UNA ALTRA AUTOPSIA
En el Dipósit judicial de l'Hospital
Ciinic van efectuar ahir els doctore LuanCo i Roig l'autópsia del cadáver d'En
Joan Sandalias Calpe, amo de la tarentia del carrer de la Riereta,,elictarninant que les ferides que presenta la víctima són duce, causades per arma de foc,
una d'elles a la regió axiiar esquerra, al
nivell del nove espai intercostal, penetrant el projectil per la cavitat abdotninal, i una abra tenida al costat drct de
la regid hipocondriaca, havent penetrat
també per l'abdomen, apareixent traepassat el fetge.
Es din que la mort fou produida a
conseqüencia de l'hemorràgia interna.
MORT D'UN DELS FERITS
Ahir al matí va morir a l'Hospital
de la Santa Creu Pau Abel% Pintas,
dofici carreter, que renuttä ferit ea el
tiroteig del carrer de !a Riereta.
El Jutjat instructor ha expedit les ordres oportunes perqut sigui traslladat el
cadáver al Dipósit judicial de l'Hospital
Clinic.
L'ASSASSINAT DEL -NO! DE
SUCRE"
Id Jutjat in.dructor ha rebut declaració a Dolors Sabaté, esposa del "Peronas".
Sembla que digné que res sabia sobre
que el "Noi" llagues estat amenaçat, ja
que el seu marit, atenent a qué la declarant está embarassada, l!o Ii explicava
res que pogués contrariar-la, pel qual
motiu no parlaven mai dr qüestion e sadetáties.

EN LLIBERTAT
Ahir tingué lloc als calabossos del Palau de Justicia una roda de presos, no
essent reconegut el Delicado corn autor
dels traes, pel qual metiu fou posat en
llibertat a primores Imres de la tarda.
ATUR FORÇOS
Els obrers de la fábrica de filats de
Portabella, (luan el dimecres anaren al
treball, van trobar amb sorpresa la fabrica tancada, havent de vagar foreosament.
Sembla que el patró vol que facin contractes individuals, en els guata s'estipularan clàusules que evitin vagues en el
successiu.
1,
LA JUNTA D'ESPECTACLES
Sota la presitlincia del governador va
reunir-se ahir al mati la Junta provincial d'Espectacles, examinant diferents
assumptes que passaran, segnns va acordar-se, a informe dels tetinas.
Després la Junta va acordar recordar
a l'Ajuntament i a lea empreses teatrate la necessitat de qué es compleixi
l'ata je> 172 del reglament d'espectaeles,
referent a que durant les representaciona
hi hagi muntat dintre del local el degut
servei de bombers.
El senyor Agell, vocal de la Junta,
va reproduir una moció, que ja hacia
presentat, feia temps dernanant fossin
inspcccionats els locals despectacles per
a veure si els serveis d'Incendis catan
atesos degudament.
S'acordà comedir a les empreses un
termini fine el dia primer d'abril próxim
i que la Junta faci les inspeccions que
cregui convenients per tal de comprovar
si s'atén com cal aquest servei.
TRES DETINGUTS :-: UNA PRO-

TESTA
Ahir al vespre va anar al Covern civil una comissió de la Confederació Nacional del Treball per tal de protestar
contra la detenció dels sindicalistes die-Cese Botella, del Rant de la Fusta; Gregori Guerra, del Ram de Transporta, i
Francesc Viacs, del Ram MetaLlúrg,c.
Demés els comissionats van reclamar
une documents que portava En Botella,
que són necessztris per a matricular alguna teltocats a Reus.
Ele tres detinguts dass mimbres del
Comité de la Confederació Nacional, i
en protestar per la detractó, ho fan davant la temenea que amb aquestes detencions vulgui inaugurar-se un nou regisme de represió, dones, segons sembla,
aquelles han estat realitzades cense que
el governador en litigues coneixement,
com lto prova el fet que les detencions
es practicaren a les dues de la tarda i •
les vuit el governador no en sabia res
encara.

l'ER L'ANUL.LACIO DE LA R. O.
SOBRE COMPTAIBLITAT DE LES
ASSOCIACIONS
El Centre Autonotniata de Dependents
del Corriere i tic la Industria ha cursat
eis segiients tekgrames;
"Ministre Governaci6.--Madrid.
Centre Autoncanieta Dependents Barcelona prega a V. E. suspengui aplicad() R. O. sobre comptabilitat que anultara de fet asaociacions, per a estudiar
maten assumpte i atendre observaciuna
entitats afectado."
• ••
"Unió General Treballadors.—Madrid.

Centre Autonomista Decendents Barjrmamaniest gesteas

elia

chtenir revocació R. O. sobre comptabilb.
tat associacions que anullaria de fet la
seca vida."
LES COOPERATIVES I ELS
ATEMPTATS
El Cortsell de la Feedració de Cooperatives de Barcelona ens prega de publlcar les següents manifestacions:
La Federació de Cooperatives de Barcelona, en front de la nova campanya
terrorista que novament ensagna els cartee de Barcelona, ha pres l'acord de
protestar davant els Poders públics deis
perills als quals el datada es veu continuament, considerant que cense les elementals garanties que l'Estat deu als sena
súbdita, és ja impossible tota evolució i
progrés social i s'empeny Ths masses
obreres als procediments desesperats
iLlegals.
Ensems, aquesta Federació, recornana
a tots eta seus associats, especialment ele
de Barcelona, que assisteixin denla, diumenge, a l'enterrament del company
Franesc Canses (a) Person, soci de tg
Cooperativa "Model del segle XX".
LA COMISSIO MIXTA DEL
TREBALL
Vista la reiterada proposta deis e;
nyors vocals dependents de qué s'esta.'
L'as un regiame obligatori de vacacions
per a la dependencia, afectant a tot el
comerç d'aqucsta capital, la Comissió
Mixta del Treball va explorar la conveniencia i possibilitat d'unplantar-lo,
desitjosa al mateix tema d'atendre a reco de la pública opinió, en el mes de
juny de l'any passat, va obrir una hlfoamació per tal de conèixer aquella
recollir denle cd criteri sustentat per les
representacions interessades, abrí com el
paren d'altres organismes i entitats. Des
d'aquella data han vingut actuant diferente ponències dedicadas a l'examen i
selecció dels informes rebuts i despees
de laborioses discussions inspiradee en
un mutu esperit transaccional, fou portat lassumpte al ple de la Comissió Mixta i aquesta, previ amplissim debat, en
salió extraordinaria de 12 de l'actual,
convocada a l'efecte, va aprovar amb carikter general i obligatori els següents
acords:
Primer. Os dependents d'una casa de
comere o entitat mercantil on no estigui
estaldert actualment un regisme de vacadetes, disfrutaran d'aquestes, proposant al patró la duració de les mateixes,
així com la manera de substituir-se solidárilment en el treball en forma que no
pugui perjudicar-se la bona marxa de la
casa.
Segon. En el cae que la forma peca,
posta per la dependencia per al regisme
de vacacions no convingati al patra
aquest proopsara a la dependencia el que'
consideri compatible amb els interessos
del negoci.
1
Tercer. De no estar establert per inl-,
dativa del patró un regisme de vacacions el dia primer de juny de cada any
o de no haver-se arribat a una
gencia entre la dr'peudèiau' i el patr6
respecte la duració i forma de substituir - se en el traban, drusa acudir-se a',
una Ponencia especial de vaeacions, la
qual, en remeter el set, informe concretará el temps de duraci6 de les matelxes en cada esa particular, tenint ea
nomine les característiques del negoci
les poasibilitats del trebalL

Quart. La Ponencia especial de vaca-

cions estará integrada per un representant
patró i un altre dependent de cada un
dels Comités paritaria i nomenats per
äquests.

Un llibre patriótie d'En
Ventura Gassol
Ahir, a les deu de la nit, 1 g
l'estatge de ll'Ateneu Empordaa
miele, En Ventura Gassol dona, a
càrrec de l'Associació Catalana
d'Estudiants, una lectura d'un
Ilibre de poema patriótica d'Eta
parició imminent, 'Les tombeg
t'antelaras" clavara d'un selecto
auditori.
La torea d'expressia 1 damata
geria del consagrat poeta, data
en el !libre vers un sentit de crua
i radical catalanitat, excitaren
l'entusiasme dels concurrente,
que interromperen amb aplau-•
diments sovintejats la lectura,
ovacionant-lo en acabarEl resultat de la lectura pera
raer augurar un èxit formidable
a aquest 'libre, l'anunei del qua l
laus justa expectacid ha ¡iespere
t

El

governador és mut

,Un reparen va preguntar-il
etnia a la tarda, al senyor
venta que hi hacia de Cera ea
los noticies transmeses des de
Madrid, respecte a la seva dia
missió, i el governador es limita
a respondre:
"—El governador es mut."
No obstant, a primera hora da
la tarda en rebre el governador
els periodistas, els va pregar que
desmentissin la noticia publicada
eis alguna periadies de Madrid rea
ferent al nombre de cases autoa
t'Unidos per tenle "Recreos mita
yenes" (aquf en diem JOC).
11 nombre de cases antoritaaa
des asad a Barcelona san sis t
el Casino Militar set, o sigui lea
quo funciones des de fa mol(
leitips en aquesta oiutat.
— Ahir, a primera hora ds
la tarda, va conferenciar amb
gavernador el lisas' d'aquesta
Andietlelt 111M121
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Ha estat nomenat Ka...menew pe t: substituir
a Lenta ea el seu cárrec

Torna a intensificar-se a la Ruhr la campanya
de sabotatges

eondree, 16.—El Comité polieac del paila comunista de Moscou, que es el veritable amo de
Rússia, ha escollit ja un successor a Lenin eom a president del
Consell de Comissaris del Poble.
Ha designat per a aquest càrrec
a Karnenev, conegut tainbe pel
nom de Rosenteld.
Aquest borne, que intel.lectualment no pot comparar-se al
dictador malalt, da el degà i el

Les noves proposicions alemanyes seran presentades dintre pocs dies

mes experimentat dels niel-abres

del partit comunista —Radio.
EN FAVOR DELS ECLFkaASTIOS
RUSOS CONDEMNATS
Londres, 16. — El cardenal
Mereier ha demanat telegräficamene a l'arquebisbe de Catorbery
que intervingui prop del Govern
britànic, a fi de salvar els eclesiàstics russos detinguts el dia
10 de març per Asee jutjats el
dia 14, per la seva participació
en el movireent antirevolucionari
i negar-se a fer lliuraments deis
objectes del culte.
El representant de la delega-.
ció comercial russa a Londres ha
estat invitat igualment a intervenir eficaçment en aquest aseme-Tte.
El Govern britànic ha telegrafiat al Vaticà amb el fi de continuar les gestione amb el Papa
relatives a la salvació deis sacer
dots russos.—Havas.
EL PROTOCOL DE LES FRONTETERES DE POLONIA
París, 11—E1 president del Consell,
M. ?criticaré i els representaras britànic, japonés, italià i polonés han signat el pretocol relatiu a la frontera de
Polónia amb Rússia i Litulnia.—Ha'vas.
, EL "TIMES" PARLA DE L'AFER
D'ESPANYA AL MARROC
Londres, 16.—El "Tienes" en la seca
.editoriwl, comenta extensarnent les difitaltats que ha eriginat a Espanya la
campanya del Marroc, de la qual fa una
narezeiG histórica.
Ocupant-se de les investigacions que el
Govern espanyol té intenció d'ordenar
respeme de les despeses públiques i
l'exercit, el "Times" fa notar que a Espanya In ha molts escèptics, peró que
;hi ha també nombrosissims espanyols
aque, como el rei Alfons, creuen que és
: pre cís permanéixer en Ilur lloc, i que
lii ha segons quines coses que un boa
• espanyol no les pot fer.
; Aquest darrer sentiment—acaba dient
el "Times"—va permetre a Espanya salvar totes les seves dificultats passades
.1 continuara fent-la triornfar fine a la
fi—Hayas.

Londres, 15.—De les noticies
rebudes de diversos paises neutrals que estan en estretes relacione amb Berlín, resulta que el
Govern alemany es decidirà a fer
dintre d'uns quanta dies un oferiment concret per a una solució
de la qüestió de les reparacions.
No obstant, el Govern alernany
no farà Obligues les seves declaracions rnes que en el cas de
tenir la seguretat de qué seran
examinats detingudament pels
aliates.
Això obeeix a dos motius: Primerament, aquestes proposicions
consisteixen en garantice materials dels industrials alemanys
que aquests no vulguin revelar
mes que si estan segurs que no
seran rebutjats sense un examen
eeriós; i despees, per tal com el
Govern alemany, en sondeigs purament oficiós fets prop deis
membres del Govern britänic,
s'ha donat compte del desig datutest, de no Ilanear-se a çu que
podria ésser interpretat per
erario com una temptativa de
mediac ió.
El Gabinet Cuno, dones, ha de
donar prova en les eircurnstäncies actuals, d'una gran prudencia en les seves proposicions de
solució.
Sense conèixer exactament els
termes de la proposició alemanya, sembla admetres que el Cantener de l'Imperi es rendirá, a la
idea d'un control internacional
sobro la Hisenda i de la cunees-

sió de garanties internacionals a
França per a la seva segurelat.
FRANCA TE LA PORTA ()BERTA A 'I'OTES LES NEGOCIACIONS SI NO VENEN D'UN TERCER
París, 16.—E1 "New-York Herald" diu: "Alemanya tracto de
conèixer quin ajut podia traer a

Stitidd General îì'fl1i
Rambla de Catalunya, 45-Teléf. 1657-A

a bolas M a B són
tifo els miliorsvransos

Rodame nts industrials

auto.

mobilisme

Suissa, a Holanda i a les nacionß
de la Petita Entesa, després
la declaraci6 de Brussel.les que
la Ruhr no serà anexionada.
El ministre nordamericä d'Afers Estrangers ha preguntat als
personatges oficials americano
a Paris si Fraile° desitjaria retire una nova oferta d'Alemanya
i se li ha contestat que la porta
esteva oberta a totes les negociacions mentre aquestes no procedeixin d'un tercer.—Radio.

referent a tot regim que afavoreini
estrangers.
Quan els tecnics hagin esta hat detingudament el text de les contraprnposicions turques, es dirigiran a Londres,
pro4tdeanena diumenge vinent, per a
discutir-les amb lord Curzon i eb ticnics britanics.
Probablement el "Foreing °film" invitara Italia a participar en la discosad) dele punta de vista que otere , .crn les
diles Contrapropo3icionl, amb robjec'.e que els altats pugu:n C nylteiar amb
una neta contú.—Hayas.

S'INSISTEIX EN QUE HI IIA UN
ACORD ENTRE ALEMANYA I
ANGLATERRA PER PROPOSAR
., UNA SOLUCIO
Londres, 16.—Maigrat les rectificacions oficials, alguna diaris de Londres insisteixen en
afirmar que entre Aletnanya i la
Gran Bretanya existeix un acord
per proposar una solució a la
qüestió de l'ocupació de la Ruhr.
—liad io.
RATIFICACIO DEL DECRET PROHEINE EL PAGAMENT DELS
DRETS DE DUANES ALS ALIATS

EL CANVI DE RPESONEftS
TURCS I GRECS
Atenes, 16. -- El canvi deis
presoners tunee començarà dema 1 el dels militars el 23 de
Pactual.—Radio.
NO III HA HAGUT CAP COMBAT
LA TRACIA OCCIDENTAL
Atenes, 16—El Quarter general de l'exercit de Träeia desment ta noticia que s'hagin nielrat grans combate a la Träcia
orecideretal, terminant en favor
dels búlgars.—Radio.
L E S CONTRAPROPOSIGIONS
TURQUES I ELS ESTRANGERS
París, 17.—Es diu que en llore
eontraproposicions els turce han
arribat en molts punts a proposar esttpulacions que crearien
un estat de coses dels mes desfavorables per als estrangers residents a Turquia i per als tunee
residents als pulsos oceidentals.
—Radio.
EL RETORN DELS ARMENIS

Berlín, /6.—E1 Consell de l'Imperi ha
ratificat el decret del Govern prohibint
rota mena de pagaments d'impostos,
drets de duanes i altres als representante
de potencies estrangeres i a les caixes
de l'Estat que es trobin en poder daquelles.
Així mateix es prohibeix el tràfec de
mercaderies a l'Alemanya ocupada i
Alemanya no ocupada, a menys de tenir Ilurs comerciante una autorització
especial de les autoritats alemanyes
competents.—Hayas.
EL GOVERN BELGA DESMENT
QUE VULGUI REFORÇAR EL SEU
CONTINGENT A LA RUHR
BrusseLles, 16.—El Govern belga desment d'una manera rodona la informació publ:cada pel periódic "L'Oeuvre",
de Paris, segons la qual el oontingent
belga que es ¡roba a /a Ruhr sera reforçat amb cinc mil hornee més—llevas.

L'AUGMENT D'EFECTIUS FRANCESOS SERA TRANSITORI
Dusseldorf, i6.—L'augment d'efectius
francesos a les regions ocupades será
transituri.—Radio.
EL GENERAL LUDENDORFF ESTARA SEMPRE AL COSTAT DEL
GOVERN QUE OFEREIXI MES
RESISTENCIA
Amsterdam, a—Interrogar per un redactor de l'Amsterdam Bladed, el general Ludendorf 1 ha declarat que estará'
senrare l costat del Govern que es
converteixi en el campió de la resisrenca vetllant per l'honor d'Alemanya.
ELS 'ANGLESOS S'APODEREN
D'UN DIPOSIT CLANDESTI
D'EXPLOSIUS
Dusseldorf, 16.—Les autoritats augless s'han apoderat a Colónia d'un diposo clandesti d'explosius que se suposen tetaren destinats a realazar actes
de sabotatge a la Ruhr.—Radio.
ELS ACUSATS DEL COMPLOT
COMUNISTA DE BRUSSEL.LES
Brussel.les, /6.—Han estar confirmats
els "autos" de detenció contra 17 eamunistes i un altre dels mateixos ha
estar posat en Ilibertat.
Els acusare Isan interposat apel.lació
contra la decisió del jutjat. El sumari
continua lentament a cama de la importancia i del nombre deis documents
ocupats. El Secretari de les Joventuts
comunistes belgues ha confesat que el
seu grup ha relea ordres de Moscou
rer mediació de Berlín per fer una propaganda cava regada que esclati una
vaga.—Radio.
LA CAUSA CONTRA ELS COMIINISTES CACHIN 1 MONelOSSEAU

Elevadors
Motors

de benzina (dides)
marca Exhauslin. ,
sán garantits per
temps indefinit

BM LOT per a automòbils de toles potencies

Pistons, vàlvules, segments, engrassadors

etc., de l'acreditada
marca 13INET

Cases a París, Madrid i B bao.'

París, 16. — Han comparegtit
davant el Pitee d'Instrucció 111.
Jousselin, Mareel Cachin i Monmouseeme acusat sde delicte con
tra la seguretat de l'Estat i reelosos a la presó e la Sentó. El
jutge els ha interrogat, ensenyant-los documents comprornetedors, entre elle la fotografia d'una carta escrita en alemerey i signada Keselikec, conegin soaialisla, i datada el 23 de
gener Hamburg.
Ele acusats han soslingut que
aquesta folografia era falsa i
despree de protestar enèrgica ment, han presenta'. una "querelia", per falsificacke—Radio.
LES CONTRAPROPOSICIONS
TURQUES
París, 16.—Ilan arribat les contraproposicions del Govern d'Angora per a
les negociacions de pau.
Contenen supressions i adrlicione a
nombrosos anides, i variacions en la redacció d'alees.
Determinats punta, exceptuant els relatius al dgim deis Retrate, s'hauran
de discutir novament. També sembla que

el (neepa d'Agora stet

descoafientele

Angora, 16.—Fins ara han tornar a
les seres liare cinc mil armenia en el
Vilaiet de Wra
Els armenis han reprès Ilur comerç i
Hure treballs agricoles.—Havas.
25,000 REFUGMTS PROCE-

DENTS D'ASIA MENOR ARRIIlLeN A CONSTANT1NOBLE
PLENS DE MISERIA, TIFUS I
VEROLA
Ginebra, 06.—El Gomite intern
nacional de la Grau Roja ha publieat el següent comunicat respecte de la ademen!' sanitària de
Constantinoble.
Durant aquests darrers dies
han arribat a Constantinoble
vint-i-cinc mil refugiats procedente de ¡'Asia Menor, en un estat de completa miseria i patint
malalties ale lotes menes, aspecialinent tifus exantemätic i venda.
Et Patriarca ecumènic ha fet
una crida als sentiments filantreepues de tot el neón per socúrron aquests desgraciats.-11avas.
MORT DE LA REINA MILENA
DE MONTENEGRO
Niea, 16.—Aquest matí lis mort a
Cap Antibes la reina Milena de Montenegro, mare de la reina d'Itália.—Havas.
La reina de Montenegro, Mina Vuvotitx, nasque a Cero, el 22 d'abril de
1847 i es casa a Cetínia amb el rei
Nicolau el 27 d'octubre de 1860.—N. de
la R.
LA CORT ITALIANA VESTEIX
DE DOL
Roma, publicat un decret
ordenant que la Cort italiana vesteixi
de dol per la mort de la reina Milena,
inane de la reina d'Italia.
La noticia de la mort ha causal viu
sentiment a tota Ital:a. Salan rebut, al
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LES REGIONS OCUPADES

Dusseldorf, 16.—S'han registrat alguna actes de sabotatge.
A sis quilòmetres de Dusseldorf fou destruit ein pont de ferrocarril. Unes patrulles franceses dispersaren als autors del
fet disparant contra d'ells. No hi
ha cap ferit.
A Krimersheim ea canvià intencionadament una agulla i un
tren de soldats agatä una via
falsa, produint-se un roc en el
qual morí un soldat frances i resultaren dos ferroviaria ferits.

de mar. d i

nombroses telegrames de totes lee cases regnants deis palcos estrangers, sial com dele Cape d'Estat
de diferente repúbliques.
La reina d'Italia que es trobava a
Genova, en rebre la noticia de la mort
de la seca augusta mare, sortí immediatament cap a la Costa blava.—HaVal.

PEL RESTABLIMENT DE L'HORARI
París, 16.—Els presidente de grup i
de les grans comissione ha decidir demanar que s'inscrigui a l'ordre d..l da
de la sessió del dimarts, el projecte relatiu al restabliment de l'hormi
—Radio.
EL SEGON MITING EXPERIMENTAL D'AVIONS SENSE MOTOR
Cherburg, 16.—EI Comité local d'organització del segon mirillg experimental d'avions cense motor ha celebrat
amb el Comité central de Vol a Vela
una entrevista en la qual elan acordat
les condicione financieres del miting.
Les primeres subscripcions efectuades a
la ciutat han estar fructuoses, recollintse 18 mil franca—Radio.

SERVEI AERI REPRES
Cannes, 16. — Ha quedat reres el servei aeri Antibes-Ajaccio. El servei serà portat a cap
per avions d'un motor.—Havas.
EL TENNIS
LA CAMPIONA FRANCESA VENÇ
A LA OORDAMERIGANA
Niça, 10.—S'ha oelebrat un
match de tatra-tennis entre les
eampicenes Susanna Lenglen,
francesa, i Miss Mallery, nordamericana, vencent la primera
per 6/0, 6/0.
La senyoreta Lengeen dominä
en tot el joc a la seva adversäria.—Havas.
EL SENAT FRANGES APROVA
EL PROJECTE DE LLEI DE RECLUTAMENT DE L'EXERCIT
Parle, 18.—Per des oents roexanta nou vots contra quatre ha
estat aprovada al Senat la totalitat del projeote de hei referent
al reclutament de l'exercit.-113.vas.
DE BOXA :: EL MATCH DE REl'UNJA SL (I-CARPENTIER

París, 16. — La federació fran
cesa de boas anuncia que el match
de reventa Siki-Carpentier a henefici dels laboristes que es sisputarä el diumenge, 16 de setem
bree a la tarda, en el velòdrom
Bufealm—Radio.
LA IMMIGRACIO ANCLES.% AL
CANADA
Ottawa, 16.—El ministeri de la Inunigració ha publicar una estadística, segons la qual en mal figurava en les
Pistes de reclutament tm aa'ao per cent
de soldats d'origen britänic.
En 1911 els soldats d'origen anglès arribaven a un 54'08 per cent. —Hayas,
ELS ECLESIASTICS ANGLESOS I
ESCOCESOS AGRA,EIXEN ALS
LABORISTES LLUR POLITICA A
LA CAMBRA DELS COMUNS
Londres, 16.—Cinc cents selesiastics
de les esglésies angl e sa i escocesa han
adreçat tma carta als diputats laboristes, aplaudint i 'agraint la política de s
enrotllada per elle a la Cambra dele Comuns.—Havas.

EL NOU GOVERN EGIPCI
El Caire, 16. — Anit quedà
constituit el nou Govern sota la
presidencia de llahin lohil patea.
—Hayas,

Els rebels anuncie
que prendran reptes
lies per les execu
cions
Dublín, 16.—Els rtbels
desea han publicat un pla
der
pressälies per al cae que cont
nuin les execucione. Asseerae
les cases que seran immediata
ment destruidos mi es cornee
noves execucions, els
diputae
del Dail Eireann, jutges,
pleats i soldats que formen e
els pelotons d'execució serei
perseguits cense kreva i asee
sinats.—Radio,
UN SOLDAT IRLANDES Plee
UNA MAQUINA QUE HAVIA
TAT LLANÇADA A TOT
YAPO
1 ACONSEGUEIX DETENIR
Londres, 16.,—Una
lars que s'apodera ahir d'una lomo»
triu a Monksland, la Ilaneä a tot
la,
por en direcció a Mane.
Un oficial del Cos de pro tettió delt
ferreca • tils tele fonej a un grua le
guardara la via.
El aolumar ; Brady es posa al res fid
la via i salta damunt l'estrep de la le
motriu, que marxava en aquel recenos
a 45 quilómetres.
Aconseguí donar contravapor idttatu
la locomotriu a 3oo metres din tren
que venia en sentit contrari per la e>
ttixa via.
El valent soldat resuha Ileugerand
ferit en els peus.—Radio.

DE LAWN-TENNIS LA COPA
DA VIS
Nova York, 16. — En les vol
ves del concurs de lawn-lealit
en les quals es disputarla la mea
Davis, bi prendan part 17 tal
cions.—Havas.
LES QUESTIONS ECLESIASII.
QUES A TXECO-ESLOVAQULe
Praga, 16.—El ministre d'Higiene
Mea, monsenyor Sramek, sentirá eie a
Roma per a entaular negociabais ne
recte de diverses qiiestions edesllst;•
¡loes a Ineco-cslovaquia.—Havas.

EL PROXIM PERIODE DE SES.
SIONS DEL CONSELL DE LA SO.
CIETAT DE NACIONS
Ginebra, 16.—El próxim periode de
sessions del Consell de la Socetat *
Nacions s'obrirà a Ginebra el ro (a
bril. La Comissió de la Cooperacisa
telaectual es reunir del 19 al 24 aras
tual a BrusseLles.
El 23 de mare es reunirä a Gala
la Comissió per a la repressió del lä;
Ice de dones, en la qual per pat.
ra vegada esteran representats ofa.
ment els Estats Units. El Grill re
nómie de la Societat de les Nacido
esta convocat per al dia 26 de faettol
a Ginebra —Radio,
ELS ESTATS DEL BALTIC
CORD EN LA CONFERENCIA
ECONOMICA
Vrsóvia, 16.—El comunicat oficial fra
que els Estats del Báltic han a:ribat
un complet acord en la conferència ere
nómica.—Radio.
UN DRAMA AL PALAU DE 3C.5.
TICIA DE LIEJA
Lieja, 16.—Ahir a la tarda es desea
rodia un drama al Palau de hunda
da Lieja. El conegut advocat lt. latitt
es trobava al pati disposant-se a tornaz
a casa seva, quan fou ferit a trets de
revólver per un individu anomeaat 11r•
roque, barben d'ofici, cl qual, despril
de comes l'atemptat se suicida. Mea.
sicur Delta ion conduit en gres Wat 4
una clinica.—Radio.
LA SOTS-COMISSIO DE TRANS'
PORTS FERROVIARIS DE LA

SOCIETAT DE NACIONS
Ginebra, 16.—El dilluns es reunirá i
aguaste, capital la sots-Comissió
transporte ferroviaris de la Societat

les Nacions.—Ilavas.

Serveis de la Companyia Trasatlántica
LINIAS A LES ANTILLES, MEXIC, NOVA YORK
I COSTAFIRME

El vapor ANTONIO LOPEZ sortirä el 25 de mare de Barcelona, el 20 de Valencia, el 21
d'Almeria, el 28 de Mälaga i el30 de Cädiz per a 'Nova York, Havana i Veracruz.
El vapor ALFONSO XIII surtirla el 17 de març do Bilbao, el 19 de Santander, el 20 de Gijón
i el 21 de Coruña per a Ra y ana i Veracruz, admetent cärrega i passatge per a Coetafinne
Pactfic amb trasborda a l'Havai a.
.. . _
El vapor MANUEL CALVO sortirä el dia 10 de març de Barcelona,
el 11 de Valencia, el
13 de eJälttga i ei 15 de Cädiz per a Las Paemas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la
Palma, Puerto Rico, Havana, Colón, Sabanilla, Curaçao, Puerto Cabello i la Guayra, admetent
cärrega i passatge ande trasburd per a Veracruz.
LINIA

DE BUENOS AIRES

El vapor INFANTA ISABEL DE BORBON sorterä el 4 (l'abril de Barcelona, el 5 de Mälega
I
el 7 do Cädiz per a Santa Cruz de Tenerife, Montevideo i Buenos Aires.
LINIA DE FILIPINES

El vapor C. LOPEZ Y LOPEZ sortirä de Ceellz el día
(l'abril, do Cartagena el 9, de Va:
lencia el 10 i el 14 de Barcelona cap a Port-Said, Colombo,8Singapore
i Manila, admetent eär4
rega 1 passatge per als dita pu rts i per altres indrets per
als quals hagi establert serveis ree
guiara des dels ports d'escala abans esmentats.
LINIA DE

FERNANDO POO

El vapor CATALUÑA sortirrä el 15 de març de Barcelutecel 16
Valencia, el 17 d'Ala
cant i Cartagena i el 24 de Cäliz per a Las Palmas, Santa Cruz da de
Tenerife, Santa Cruz 44
La Palma, reseents escales intermedies i Fernando Póo.
Ultra els indicats serveis, la Companyia Transatlàntica te establerts els espeeials deli
porte del Mediterrani a Novia York, ports Cantàbric a Nava York i la línia
Barcelona a Filid
pinee, les quals sortides no sin filas i s'altuncearan oportunament en cada de
viatge.
Aquests vapore admeten eiaärrega en les condiciens mesfavorables i passatgers
la Cempanyia dóna allotjament /non cerned i tracto esraerate cura ho
Tate
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CONFERENCIES
D'ESPANYA
El control obrer

Una nota de lá
classe patronal
La representaci6 patronal ha facilitas
la següent nota oficiosa justificativa
de la seva retirada de l'Institut de Reformes Socials.
El dia 3 del corrent mes es reuní el
Ple de l'Institut de Reformes Socials
par a preceda a l'eatudi d'un projecte
de hei de contracte de treball.
En aquest projecte, la discussió del
qual co el Consell havia ocupas les yessions de quasi tot un any, no hi havia
cap article referent a la materia del
control obrer ; mis encara, havien estas
deliberadament suprimita quatre arti
cles que hi alludien i que les sections
de l'Institut havien incide primordialment en l'avantprojecte sotmés a la
consideració del Consell.
La representació obrera, entre les esmenes que proposi al projecte indicat
n'ir.clui una referent a la citada materia, sense donar-li número i per ésser
discutida quan cemences próximament.
Peró en el curs dels debats del ple
actual, crcient que una altra cosa ti
convenia, presenta novamcnt la qiiestió
del control, dilluns, 12 de l'actual, amb
una esmena a l'article 12 del projecte,
avui, dia 16.
La representació patronal, entenent
que l'anomenat control obrer Es una
institució que portarla els mis grans i
greus danys a la indústria nacional, que.
per altra part no compres en el projecte portat a estudi no procedia discutir-lo i fmalment que el passatge en que
n'inclogui una referent a la citada matepresenta la proposició de "no hi ha Roe
a deliberar" a l'extrem del control.
Sotmès aixó al ple, fou rebutjat anda
el vot en centra dels representants obrers
i gran majoria de vocals de reial ordre i corporatius.
En aquestes condicions, la representació patronal entengué que la sera presència a la sala solament conduiria a
autoritzar la discussió d'un extrem que,
per l'itnmens perill que enclou, pot ocasionar la ruina de la indústria patronal, i no volent col.laborar ni tan sois
amb la sera presencia callada a tal resultat, es retira de la sessió.
UNA LLETRA D'UN VOCAL

dos decrete de competéneies.
El Consell de Ministres
En eortir s'havia trobat amb
el general Primo de Rivera, el
qual acudia a complimentar el
el projecte
rei i ola ministres de torn, que S'aprova
eren es de Foment i Instrucció
de voluntariat per a
pública.
Al.ludint al Consell d'avue i
Africa
intencionadament, els periodistes han preguntat al cap del GoA tres quarts de sis de la tarda han
vern:
quedat retienes els ministres a la Presi—11i haurà també Censen de dincia per a eelebra,r l'anunciat C(71/seiL
ministres?
El president ha contestat vivaEl senyor Pedregal ha repetit que continua pendent de despatx l'informe del
ment:
—No, per Dei': avui acabarem Consell d'Estat sobre les millares ah
subalterns.
la tasca començada
El ministre de la Guerra ha confirmat
Se celebraré avui Canse!l porqué ha de marear el ministre que el Conseil despatxaria el oesß proin I
d'Instrucció pública a Burgos, ¡ente sobre el votuntariat
El ministre d'Estat ha dit que. no! te1 porque el de la Guerra ha d'asnia cap noticia sobre el rumor d'aquesta
sistir a les maniobres militare.
Un periodista li ha preguntat tarda en relació amb un stzposat atempsi era cert que el governador de tat contra M. Palmaré. Es més—ha efeBiscaia eslava disposat a no tor- git—: he esmorzat 1110) els ambaixadors
Franca i Italia i no hi havia cap luna.
nar a encarregar-se del coman- de
ment per al tal rumor, que considero abdament.
surde.
El president ha contestat negativament.
NOTA OFICIOSA
El senyor Ubierna—ha dit—
El Consell ha acabat a un quart de
no esteva be de salut i em visité deu, donant del resultat aquesta nota:
ahir, per dir-me que es traba mi"El Censen examiné amb tot detall
llor i quo aviat tornaré a Bil- el projecte de D. 8_ sobre recluta i arbao.
garützació del voluntariat en rezércit
També li han preguntat els
d'Africa, quodant aprovat cl projecte
periodistes sobre la suposada di- del ministre de la Guerra.
El inateix ministre propasa i el Cenmissió del governador de Pa-

DE CATALUNYA
EARREAL

Teatro : : Futbol
' Ea celebrat les aoves esposalles en l'oratori dekl castell de
Santa Coloma de Querelle casa
senyorial de la seca tia, Na Josepa Recasens, la distingida eenyoreta Na Josepa Farré Ponles, filia del metge, amb el distingit i
jove metge de Rocafort de Queralt, En Josep M• Segur eauret.
— Al teatre del Centre Republieä Autonomista el quadro
d'afiolonats de la Joventut Nacionalista de Montblanch ha representat darrerament la .30Media "Les humils violetas' i "Diese/ele de Glòria"- El paseat dissable posaren en escena "El misteriós Jimmy Samsom", agradant torea el treball dels actors.
— El passat diumenge en el
camp d'esports de l'Espnrt Club
Sarrealene se celebré un partit
de futbol entre el primer tim del
Blancafort F,, C. i el d'aquests
ciutat, quedant el partit, per A
a 5 gola, a favor del local.
— Dissabte estigué a aclimata vila un enginyer dele Servets
l'Anilles de la Mancomunitat de
Catallinya, per a l'ensenyament
de la poda de l'olivera, havent fet
diferente espurgaments en algones propietats d ial termoEl Sindieat de Vinicultors
Agrícola han repartit entre ers
sens associats fascicles divulgador, deis Serveis Tècnic,-

PREMSA ASSOCIADA
CQRRESPQNSALS
miciació de Fabricaels de Teixits de Lla.
ma, Associació de Filadors, Auxilian de
lta Indústria Textil, La Gremial,
lira Oficial
Oficial de la Propietat Urbana, Asenciació de Patrons Carretees, Patronal
de l'Art Rodal i les cases Socs. de Que—
¿ras i Prina i J. Poch en Osa.
Després d'un parlament de l'alcalde di
ta ciutat, senyor Dosnériec Saló, el se•yer Blai Sorrlas, enginyer cap d'Obres
póbliques, feu, en espanyol, per sao sapiguer el catalá, una relació de les gesama per aconseguir l'empedrament, la
necessitat que los un fet ben aviat i les
dificultas que slavien trobat per acon-

seguir-lo.
Parlant després del rius de Sariia.nyo
Sant Cugat, que travessen la tic--la
retera, afee, que avui ai X6 ja no presenta cap dificultat per ésser aprobats els
projectes de construcció dels ponts i que
efintre poc s'aniria a la subhasta de les
obres.
Eaplicé que en un viatge que reataré a Anglaterra per l'estudi de paríments, se 5 suggeri la idea de fer-ne un
assaig a la nostra carretera, aconseguint
del Govern per aquest una consignad&

ialle 1 alarmes &o ) ' colaa uperior de Guerra, ea nombre de
eixanta, que venea an wiatge de
räctiques. Porten aate,- caroions
er a les excursione que comenaran demie • Madle.lnäpadloló el
oronel Pardo.
,-- La Premsa francesa arribada avui publica la me ya de qué
el Consell municipal de Marsella
ha emes vol favorable per a la
linia 'ebria Marsella-Ángel (per
Perpinyà, Barcelona, Palma), que
comenearä el 15 juny prbxim.
— El vapor "Reina Victoria"
substituiré al "Jaime I" en els
viatges räpids Palma-Barcelona,
per tenir que fer aquest una exel
°urgió a Civitavecohia.
Reunits els alcaldes dele/
pobles de la tela per implantar
xara telefónica interurbana,
acordant-se gestionar l'afee amb
el cap de 'Pelägrafs, puta ni ha
el propòsit de qué es faci la metallació sota els auspicie de l'Estat espanyol.

Ton mili() de pessetes.
Digne' que tenia demanades a l'Estat

per aquest fi, im omitió set cents mil pesseres i que la resta, un mllió i mig, corremondrá als pobles afectats per la minora.
Torda a parlar despré el senqm

FAATARO

Tasca cultural

Jai4

i es terminó l'acte enmig de forts aplaudiments.
Tots els concurrents sortiren molt satisfets del resultat sle la reunió.

Guimerà

Homenatge a

Conferencies :-:

,tr

D'esport

A la societat Iris doné una notable conferencia el jove professen aprovi, un projecte de R. D. sobre
lencia.
sor del Grup de Ciencies de lEs—Aquest governador—ha dit ascens de coronels i asimifats a/ carece
cola de Canet de Mar En Josep
TOFtRcELLA DE MONTGR1
el marques d'Alhuremas—no ha de general de brigada.
Piteo' Juval, sobr les ensenyances
Es despabca un expedient ampliant el
dimitit per qüestions politiquee.
pràctiques que es donen als
MaquInärla : Auternnibus
Pensa fer-ho per dedicar-se a eridit de Guerra por a serveis d'hosobrera als centres ce.lturals a cär
pitals
i im altre d'adquisició per gestió
treballs electorals en el seu disrec de la Mancomunitat de CataD'eleeolons
MANRESA
tricte de la provincia de Ponte- directa crauto-algibes per a la IntendenItinya, La conferencia il.lusEn
el
taller
de
serralleria
do
cia
militar."
vedra, però res mes.
Vicens Presses ha estat instal- trada amb projeceionsApleo : Visita d'Inspecció
AMPLIACIO DEL CONSELL
Prosseguint aquesta entitat, alEN RAVENTOS I LA QÜESTIO
Per al vinent diumenge, dia lada tole la maquinària moderna tament cultural, les seves visites
La primera part del Consell s'oper als treballa del ram18,
hi
ha
anunciat
raplee
jaumi
DEL JOC
instructives,
una nodrida reprecupä en la centinuació de l'exa- L'Administraeió dels trans,
Contestant als mereces que al- men del problema social, enve- en commemoració del centenari ports de viatgers ha augmentat sentació visité el Casal de l'Ol'afusellament de les 24 vícgun periòdic ha formulat contra rinat pels darrers esdeveniments de
els serveis amb un nou autätn- brera, el diumenge al mate i at
times dele "Tres Roures".
el ministre de la Governació, de Barcelona.
la tarda passaren a Canet, visi
nibus amb 20 seienta.
—
Entre
els
cada
dia
mis
s'han concedit alguno permisos
Encara que s'han reservat eta
— IIa csomerbeat tes visiteM eant-se 'l'Escota 7e1Onlieleseri,;
arords, ereiem que aquests es nombrosos teclees amb què LA electorals pel dintricte el candi- Biblioteca Popular, el castell d
de joc, el duc d'Almodävar del
remita en aquista
Valle manifestava avui que no fonamenten en nous mandes PUBLICITAT
ciutat isa produit falaguera im- dat senyor Puig de la Bellaeasa. Santa Florentina, l'Ajuntament
era exacta l'asseveracid publi- dintre dell mes estricta respecte pressió l'anunci de les millones
Ateneu Obrer.
a les llei, madificant els prozecada.
--- Al Casal tCatalanieta
SANTA COLOMA DE GRAMANET
que
han
de
convertir
aquest
die—El goventadors de Barcelo- diments de la noticia parque don- ri en un dels millors relaten. Els
C O M homenatge a Angel Gunnena—deia el ministre--ent mani- gut /a mérilma ofiräria.
L'homenatge de demà : Confe- rä. la c reopanyia cämim-draed
D'altres nmerlitats del con. esportistes, que són aquí veritafesta que no 6s vernal, que es
(lea que dirigeix En Jaulita
ble
estol,
esperen
ansiosos
veure
rimola
jugui a l'Aeri Club, i que no s'ha leerte social, tals com raotnacié
iras pesà en escena el es t di; e
eonvertit en fet el desig 'de
del
governadre
civil,
En
Rayen,
TU ha gran espectació per la drama "La resta del bl le".
donat cap permis nou per a jucometer un!, una gaceta d'esports
has.
i
de
la
lletra
que
En
Camresta que se celebraré demà, diugar; es a dir, que en aquella poescrita en catalä.
-- Al C.Ireol Catä g e, Vibro
PATRO
blaeió es juga actualment en sis bé ti ha dirigit. lambe en parla— Un delegat del Govern el- reelige, com a homenatge al te- dolift l'anunciada conferenma se
ren
ele
ministres.
Eduard
de
l'Institut,
El vocal patró
circols i el militar, o sigui en
ha practicat una visita d'ine- uor Vinyes i a la vellesa orga- bre "La ciutat de Roma" el re
assumptes de Guerra que vil
de la Iglesia, publica aquesta nit en la
els metete/a, !loes que abans.
pende a l'Ajuntament de Roma- nitzat por la Lliga de Defensa verend doetor Felix Castella. Ten
fi
guren
a
la
nota
ofielosa
del
Premsa una larga lletra, explicant les
el
—Respecto a Madrid, tine
fort i Vilumara. Per a be sigui. de l'Arbre robla la conferencia un acabat estml
nombroses adhesions i premis,
ranus que ha tingut per dimitir el cal-mateix m'itere puix no s'ha do- Consell ocuparen la segona part.
El projecte aprovat s'obre la
FIGUERES
entre altres del dit senyor Vinyes, històric, que li valgué nodrit
ICC.
nat absolutament cap perrals.
ZxpLica detalledarrient la forma en
deis diputats del districte, del aplaudiments.
Es ciar que no pot respondre recluta i organitzlefó del .zoluntariat consta de f..4 anteles 1 L'empedrat de les carreteros doctor Pau Vinyes i dels acaba— El 7 '1 ter equ:e de
qué co discutí el prajome del contracte el ministre que en algun lloc hi
conté la prohihicid del valuntadel treball, en la qual exposa la sera liagi una partida clandestina,
ble propietaris senyors Andreu S- 5 vi :*a nLadar-se
Esporas
-:El
Centre
resolanariat
en
la
Pertinente,
Baleare
I
ti
opinió completament contraria a la n2cnnUndrer amb el prime:
Barres, Miguel Vilaseca i altres,
com la que es describrí recentgativ-a de discutir tan sols l'assumpte
lista de reemporda
un lot de llibres de la Bibliote- reeeltaet ..e els nostr ,.; venes
ment a uit bar del carrer de Fer. Canàries i lambe es prescindeix
l
control,
per
entendre
que
al
accepen
ahsolut
de
tes
empreses
reper
5 gc,Is a 1. El nostre eqm
Sin
raz.
Ila estat adjudicada al Foment ca Pompeia de Barcelona i un
clueadores que, a Miel del mitar el patronas el formar part de lInstinremi de don Alfons, de Ma- va presentar-se incomplet.
Pero
aquestes
coses
poden
d'Obres
i
Construecions,
de
Bartut de Reformes Socials, elegint una renistre de la Guerra, signifieava
drid.
segon de l'Iluro va Wricer per
evitar-so.
resque d'un träfec
escrú- celona, la subhasta per a l'empepreaentació, ho lela porqué aquesta traePer facilitae el trasllae dele gol a O el d'igual categoria d
El
ministre
prepara
una
estadrat dels carrers de la Junquera,
pols.
tes els assumptes que se li presentessin,
ceneurrents
a
aquesta
vila,
la
Manresa, en un encontre efectua
dIstica de les cases de joc tanGirona, Placeta i Nou, correspoels discutís i fes aquellos obscrvacions
nents a la travessia per aquesta Campanyia de tramvies (Billa de en el camp de l'equip
que estine:3 Instes als intereasos potro- cedes a tot Espanya.
Badalona)
i
la
d'autos
de
Sant
— El primer equip del Mata
Nomes a Alacant, entre efe- LA QUESTIO PRO - ELEC.FORAL ciutat de la carretera de Madrid
nulo.
Adria a Santa Coloma augmenta- rd C . D. jugó un partit contra un
d'ai Algun diari assenyala que ahir a França.
Que rebutges, tense voler discutir, el cols, casinos, cates i cases
ran
el
servei,
sial
com
també
ho
en el Consell es tracia d'elece
Ira índole, se'n tanearen 340.
— Diumenge se celebraré un meré el de c-arroatges de Sant selccció el C. D. Espanyol, i a
control, seria motiu porque l'opinió creus
seu camp, guanyant els nostr
cions.
sopar d'homenatge als jugadora Andreu (parada de l'antiga
que lo represeütació patronal eslava
Plaper 4 gols a 2.
Del que s'ocuparen els minis- de la Unió Esportiva Figueres,
mancada d'arguments per a oposar als LA FIRA DE MOSTRES DE BARe
ça
del
Comerç)
a
aquesta
vila.
qüestió
que
en
potres fou de la
Havent-se solucionat
que tan brillantment han conobrero, qaan aixó era absolutament laCELONA
— El doctor Riera i Puntf conflicto existententre la Soc'
driern dir-ne pre-electoral exisexacte.
sos -secretari del Treball tent entre l'Institut (te Reformes querit enguany el tito! de cana01
donä
a
la
tarda
del
passat
diutat Esbarjo Ateneo i l'Associazi
pions de la provincia. Durant les
Que en quant rl punt dc vista präc- marca ü Barcelona aquesta taruna conferencia en pro de Mutualista Musical, va celebrar
tic, té el convenciment de qué, donada da, rom havem dit anteriorment, Socials i la Junta Central del provea del campionat han gua- menee
l'idioma
nostrat
a
la
sala
del
teaperò
no
d'eleccions.
Cens,
l'actitud dels elements, del centre, senyat vuit partits, n'han empatat
se un brillant ball, que fou am
acompanyat de la eomissiú del
ria segurament rebutjada l'esmena deis Comité Central de la Fira de
un i n'han perdut un altre. El tre de la Higa Nacionalista . Fou nitzat per la Banda rnunicipa
molt
aplaudit.
obrero, quedant d'aquesta forma acabas
LA QUESTIO DEL MARROC
partit que han perdut ho fou a
Ma causat la millor impress,
Mostres, per inaugurar-la dernä,
1 liquidas un assumpte que amb la re - en representació del Govern.
l'arranjament del conflicteEL GENERAL CAVALCANTI DA- Girona, per 1 gol a zero, obtinMANRESA
irada patronal quedara dubtós sua.Pel ministeri d'Estat s'ha do- VANT EL SUPREM DE G. L M. gut de penalty, per l'equip giroAmb diferents actes pe
pee.
ni. Tenen apuntats 23 gola a fanat trasllat al Comité Central de
als quals s'ha contractat (ans
Pluja I neu :-s Excurs16
Fins a dos quarts de nou de la vor i 7 en contra, distribuïts siI per fi, que com fórmula d'avinen- distintas reial ordres, donant
la Banda municipal, seré Mate
ça ell considerara acceptable la que conrpte que alguns Governs esnit estigué declarant ahir, com al: U. E. Figueres, 4 gols, i A. D.
Ha produit penosíssima impres gurada la nova Casa del Potal
proposava una informació sobre cl conIler
.
del
.
.tot.‘
testimoni,
davant
Sant
Feliu
de
Guixols,
1.—U.
E.
sid
a
la
riostra
eiutat,
on
gaudia
trangers esteran oficialment reels próxims dies 18 i 19 . Dem
trol encara que anal) la declaració dc
instructor Fontan, en la causa Figueroa, 4 gols, i C. D. Blanes, de generals i merescudes simpa- deietes de propaganda hi hau
preseneals a la l'ira.
que, un cop feta la informació, la repreinstruida au-ob motiu de la con- 0.—U. E. Figueres, 8 gols, i Pa- lies, la mort de Fillustrat jove concerts, fundó teatral i conft
sentació patronal veuria si es conforducció d'un combo' a Tizza, el lafrugell F. C., 2.—U. E. Figue- En Gonçal Casas i Sala. l'enter- J'Anees.
POLITIC MALALT
' mava o no amb aquesta, ço que feia sures, 5 gols, i Port-Bou E. C., 3. rarnent del qual tindré lloc demà,
El sols-secretari de la Presi- general Cavaleanti.
— Per a la próxima testa
posar que seria rebutjada.
que peguen-1 res-,
Es diu,
dencia, senyor Barroso, fa llit pondre del rumor, que sols a ti- —U. E. Figueroa, 2 gols, i U. D. constituirä una gran manifestee Sant Josep al Monumental Bi,
Fa notar &eres que els patrons arriein
de
dol.
1.
Girona,
s'hi anuncien dues
baren a usar mots de violincia contra amb un atac gripa!.
tol d'informació consignem, que
—La Junta directiva del CenAllir plegué abundosament
unteany que na els segui en Ilur
ei Consell Suprem de Guerra i tre Nacionalista de l'Empordä, en els termes de Sallent i Puig- presentacions de "Don Joan
Serrallonga" i "Pel telt amor".
HOSTE A BARCELONA
retirada. Aquest criteri fou condernnat,
Marina no revela en la causa del
—A iniciativa 1 gestione d'y
Aquesta tarda surt cap a Bar- comboi a 'rucia l'absoluta unani- que s'acaba de constituir, estaré reig. Les muntanyes de l'en Berpor intolerable, per En La Iglesia.
gadé
han
aparegut
avui
blanquee
formada
de
la
següent
manera:
bon mataron( s'estä treballa
Diu que allir fou reconvingut dura- celona el soIs-secretan ddl Tia:mitat que s'ha vist en guantes President, Catees Jordà; vice- de neu.
meta per almins dels seus ccenpanys
per preparar una exposici
ball, per organitear la delegació delieions i sentencies ha pres
Aqui a començat a plovisquejar pintures i escultures del que f
Gerau Garriga; Tresopotser per aquello als quals considerara del ministeri en uquella ciutaL i
part fine ara. I es diu lambe que president
aquest
watt,
fent
renbixer
l'esrer,
Jaumo
Masset;
secretari,
mis ínlimaznent.
assistir a diversos ates.
tres consellers do gran prestigi Ramon Foraster; vice-seeretari, peranea deis fiestees pagesos, eximi artista mataroni En Dama
Aleshores, insistint en la sera opinió
Campeny.
— —
estimen que ha d'exigir-se algujustament alermals per la Ilarga
UNA NOTA DE LA LEGACIO
v'seecte al que dcu ésser el mandas que
na noca responsabilitat pel plan, Joan Coll; vomite, A. Costa Fer- secada que lente greus
— Per al dia de Sant Jos
perjudidicti els actes deis vocals patrons de
tejament desgraciada °perece"). ran, Ramon Poso, Josep Marta Ju- eis els ocasiona.
a la tarda e'Acadèmia Musi
CUBANA
El dit
nyer
i
1.1art.1
Moradell.
lInstitut. i no considerant possible votar
Malgrat
tot,
ropinie,
mes
,cor»z ariana ha preparat un no
La Legació de Cuba ha publiCentro s'instale:1in en un deis
la proposició patronal, mes no volguent
— El Centre Excursionista ble concert, a cärree del eelet>
rent es que no resultarà cap em p
cal la següent nota:
Ventear l'harmonia dintre del grup, anuominore indrets do la Mulla i es
"Avant"
16
projectada
pel vinent
e
c
o
n
t
r
a
i
g
ú
.
"Quartet de Budapest".
"Amb motel d'haver publicat
muntarà amb tot luxe. La sala
diumenge una °en/raje
ciä cl seu propósit de presentar, oboes
un periedic illustrat d'aquesta
—Desitjant l'Aesociació Be
EL COMUNICAT
de que s'obris la sessió, la dimissió del
peu
pla,
i
al
priva a Sant Miguel del Fay.
de café seré a
celonina Nostra Parla celebr
seu carrec de vocal suplent de represen- Cort una informació en la qual
mer pis s'instaLlaran les sales
als
territoris
de
Sense
novetat
Cornpletament
restablert
diu que ele tabaco originario de
en aquesta ciutat una Diatla de
Sació popular.
les Comandàncies generala d'A- de Junta, oficines i sala de lecs'ha tornat a possessionar del
antevea a I'llavana i
tura, etc. La inauguració es farä jutjat d'Inst m'oció d'aquest par-. Llengua Catalana, delegä
' Acaba la carta exposant un criteri Tampa laven arnb etiquetes que
frica.
sal Catalanista peralte orean
malt radical contra eis intransigents, que s'expiar:
el primer dia del mes entrant.
Lib el digne jutge i distingit litoe zi tan patriblie acto . Han come
indueixen a creure que sí,a eiEL MORO DRIS-BEN-SAID
Ileey de senir els interesaos patronals
rat
En
Feo.
d'A.
Segrelles.
de Cuba,
gut els treballs a tal fe Sego
Lauras servil als agitadors, els guate, gare cubans, la Legació
Es (roba a Madrid el moro Dei
SABADELL
prec de la link', de Fabricants
referéneies, lacte tindrà !loe
fundant-se en la negativa a discutir als
que tan gran paper
-enSaid,
PALMA DE MALLORCA
do
tabacs
i
cigars
del
seu
país
i
no
considerant-se
venvinent dia 25. Consistiré en
gens adversaris.
feu en el rescat dele presoners
L'empedrament de la carrttorsi
çuts cara a cara i arrth armes IlciaIs, al- amb l'initoretzació expressa
al testat de l'Ectievarrieta.
de Sabadell a Baroelona : : Re- El servel radlotelegräfico do l'a- aele públie, en el qual hi pre
seu Govern, fa constar que la
earan la bandera elcl control, com queldran part diversos oradors
viacle Els alumnos de l'Escota Nostra Parla, d'aquesta che
nló a lea Cases Consistorial,
com que no s'ha volgut discutir per por dita informació de absolutament
CAMBO-RAVEN'rOS
a
Cuba,
a
causa
de
al resul t as d'aquesta discussió, (pian en errònia, puix
Diumenge passat se celebré al saló de de Guerra :: La tinta ¡A ria Mar- hi haure a mes &milete pelee
'rota els diaria de la nit publi- teunions del Cunsieori una important
l'esperit de tots esté, adhuc deis obrero, l'clevat (leal aranzelart, de guaselle-Argel :: Els vapore oorreus de sardanes i probablement
autors de l'esme na, que el control no pot tee dòlars cinquanla contaos per quen la 'letra dirigida per En reunió per a tractar de l'empedramcnt
gun ¿tate la tarda.
a
el
25
per
100
ad
va.C.ainbö al guveenadur civil de la carretera de Barcelona a aquesta ciu- La xarxa telefanica Interurbana
innalantar-se a Espanya, pereue porfaria Hiera, mit
— Despee% dune dies de
perqui
lore:o
qua
den
espineta
mercaBarcelona.
ah cll la ruina de la indústria i
tat,
Aeabada la installaeid radiade- friment mor( el degà del Colportaria junts amb les restes sle la des- deria, éo abeolutanient impossiAsistiren a riacte, entre ahres nomgi de Procuraders. En Jame
trocada producció nacional, patrons i ble la Unportnei6 i he tabas amb
DE LA MOR? D'EN DATO
broses personalitats, els dtputats per la ligräfica dele aparells, estan cro- ooder de P1/1118,. P011 una par
cante per eomenvar el servei
el propeeit de posterior exportaobrera.
El fiscal ha formulat les tea- Mancentraitat de Catalunya sulyot3 Pas- neri Paltaa-Bareeloaa, havant nalitat finanoiera, bailaor, e
cid, no essene exaete que de Cuba clusiens provisionals ea la reti- men Picea i Deniénec Fatjó; representants dale Ajuntaments de Terrassa, realitzat priotiques conueui- responsa! del Dinar d'llopan
EL QUE DIUEN ELS MINIMTRES rom expartat amb el segell de na per assassinat d'Ea Dato.
caoid amb Argel, amas lleulle', fou direotor primer de ta C
garantia •floial del Govern cuEl preeldent del Consell, en re.
-pela (le raen per a Mouraila, Saat 1.1streus, Barbaré i Sant
Demane
d'Eetalvis i a mes a mes 04
atiataoteri.
idé, ele expaettn altres tebeo Matheu i Nieslau i per ella 414.4,3 Esteve de Castellar. Les entitats Geeint
bre avui els perlodietes. Ila malis
fabriques
Maro arribat itl eaps,
a
h'Alcaldia alguna &aya.
iNsCaerle,
de
Ceethza
san,
die
Fakir
nifestat que en despatxar amb que ele elaboratei
pena!,
procejaata diveraes
el rei havia poeat a la eignatura establertep a la República,
EiS

SPI1S0

selten

•

.1oLlecti-

gr

LA MUSICA
BACH A L'ESCRLA DE MAR
Dijous, a l'Escota de Mar, ea
aquell rece de la Barrehmeta.
per virtut della ennoblida, hem
pogut fruir una deliciosa sessie
Intima dedicada al gran Bach.
Aplegats a la sala gran, els
ahormes han cantal dos (l'orate.
el rnestre En Juan Tornas ha executat al piano els selis Iriadisisims fragments. i En Joart
guares ha explicat la vida i l'obra de Joan Sebastià Emeh.
Tot exquisidament ree.xit, en
un ambient fervorós ritruat pel
rnar proper.
Aquesta sessió es tantee d'un
vast pea de la direcció d'EsloraCid Musical de les inetituciene
de Cultura.
Deenä els eminents artistes
N'Antoni Sala i En Pere Vallrribera, donaran un entuma cle
celto i piano als alumnee de Vi' lajoana, i dissabte, sota la cura
del metete Juan Llongueres, es
repetirà la sessió Bach en aquella ultra interessant institució
que es l'Escola de Labora i Ofi.cis de la Dona, de la Honda de
Sant Antoni.
Tot exquisidament reeixit, en

i tat, tràgicament trasbalsada pi

naufragi de tenis valora morals,
se'ns refermava l'esperanea en

els resultats de l'obra fermidable de la Comissió de Cultura,
per tal de renovar, espirilitaliteant-lo, el noetre bon pede, però
ens punyia greument el record
'del mancament dele hornos que
Ilefugint la realitat (a casa nos_
era mateix en el nostre Ajuntemeta), comprometen la contiEnlació d'aquesta obra faeundistima.

•

TIVOLL—Orquestra Stet -'
fbnica de Barcelona

• L'Orquestra Simfònica de Barcelona donarä el segun coneert
de la seva catorzena serie de
l s, el diumenge,
"
$8 del que Stirn, a les once del
xnatí, al teatro Tívoli. El programa està integral, ultra la ',temiera audició de "l'asaetees
franciscana", de G. Pierne,
lustre director de l'Orquestra
Colouse. de París, obres seleceionades de Berlioz, Beethoven i
Wagner. Hi col.laboraran la soprall nordatnericana scnyoreta
Barrie i la riostra jo yo pianista
eenyoreta Margarida Chala.

Yllatin e Han ue

:ASSOCIACIO CATALANA D'ARTISTES
El passat dia 8 del que som
&irgue !loe, a la sala de l'As gobiació Catalana d'Adietes, un
Interessant recital de canecens a
càrrec de les senyoretes Dalmau
Desfours (Soprans) i dels senyors Baque i &tamal! (tenors),
en substitueió del concert anuaciat a càrrec del tenor-solista de
Catalä, En Francos° Torra, que per malaltia d'aquest hastié d'ajornar-se.
Toles les obres executades foren dites arre/ una gran mesilla,
eobresortint el jove I3ofarull, el
qual esta dotat d'una veu notable. Molt b, arribé, les senyoretes Dalmau i Deseours, possetihrS d'una perfecta escota. La
renyoreta Antoinette Dalmau,
que es feu càrrec de la part
piano, executà Nocturn, de Chopin; Arabesque, de Debussy, i
Sonata, de Beethoven, essent lotes elles molt aplaudides.
: Diumenge vinent, dia 18, a les
teme del mate tindrà lloc, a leessociació Catalana d'Artistes (Ilse
Comtal, 17, principal) una interessant dissertació sobre la rana
eó popular catalana, a e,at res de
illsidre Molas, iIlustrada amb
cançons harnionitzades per N'Albert Muntaner i En Salvador Fuliarte les guate seran executades
per un (marica, de curda integral
per Antoni Mayoral (primer vio10, Josep Solsona (segon violi),
Josep Julibert (viola) i Salvador
Finan (eeleo).
COMMEMORACIO DE LA PAS810, DE BACH
Advertim a Orfeons, Chota i

d'altres entitats i particulars que

han rebut la tarja d'invitació
mesa pel Comité Exectitiu per
assistir a la soletnnitat del dia
19, que degut al retard dut als
treballs per la darrera vaga general, queda ajornat l'acte pel
diumenge 1 d'abril, a dos guatas
de dotze, tenint en cornpte que
l'avinenteea de la Pesque perlasere. acudir-hi mejor nutnbre di.
re.preeentants d'enlátala do fora
que desitgin
TItIOS DE BEETHOVEN

Avui, diesabte, a les sil; de la
tarda, els eminente concertistes
:que formen el Trio de Barcelona donaran la darrera sessió del
:Celes dels trios de Beethoven.
Examiliat el programa, no es
'gens d'ostral/3, er el gran interés
:que aquest concert ha despertad.
t En efecte, al costal de cornposi' china tan intereasants 1 de tan
¡Indiscutible valor dins el conjunt
Øe l'obra beet.hoveniana, com Cl
I"Trio en mi bemoll", op. 1 núinerq s1,191 portee "Trio en si be-

moll", eetrit quan Beethoven
apenes havia complete, els acezo
anys, hi veiern el reineis "Gran
Trio ea si beinoll", op. 97, dedica!, a l'Arxidue. Rodolf, una de
les mea genial» obres de l'autor
lid "Fidelius", completarle-se el
programa amb les magnifiques
i ponderardes "Va-sumisa en si
bemol'', op. l'e
Es de creure, per laut, que la
Sala Mozart avui es vetnat extraordinäriarrie.nt concorreguda, i
que els distingits artistes Vives,
Percibí i Mares veuran premiat
magaine esforç que representa l'organitzaciú d'aquest cicle.
amb les mes afectuoses provea,
d'entusiasme de Fauditari.

LA PUBLICITAT

Maula% 17

D'esdeveniment teatral pot (malificarse la representació de l'obra matra de:
distinga escriptor En J. Puig i Ferrater "La fhilla enamorada", obra duna
gran valor artística i literaria, que la
coropanyia de Mercó Nicolau, dirigida
pel primer actor Alexandre Nolla la interpreta anth gran amor. Es d'esperar
que es veurá inolt cencorreguda la sala teatre de l'Orfeuí Gracienc la nit de
(letal

En una de tes nostres darre-

res edicions publicàvem en la

VISTA DE CAUSES
A la secrete primera ha comparegut David Martfnez Lepes,
acusat d'injúries a l'autontat,
per al qual ha demanat el fiscal
la pena d'un any, vuit mesos

SCOCió

Concurs literari organilzat
sala la Preeidencia boneräriY
d e'm J os e p Al a r i a l'E o' Alerhra ih"Tea:.

P7 rn e n d e ili v P n t ti

res.

Premie ordinaris.-1. Flor na.
tural. Ofrena del Pomell
nitzador, a la millor p uestargaque
canti el doble lema dels Pernees.
eI. Viola d'or. Ofrena de les
Autoritats Eclestästiques, a la
millor poesia de carácter eli-

o

II!. Englantina. Ofrena
de
l'Excm, senyor betlle de la riostra
cintile a la millor poesia despeen patriótic.
Premia extraordinaris.
Premi d'En Ptamon Picare con:
setter del Pomell o gitaitzader, a
la millor narració d'un fet Mes
(Afee popular.
Premi de l'Acadèmia Católica, a la editor narraci6 de

GENERA LITA1
a

o

e

.

r

caràcter

Premi de la Elige Regionalista: Tenia: Perquè soc Pomellista?
IV. P emi del Centre Catalä,
a la rnillor poesia patriótica.
V. Premi deis PP. Escolapia.
Tema: "No pot haver-hi eaperit
patriòtic soase espera religiós".
YL—Premi de la casa Vinyes
al millor cuate per a infante.
VIL Prena de la casa Lluch
i Alavedra. Terna Bistre ,
VIII. Premi de Moseea Josep
Cardona, Pvre., al millor traban
en prosa o vers dedicat al gte.
reís cavaller Sant Jordi.
IX. Premi d'un ciutadà, a la
tnillor glossa a la Sardana.
X. Prerni d'En Tomás Gorina. Terna lliure.
XI. Premi d'En Francesc
Llonch Canymneres, a la millar
lletra prbpia per a esser posada
en música calistenica.
XII. Prenie deis Pomells de
Joventut de Sabadell, al millar
aplec de poesies pumellistes per
a eser znusicades.

•
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Noves religioses
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E1 lector diu...
---

.

s

.
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El benemerit l'a bart l'alk-kne de
Catalunya està preparar» unes grans
sessions de baile:a que anomena "Festa de la dansa", i que s'anirä celebrant en anys vinents.
Aquesta festa es taré al Frota.; Com.
tal i en els dies 19
i i3 i 27 de

rnaig próxima.

•

Seran presen ada unes o o so danses de les 3oo que l'Esbart té recollid-s, puix és impossible donarles a enneixer totes.
Panb tota esidendidesa es presentarà
la Secció de danses, composta de 6o
dansaires, el cap dels quals ierl el seu
tatusiasta director En Joan Rigall.
Serà ballat el hall de les gitanes del
Valles a l'usança de Satt \ r ima de Castellar i del (mal n'Itero vist algtm assaig;
txtlem afirmar que seré ei èxit.
Diverses cobles, de les més sobresor
tiras, han estat contractades i a cada
sessió iii han:1 dues, ja que entre el
programa de danses, M'Al) hallarles p, 1
públic sardanes.
Ei local estarä ornamental per la
terció de festes i excursions del da
F,bart.
Molt aviat donan-en Méb
d'a1 celeste magnífica testa.

15gic que creiem insuperables.
Allá per rally tele els savis geblegs
d'Europa descobriren arub el milimetre
d'agrimensor de cadena, que les costes
de Suecia, a la vota del Bàltic, creixien
a rae, d'un nombre 11 1(f3 u IllellyS determinat de milímetro o centímetres her
any. Estä segur el senyor Escriche que
les voreres de la Rambla segueixen en
moviment semblant ? Es ciar que amb
el trànsit continuat de transe Seils i altres vianants—puix ens permetrem ami,
tot respecte d'observar que les voreres
del Bältic sbn molt snenys corle-e-reir:des—no es pot pas notar amb precisió
el coeficient de creixença, si exisleix,
perb com sigtti que luan posta ;Tul(
que les careces de la Rambla no ;len

r

giös.

PALAU DE LA

de la (.1-1risa

març de 1921

ELS TEATRES Les arbredes de la Crónica Judiciária Els Pomells d
CDMPANVIA MERCE RICO- Devesa de Girona
AUDIENCIA PlIC>VINCLAL
Joventut
LAU

"Ele lector diu..." un.
clarn valva a la 'matra redaccid
per un inconegut devot de les
magnifiques arbredes joia de Givint-i-un dies de presó correctana i de Catalunya.
No volguerem que per una cional i la multa de 150 poseemanca do comprovació riostra del tete
S'ha assegut al banquet, a la
fel que solament com a possible
periil sane denunciava, restes secció segona, Joan Rovira Paen el silenci ta veu que dernana- res. vef de Sant Pere de Ribes,
KURSAAL.—Lo ninifa del Riu va acolliment a les nostres co- el qual, seguint el costum estaA la sala del cinema Kursaal va te - lumnee. Si per aquesta omissió blert en aquella poblaciö, va pos.(
l'atemptat a la Devesa saiagues sar foc a la brossa a la part de
se lloc ha essib de prova d'aluesta forconsumat—cosa que no podiem, terra que treballava en aparee mosa palicula editada per la nova sigmalgrat
tot, creure — haurfem na, propietat de En Joan Mata,
natura "Pioducciones einematogräfieas
perb corn ho va fer sense prenCastillo" que Ola constituit en aque_sta sentit per sempre el pes d'una
greu responsabilitat.
dre les degudes precaucions, el
ciutat.
Alar,
N'Eugeni
d'Ore,
des
de
foc va comunicar-se a un bosc
La steife del Rin és una bella pellí" 1,15 Noticias", basant-se seguESCRfl TCRA DE PRESTEC cula. Es traca
immediat propietat del mateix
d'una fina comédia des- rarnent
en la nota publicada per senyor Mata, causant danys vaEl senyor Puig i Cadetalch, en trament desenrotllada i presentada amb
representaeld de la Celia de Gre- veritable fastuositat. Las-alarme, a més nosaltres, Aleava la seva veu en 'orate en cinquanta pessetes. El
da Comunal, ha signat l'escrip- a mea, els preciosos paisatges de Ca' Mira protesta. En altres perib- veredicte del jurat fou favorable
fina de prestee conceded a l'A- talanya qne han estat escollits per a dies havem t.rolettl l'expressió del al Revira i la Sala va absoldree
mateix sentiment.
juntament. de Les Llosee la algunes es -enes.
iliurement.
Per això ens plau de publicar
quantitat de 25.000 peasetes per
Quatre personatges principals intervela
Hidra
que
acitbem
de retire de ASSENYALAISIENTS PER A AVW
al bastiment de la Casa Comu- aen en la comedia, els (wats han estat
nal i d'unes escotes públiques en entomanats a Carol Davis ARnörel, ar- des regidors de la ciutat de UiADDIENeLA TERRITORIAL
cuna,
els
nonas
deis
guata
i Ilur
la dita poblaeite
tista d'immillorables condicions per a
Sala primera.—Granollers. —
' COMISSIO PROVINCIAL La pantalla: Elena Martin, delicada- 1w:incita constilueixen una garantia per assossegar les inLa Colitis:e a; previncitel ha des- ment semativa i ami/ tur segell de ve- quietuds dels admiradors d'a- mejor guantea. Miguel Brunés
contra Hernies de J. Subirá.
ritable (bstinció en les seres pases att'ami. eis següents assnmptes:
Sala segona.—Universitat. —
tistiques; Poli Cunera, actor de mnaa quel tresor nacional vivent, apele
Exempció de ,subbeeta
lant La Devesa de Cirona,
Ireident: Andreu Gallarda conlada per l'Ajuntarnent de Sant vis córnea i Rosend Säez, que encaixa
tatuen aixf els nostres entice tra Amälia Estruch.
lacte de Vallalla per eont.ractar perfeetantent en l'exettlent quadro.
comunicares:
Sala segona.—Sud.—InterdieAquesta aova pellicula sobre:tul encmprestit destinat a la ins"Senyor Director:
te: Teresa Mercó contra Societatlacie deleurninació pública de tre la nostra producció per la riquesa
Si no hagu6s aparegut en el tat Anónima Espanyola de Cases
amb que ha estat filmada; el.; imeriors
la iocalitat.
"ilustre" dari LA P1JBLIC1TAT, Barates i Caixa d'Estalvi.
Ex nipeiö di sohhasia sollici- que en ella apareixen acusen un luxe no
ms prendriem la feina d'una
aristocrätic
i
diatingit
que
honora
l'emtada per dAjuntament d'Artes,
r ct.fieacid; demes, la forma desAUDIENCIA PROVINCIAL
per realitzar Lotes les obres ne- presa Castillo.
usadument anónima en que apaSeceió primera.—Les DrassaA la projecció de La nimia del Rin
cessàries per a la portada d'alreas lo que'ns interessa rectifipetables a la pol.:.u • itS, pro- asistí nontlebs ptibltc, essent »Anime car, ens porta a donar al solt nes i Vich.—Dos orals per estafa i furt.
u ients de les niasies Atente- l'elegi q ue es feu del film.
c intiegut e n la seeció de "El lecSecció segona.—Vilanova. —
ras i La Riera, del termo muriiEsperen/ que aquesta nova marca uni- tor dio..." un especialfssim inRobatori.—Josep Sänehez. Jurat.
cipal de Santa Maria d'Ol5 i per rá endavant depurant-se cada cegada te res.
Secció
tercera. —Llotja. ----Qua
mes en la seva actuació que tan enrertot quant a tal fi afecte
"Les arbredes de la Devesa
-Ir'
incidente per injúries. •
-Recaes d'aleada interposat per tarhnee .•.anenea.
U nona estan destinadas a desS2C Ció quarta.—Sant Feliu.—
(tea Marcell Serra contra l'acerd
pregunten amb te- Boa orals per dispar i lesiona.
de la batilia d'aquesta eiulat, pal
.11t
menaa i eseändel. No que nos—
goal es va desestimar la petici&
, ereilt s a :a primera scssa5 nitres, regidors de la Ciutat Auque juntan:011i amb altres inter- del. chumeeges al rezare Ronn.., tindran gusta, sapiguern.
«lb -• e) 4> a.
ventor; de brigaela, ferriellä per- el privid:ei de poder admirar la cotnEstä mal infarinat el redactor
que, els hi fossin coneedas els panyia d'In Rus L'Oisecii Ifou que del
sot;
l'Ajantament
de (tiroaugntents graduals del sou.
clanará pec :Mica vegada en dia de ¡es- tea, no %ol "aterrar mort de les
lt la Seaei6 de Cumples muni- ta una r
..taesentacii; a les entre de la magra:emes arbredee de !a Decipal.:
Sants d'avui: Sant Josep d'Arit
tarda. Els artistes VII5SOS
1 etirmens proposant l'aprova segurament la trágica visió presentaran risa", ni ningú no ha scaniat matee i Sant Patrici, apóstol,
But!aki, que mai e/1 sernblant facecia. Es Inccid i finiquit dele comides ala- actual-neta està esaent el rnés gran
bisbe i confessor.
èxit lusa solar/leal de laaar una parnieipals de Fogits cfi Tordera I deis teatn.es de Barcelona.
— Quaranta hores: Esglesia
cella
a
continuada
del
jardi,
poSant. Bartomen del Grau, corresA la sessió de les sis será represa blada d'arbres raquitics i que de les IlMigioses Arrepentides.
ponente a l'any 1920 - 21; Castell- l'obra de gran broma Els ültims
royomalgrat ells anys, per error; de llores d'exposició: de dos quarts
vi de 'la Marca, Cervelló i La Pal- liats.
de nuu del mate a dos guares de
¡t 'enlucid, no creixen ni ereixe
ma, Mediona, Montmaneu, Oteaset de la tarda.
A la nit segitrament s'emplenarä el ran nisi; os track' d'ajardiiiar de
se de Bonesvalls, Palafolls, teatre con, els anteriors dies per admi— Adoració nocturna: Torn
faisó escaient aquesta earcella
Ferchs i Tiana. corresponents
rar una regada inés L'Oiscan MCU.
com correspon a la sera estruc- de Sant Miguel Arcángel.
l'any 1921-1922.
— Vetlles en sufragi de les
tura naturalissima i racional; es
Dictàmens de censura sense
••
traeta de minorar encara la vi- äninies del Purgatori: Torn
esmenes als romptes municipals
sualitat de les grans masses de Nostra Dona del Sagrat Cor de
d'Igualada i Materia de l'aey 1920
verdor a l'hora del temps dote Jesús.
1921, que satan d'elevar al Tri— La missa d'avui: Sant Pai d'or a l'hora tardoral, dels gebunal de Comides de Madrid, al
gants arboris que sött joia i or- trici: color moral.
qual competeix la seva definiti— Cort de Maria: Nostra Doetail de la Ciutat postrada.
va resolució.
Tema() ens sembla magerada na dels Desemparats, al Pi.
PROBLEMES URBANS
DEL BISBAT
Els concursos inuaders
la dita que suposa litigia l'ALES RAMBLES
L'excel.lentíssim senyor bisbe
juntament de Girona gairebé
Itavent-se de celebrar un ronSr. director:
abandonats els jardins de la De - ha fet els següents norato/ecurs de bestiar perquf a Vich
"El Noticiero Universal publicava
sisa. No sabem veure
ntente:
dia 18 de t'actual en compita
l'altre dia, amb aquel' encela tan digne aquella ,suposada incúria, malEebnorn de Sant Andreu de
me,nt del reglament per a l'exe- de millor causa que ès sempre la seva
gra t del qual procurarem en ço Palomar: mossèn Enric Tutuscució de la Ilei d'Epizooties, el norma de cundueta, un acide
governador ha disposat el se- laboracib del senyor Tomäs de col- que de nosaltres depengui que saus i Ventura.
Escriche, ele' rimares jardins excelleixin
Ectinom de Santa Colonia de
güent:
parlant del ja quasi mes que ea rit pro- encara mes, de manera que siCervelló: mossèn Salvador i
Tot sino o conductor de bes- blema de les Rambles.
gue' hen dignes de la bellesa d'a- Campa.
tiar porquf que vagi al concurs
Fa notar el senyor Escriche el mo- quell paratge..
Ecbnom de La Gliärdia: naos.anirä proveht de la gula d'orilest que remita caminar per la vorera
Sempre agraïm estimuls ien Domènec Maynat i Grau.
gen i sanitat, expedida per l'ins- de
"El Siglo" quan lii ha gua aturalob que se'ns donin, però no
Tinent de ,Casa hullera: mospector municipal cElligiene i Sa- da i també la dificultat del pas
precisa en canvi que ningú s'es- sen Josep Perales i Guärdia.
nitat pecuàries dol Iltic de proce- transeunts
a
través
de
les
taule;es
dels
forci en fer, arribar al nostre cur
Coadjutor de Sans: mossen Jodencia.
ga tés.
ni en els dels companys de ma- sep Martí Duran.
Tots els animals seran recoJa de temías iinmemorial — creiem-- jonja nacionalista-federal, cap
neguts per l'inspector municipal
Coadjutor de Santa Merla de
d'Higiene pectieria, enearregat ;hacia constutat el difícil que tren sem- mena de convenciment en ordre
elataró: Doctor Florenci Baublants filtracions, dificultat &mida qua- a respectar el que en una forma
del servei, prohibint-se Priecés
celta Duran.
si sempre a la ja famosa hei de la o altra sigui patrimoni collectiu,
concurs dels presentals eiense
Coadjutor de La Garriga: mosimpenetrabilaat
pacífica
dels
cossos.
i que representi quaisevulla va- sen Flamis Llambell.
dita guia.
Aquesta llei, que segons nosaltres és lor patriótica o esletieä.
Queda prnhiltida l'entrada dela
Coadjutor de Sant Cugat del
quid del problema de la eirculacib,
Una suggestió en algun d'a- Valles: mussten Francesc Grieanimals proc'ettertt Ji localitats cl
és vigent a les Rambles més que no
quests especies tindria la viriut, ra i Gafa.
declarades infectes.
pas enlloc Inés de Barcelona i es per fins de fer-nos oblidar la riostra
En ee cas de presentarse un
Vicari de Vallgorguina: Doccas de malaltia infecto-conta- aix6 que el senyor Escriche proposa una modestia.
tor Ramon Gatius Bosch, i engiosa, es -procedirb per compte solució que té el inerit especialíssim RAFEL IMASO, CAMPS I ARBOIX carregal del servei espiritual
Regidors de l'Ajuntament de D'Olzinelles.
i ordne del nuunicipi o de l'en- d'ésser ab(olutament com una abra
titat organitzadora, a la desin- qualsevol. Proposa el senyor Escriche Girona."
PARROQUIA DE JESUS
que
les
voreres
del
que
en
diu
"arroyos"
facció deis Itees ocupats pele ani- 5iguin
Parre/quia de Santa Maria
ampliades fins els arbres i que
mals.
Jesús, Diumenge, 18 del corrent,
El servei sIlegierre i sanitat el passeig central sigui reservat al träntesta del Beat Salvador d'Hurta.
L'ESCOLA 1 LA PREMSA NApecuaria atendrà i l'ara cumplir sil que mdt justament anomena rodal.
A dos quarts de nou, missa i
Aquesta solució, que creietn que ha
totes aquelles mesures sanitä- estat
CIONALS
SON
LA
BASE
MES
nlarrer
dia de la Novena. A les
ja iiroposada per altres senyor.
I'PA ordenada., an eeintentat reden, ofici solemne, predican!, les
«are els quals es compta, segans el seFERMA DE LA LLIBERTAT
glament.
glbries de l'excels tautnaturg canyor Eseriche, el senyor Escriche (don
FUTURA
talä el Revud. P. Bru d'Lgualada.
Temäs), té, pecó, dificultats d'ordre geo-.111 • 1> II.

Festa

de

Bases
Sola bodran cencerrer a
aquest ceneure els joves i senyoretes inscritas en algun dels
Pomells de Juventut de Catetenya.
El poeta que obtingui la Flor
Natural haurä de fer-ne ofrena
a la senyoreta de la seva clec,
citó (procurant que sieso una pornellista), la qual serä proclamada resina de la festa, ocepant
lloc d'honor per presidir l'acta.
Les composicions han d'eeser
originals i Medites, encritea en
catalä i aniran acompanyades
d'un sobre clos, damunt del (mal
s'expressarà el Mol i lema de la
compoSiciti, ecrese candente el
nom de l'autor.
S'han de trametre al secreta..
ni del Jurel, Passeig de la Itam.
bla, número 16, Sabadell. El
temps d'admissió acabará el (Ira
20 d'abril.
La testa se celebrarä el dia 13
de inaig, en el Ileso i hora que ja
s'assenyalartt.

Sabadell, mare de 1923.
El jurat qualificador: preste
dent, moscón Josep Cardona; vacala, En Unís Bertran i Pijoan,
En Marian Manisch, En Ventura
Gassol, En Juan Cotnas, En Pero
Valle, En Juan Prat i En Reman
Figuillem; secretari, tome M.
lauster.
SS.
Per a la Diada de Sant fose, els Pomells de Joventut de Sant Feliu de Llobregat catan euganitzant una festa, en la
Qu el secretari de "Nostra Parla", senyor R. Negre-Batet donara una confefétida sobre el tema "Dues tares del
moviment nacionalista eatalit".

al

LA NACIO, EN TENIR
CONSCIENCIA D'ELLA
MATEIXA, ASSOLEIX LA
PLENITUD DE LA SEVA
PERSONALITAT
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buelil rebut els Sants Sagraments i la Baneilcü Apostólica

eas gastat amb líe,, podan afirmar,
dones, que també creixen.
La solueiú que propasa el senyor Ei-

, (A. c. s‘)

criche seria aleshores factible amb mol t

pagues despeses, solament tenint cura
especial que elsiranseunts s' bstia mes-

sin durant uns anys de passar per les
voreres, per la qual rosa seria (l'un bell
i útil efeete ruta tanca com la (tue ser.
veis de protecció al deeenroillatnent nrleà pseudo progressiu del Metropulitä.
Aix6 evitarla trasbalsaments com els
que origina la sentina periódica de etavegueres.
•

A ntlei Finan

's•e,

La seva esposa, Antònia Martínez, fills Trin;tat , Manuel, Josep M. a i Bonaventura, germans i parents tots, pre- e
guen a llurs amics i coneguts que vulguin recordar-lo en
Ilurs oracions.
>41
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FUTBOL
el< ES JUGABA LA FINAL
DEL CAMPIONAT DE CA-

TALUNYA?
:caaeain sobre la hipótesi, no gens
aellada, d'una doble victaria deis
eek-anstes sobre l'Espanyol i l'Avenç,
• dema na on es fara el deeempate
„ea-Barcelona, que constltuira la fioi del Campionat de Catalunya i el
@eta més transcenden . al de l'épeea
d'ara es rebutja unaniraement la
o que es faci a l'Estadi, ja que set sernb/a Es impossibe que en tan
espai de temps pugui acomodar-se
pablic.
S'esta procedint a una revisió elals
.; de ¡oc que hi ha per Catalunya,
segurament que a darrera hora els
' la llaman de desplaçar-se; tot aixó
ei ben mitas que les dues Juntes no
bessia a un acord practia.
Tam bé sembla poder assegurar-se q.te
Comité centralista del futbol canal. atenent els raonaments que li hau
ata feto, deciehrà ajornar tarr una
a mas la data del primer quart
enal. que esta fixada per al dia 25.
aquests dos punta, naturalment, daca del match de danta amb l'Espa
1 puix entretant no es pro prenh-e
st acord en feral
EL PARTIT ESPANYOLBARCELONA
las diuen de la Federacia que coreapenent jugar dereti el partit de la
volta entre el Barcelona i l'Es▪
encontre que sempre ha desgut gran interès a l'afició futbolista les Juntes dels dos Clubs, amb
peabie entert, s'han posat d'acord per' es faci al camp del Barcelona, ja
estant el de l'Espanyol en periode
ceaa,rucció, el gran nombre d'afiarae, que es propasen presenciar la
u no hi podrien estar cansodament.
,5egens sembla, el nomenament de rarte ro:aura en En Limeras.
LA FINAL DEL GRUP B ENTRE EL MARTINENC I EL
ERRA.SSA
Cau anumeile em dies carera, diaans
ve ell el mateix camp del Bar' ,a jalearan els aquiete del .Martinenc
del Lirrassa per tal de disputar-se el
Campió del grup B. ja rae a
: .;:IC en cl A, el cantpionat ha
taea adjudicat abans del dia ao i tras
di:-. a Sevilla per jugar el primer
Mral, amb el respectiu Campó
•

:a.

D • ..ea in irautraci6 'Jets das equtps
el a-are:cura del Campionat, ..)et mel'eoesilibri de llurs torees i tetes compre ei gran interès que tenen
per andar -sen el títol de can:pinas,
tul dir fa importancia d'aquest gran
tar.iire deis partits de quart de firml,

i final del Campionat dEs. per al grep B, és el mateix que
del A, si bi que amb la fi d'evitar
,analtániament en un maeeix canea juga:n al mateix dia dos partits
tanta transcendknez, es fa que las
ats siguin a la inversa.
CATALUNYA F. C., DE TERRASSA, BARCELONI F. C.
A quests dos equ;ps es disputaran ded.umenge, una copa dona -hi per En
Sela, a Terrassa, i al camp del
El Barceloní ealarit integrat per
•
Navazo, Caballero, Iglesias,
ktz ,
Ferniudee, Corbinos, Aulí,
Berna i Magan.
CICLISME

LA CURSA DE LES NOU
HORFS A SANS
e,erme l'expectació ÇP.e existeix
"rar aquesta gran cursa ;a1, del resultst de la (peal molts
emerrn treme'n les come, juntares pels favorits de les
a re, vint-i-quatre horas.
ze,arnum dauteras está concentrat
ge-.:] Pirita que forçosame it bauerrar eis equips Bovareelolanes,
eTr esserres i Regnier-Alegre, que
els enflora de casa, amera eL ita-

liana afesori-Balgarelli, que no voldran
pas deixar-se batee.
Per fi, Ea Llopis C-abrcia Armangol-Espanyol, en gran forma, donaran
també molta feMa.
La carrera començarà puntualment a
dos quarts d'onze del matí.
LAWN-TENNIS
EL CONCURS DEL BARCELONA
M'u ,. han continuat desenrotllant-se
amb l'axit de cada dia els partits d'ehminació del present Concurs.
Entre ella hi ha hagut una revelació.
Na Isabel Fontrodona, la nostra beta
coneguda jugadora, ha afermat la seas
"classe" guanyant amb gran facilitas a
la nostra fins ara invencible cantreaa
Na Louisette Mernet. Aquesta última
ahir feu un bell partit empatant a un
set; avui degut potser a un sobreenuenament, no ha resultas, a eetones, la
bonissima jugadora que Es.
En fi, l'enhorabona a la guanvadura
i que aixó serveixi d'estima' a Cotas les
altres senyoretes.
En Salat ha fet tarnbé un bell parta contra Olano, perdent en tres sets
rnolt disputats.
Andreu també dona seaeacia d'un
gran entrenament, ja que a la seva
gran seg-uretat de "fons" deu la seva
victaria sobre el nostre camui6 Sindreu, el qual donant molt avantaige ha
hagut de restar a la defensiva.
Degut a les nombrases inscripcions
i a la pluja que ens ha de;tcrbat clima
tardes, r„.1 Concurs es prorrogará durant la setmana que ve.
Els resultats
són els següents:

Campionat:
Sta. Fontroduna verte a Sta. L. Mernet, per /-6, 6-2, 6-o.
Olano a Salat, per 6-4, 8-1o, 6-o.
Avantarges:
Cuntis-Boucher a Andreu-Sagnier.
J. Andreu a González.
J. Andreu a F. Sindreu.
Sta, M. Muntadas-Olano a Sta. Carter-Boucher.
Sta. R Torras-Sic-va a Sta. I. l'outrodona-A. Fontrodona.
Pleno a A. Fontrodona.
Ordre de .lac Per a avei,
A dos quarts de tres:
Riera contra Wallace.
Williams contra Soler Coll.
Olano contra Sindreu.
Gómez contra Cursis.
A das gimes de quatre:
Torras-Steva contra Sagnier-Sindreu.
Rovira-Agustí contra Andrau-Soler
Coll.
Riera-Olano contra Williams-Hart,
Sta. I. Fontrodona contra Sta. Mtmtadas.
A dos quarts de cinc:
Sánchez-Olano contra Soler-Soler
Coll.
Gonzalez-Sindreu contra llagadaGuizy.
Sres. Muntadas-Mernet contra senyoretes Fontrodona.
ESPORTS DE NEU
CAP A NURIA
L'excursió anunciada per la Secció
d'Esports de Muntanya del Centre Excursionista de Catalunya per als vinents
dies 18 i ig sera a les vails de Núria,
amb el següent programa:
Surtida avui, a la tarda, amb el tren
de un quart de sis, anant a pernoctar
a Ribes.
Dernä, al matí, anada a Nária. A la
vall de Nilda es cerraran algunas curses i proves de ski, atorgant-se diferents premis i medallas.
El 19, abans de migdia, retorn a Ribes per a prendre el tren que enllaçarà
amb el rapkI que arriba a Barcelona a
dos cmarts de nou.
Per a prendre part a aquesta excursió es necessària, la previa inscripció
al -local del C. E. de C., Paradís, lo,
principal, no essent precis que els excursionistas siga n socis de la dita entitat
Al Santuari de Naria els excursionistas trabaran cómoda allotjament i
manjar, paró as de recomanar que es
portin provisions de boca pel camí.
Les novas rebudes darrerament de
Núria acusen una gran abundor de neu
co aquella preciosa contrada. Es d'es-

perar que test l'excnreii organitzada
ruin les curses que es taran assoliran
un èxit falaguer,
ATLETISME
EL CAMPIONAT DE LLUITA A LA CORDA
Dijous passat van reunir-se al Centre Autonomista de Dependents del Comere i de la Indústria, els delegats de
les entitats que prenen part en el Tercer Campionat de Catalunya de Iluita
a la curda, procedint al sorteig dels
aguja% que denla s'han de disputar la
primera prova.
Segons el resultat obtingut, dama
lluitarà el Club Deportiu Europa contra el F. C. Catalunya, de Badalona, i
el Centre Autonomista de Dependents
contra l'Ateneu Obrer de Badalona.
EXCURSIONISME
ITINERARIS
Per a denla i dilluns, el Grup Excursionista Montean té projectada una
excursió a Santas Creus, seguint el següent itinerari: Vilafranca del Penadas, Sant Martí Sarroca, Torrellas de
Foix, Plana Rodona, Turó de Montagut, Mas de Ira Fonts, Monestir de
Santes Creus i Valls.
L'Agrupació Excursionista Deportiva
Joventut ha organitrat una excursió
Montseny.
Dia 18: Balenyà, Brull, Sant Andreu
de la Castanya, Matagalls i Sant Marsal.
Dia 19: De Sant Marsal a Les Agudas, Tuna de l'Home, Santa Fe, Gorc
Negra i Gualba.
Sortida. demà, a les sis, per l'estació
del Nord.
•
•
El Grup "Mai Enrera" els dies 18
i 19 farà una excursió a Ripoll, Ribes
del Fresser, cine del Taga i voltant de
Ribes, sortint a les sis del matí del primer dia, estació del Nord.
REGATES ELIMINATORIES
Organitzades pel Clab de Mar del
Centre Autonomista de Dependems del
Comerç i de la Indústria, dema, a les
non del mati, tindran lloc unes regates
eliminatórics d'outriggers a quatre remers per designar l'equip que ha de
portar la representació de l'esmemat
Club de Mar en les regates que erganitaa per al dia 15 d'abril proper la
Federació Catalana de Rem.

Fets

•

Diversos

RO1lATOR I FRUSTRAT

A dos quarts de set d'abir al
mahe l'auxiiier de la guardia urbana Jacta!. Bett, acumpanytil
d'un altre guardia, a requeriment d'al/8 venia, van entrar a
fa botiga de roba blanca deal sarrer del Cale número 17, truhant
la porta oberta sense fractura.
Practicat un registre a FinteMor de L'establiment van trobartal dos subjectes amagats sobre
la clarahoia de la comuna, eis
quals havien entrat arnb latenció de robar. S'anomenen, l'ún,
Francesc Alemany, de 17 anys,
. que viu al g arree de la Riere:la,
número 17, tercer, i ealtre, Miguel Gimanez Pérez, que viu al
carrer de la Cadena, número 33,
primer, scgona.
Foren portats a la Deleg-aei6
de policía de la Llotja, un quedaren detinguts.

Seccto

Marítima

Moviment maritim
Vaticano enterita
Vapor espanyol "Collera", de Gandia, amb carrega general i 22 passatgers. Amarrat, tnoll d'Espanya NE. Consignatari, Companyia Transmediterrania.
Vapor espanyol "Balear", de Mahó,
arnb carrega general i set passatgers..
Amarras, mall de Muralla. Consignatari, Arnengual.
Pailebot espanyol "San Antonio", de
Ciutaeleala, amb cárrega general.
Vapor alemany "(Ma ya l, de Newcastle, amb carbó. Amarrat, rooll de roncas Nord. Consignatari, IL Embers.

4..•

Vapor estanyal *Amperios", de Patacada,' arnb cirrega general. Amarrat,
moll d'Espere& W. Consignatari, Freixas Enric.
Vapor espanyol "Mahón", d'Eivissa,
amb carrega general i caletre passatgers.
Amarrat, moll de les Drassanes. Con*gmaesri, Companyia Tranernediterra-

fha.

ESPECTA CL ES
jaallattlet

Junta del Part, presidida pel seu vicepresident, don Francesc d'A. Bartrine,
es féu enastar en acta, per unanimitat,
el protund sentiment per la sobada mort
del aue durant molts anys havia estat
el sein dign f ssitn vocal, don Ignasi Girona i Vilanova, meritissima personalitat, el bon record del qual perdurará. en
Corporació, en la qual tan
excel.lents serveis hacia prestat, sentiment que oportunament s'haeia fet pee'sent a la respectable senyora vidua de
111.11:sera finas, en respectuosa comanieació de condol que n'havia motivas un
altra de profunda gratitud de tan digna
dama, quedant-ne imposada amb viva
satinada la dita Junta.
En l'esmentada sessió, entre altres
particulars, es tracta dels segiients:
Diversas cornunicacions de condal relaudes amb motril de la mort del cate
ion vice-president d'aquesta Corporació,
don Rótnul Besch i Ataine.
Prórroga per un nou trimestre del
contracte amb el Consorci del Dipósit
Fraac, per a seguir aquest utilitzant els
cobert números 5 i 6 del Mol! de Barcelona, ou es troba interinament establert.
Informe referent al canon que ha de
stisfer la Companyia Aero-Marítima
Mallorquina pel terreny que per a hangar té soblicitat al afea] de Ponent, i
requisits a qua ha de subjemar-se permea
se la pugui autoritzar per a establir en
el dit lloc una estada fixa radiotelegráfica per al servei esmentat.
Autorització al Centre Cooperatiu de
Pescadors perquè puguin els satis socis
jagar els dirs festins partits de futbol
en on tros del Moll del Contradice.
En !'al,ksdlsia seseió s'acorda per unanimitat designar el vecal de la dita Junta
don Rafel Roja i Torres, per a substituir el vice-prealdent en absencies i malalties, fent present, elornés, a tan valga( company, la part vivíssima alle fi/fa
prenien en el just dolor que l'afligrix,
per la molt sentida mort de la seva digtiísirna esposa, donya Anna Ortembach.

Segon, LOLA MONTES
Trlomr de la primer. ttple JOSEFINA
CHAFFER, que nutra dos edema:usaos
vestiqs de l'apoca, 111 prenen part
!tarima Tornanura, Parran Valle», Es.
Jo, Carracosa, Ldpez, Ateut5, PradaS.
aragonés, Marina, etc.
NIT:
A tres munas de den
CARTILL MONSTRE
Primer, BEESTRENA (1v la sarsuela en E
ICIr3 de/ Uorejat mestre Caballero
LAS DOS PRINCESAS
Plaieu-vos Da en el repartiment. LOSEFI.
NA CRAFFER, Salut Rodriguez, Leda,
Rojo, acua y lva, g ornadd, Pradas, etc.

Teatro catala linea
Teleon, 3,506 A.
Avui, dissabte, larda, a les
cinc, ELS GERMANS SARAMAZOS, per la ~p ap ad a ca t alana. NIt, a dos quarts de den:
crart rus
Companyla de teatro
Voltean bleu (El pala y" azul).
Programa: I. Les Majóliques holandeses. II. Les carnpanes de la
t'ID. itt. Cantons dala pagesos rus
ins. IV. amerlean- Bar. V. El per-

Setos, la resista d'espetad.

VAYA CALORI
Iota els nemeros repetits. Gran rail. •
Danta, dhsnaenge, a dos quarts de dada

ruquer enamoras. Vi. Burlaai.
VII. La dame de Pique. VIII. Parada de soldats de fusta. IX. La
test() d'un caneaste. X. Times is
mecer. XI. WanIta-Fanka. X/I. tina
alt entre els ZIngars de Moscas.
abetunes vestits 1 clecoracions dels
tallen de "L'ocell blau",

VaIxells sortIts

En laíltima sessió celebrada per la

Primer, Ultima representacid
LA GUILLOTINA
Ezit de Salut Rodriguez, Tornaralra, ?erran Vallejo, amases, Pradas, Opi. Ma

M.

calle etc.

Vapor francas "Toronto", de Cardiff, amb carbó. Amarrat, moll de Ponent Nord. Consignatari, Ernberg.

Junta del Port

•

ca

Vapor espanyol "Fina", de la mar,
ant peLe. Amarrat, rnoll de Llevant.
Consignatari, S. A. de Navegació i Pesca.
Vapor italih, correu, “Giulio Césare",
de Génova, amb carretea general i Irán alt i 4 passatgers. Amarrat, moll de
Barcelona Est. Consignatari, Italia-Amarica.
Valer espanyol "Dos Amigos", de Vareacia, amb garrotes.
Veler espanyol "Dolores", de Valíacia, amb sofre.
Vapor italiá "Bellanoch", de Trieste i
escales, amb cárrega general. Amarrat,
mol] de Sane Bertran. Consignatari,

Vapor espanyol "Alberto", amb ¿ir rega general, cap a Corcubión i escales.
Vapor espanyol "Ittirri Ripa", amb
Ti en tránsit, cap a Cette.
Vapor espane,m1 "Ampurias", de eransit, cap a València.
Vapor holandès "Pluto", amb cárrega
general i transa, cap a València.
Vapor espanyol "Marqués de Chavami", en hast, cap a Gijón.
Vapor espanyol "Guadianiar", amb
carrega general, cap a Buenos Aires i
escales.
Vapor espanyol "Mahón", aanb c,árrega general, cap a Eivissa.
Vapor espanyol "Reina Victoria", amb
cárraga general, cam a Palma.
Vapor italiá "Giulio Cesare", amb ¿irvega general i tránsit, cap a Buenos Aires i escales.
Vapor belga "IIenri Geriinger", arnb
carrega general i tránsit, oap a Tarragona.
Vapor eepanyol "Carolina E. de Pérez", en Ilast, cap a Sevilla.

Tarda 8 eloa (marta de eme Vermut
popular

— TEAT RES —

Ire, gran vermut.

Primer: LAS ROS PRINCESAS. Seas: Ld
resista VAYA CALOR! 1111, a tres quant
deut Primer, LOLA MONTES. Segarlo
IdallUIA 1 TATA CALOR!
DILLUNS VINENT, FESTA DEL PM
TRIARCA ST. LOSEP. Tarda, a des cuarta
ere ereóri
de quatres
Primer, MARUNA. Segon, LOLA MON.
TES 1 VAYA CALOR!
DIU, a tres quarts de den:
LAS DOS PRINCESAS
arnb un COlossal repartIMent,
VAYA CALOR!

Dame, diumenge, a tres Quarts
1Lde
per la
gua:
u, L'olusau
o
companyat rusa. A les sts. Tothm
bleu,

a Romea a liare. Ele última RaseHata, per la companyla catalana.
l'Oí: L'oiseau bleu. Es despatza a
comptadurla.

Z•118•111111311Mile
111

Teatre Barcelona

GRAN TEATRE DEL LICEU
Temporada do primavera.
Continua obert l'abonament.
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3 Teatre Novetats

,.

petta, Antont Caleta I Loan Aull §§

2
a dos
Avul, atase:me, tarda,
Matinée especial
n quitas de sts:
e

3 ariesocrattes, prenent-111 part Pagarla

gi Canela. La Perista tinta raicita'
le tea en I acta
SS
LAS MUSAS LATINA.
M
:
per Maria Canosa
93 NOvell Alanceas, per Marta Cana.
112 la. Nil, a les den:
Fa
Estrena a Espanya
el
II de l'opereta bufa en tres artes orilla glnal d'En Lluis E. lnaurente I Eu

a

n
la
•
▪

itt

ioan ami

1

Lit MASCARA ROJA
Mo ya. Cansen. per Baria eones.

g

Dema, diumenge 1 dilluns, tarda,
a des quarts de guatee, t nts,
les (tau: I-a mascara rojo t Cansen.
per klaria Conos.,

atinunnanuannnanne„,e,
Teatre

art, a les den] L'entremés Mema
suegra I estrena de la »glena cómica en dos artes, d'Enrie Careta Alvarez

LOMEA I LAMATA
II
El
Donas, diumenee, tarda, alampo
Fi Sorda
El burlador de Mortal..
le N.t. La venganza
do la Petra
Lares.

eI
I

31 1
u
2 i

, r- OMP an Y la d. sainets, sarsueles,
N operetes 1 revisses. "'macar d'escena, Lluis T. M'urente: liestres
i
_ cureetors 1 coneertadors, Josep Es- rd

a

EL BURLADOR DE MEDIBA
Talorrif de la companyla

u

FRIZIMICCIIMISIZIEKBalli1311)
lEICREIEEIR123E1113111:12119EM

ea

Turo

en :ilt
1111311,1181.181411/11~1811111kilW
a rutunnummunaccion
- -- nitainl
U ...

POMPOFF I TEDDY
42
n
171 EvolInos

N
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Gran aompanyia camIca del
primer actor
PERE ZGRRI LLA
c• 14 la qual formen patt 14
I primera actriu de carlota!'
O Maria Mayor i el primer aea,
a
to Ferran Aguirre Avue
•
a dissabte, tarda, a les cinc,
GRAN EX IT
a
a de la tragicomedia en tres
a a( ti-,s de Ricard Genzatez del
u

2 n
n'u- 0 aIE

Direcció: Coreana I Parc-

a

Victòr i a

t

Grao 'futre Elpanyol .
Companyia de
l .Y.Ied
.: "e Il 1 Frias
SANTPERS I VERDES

Primera astral,

ASSUMPCIO CASAL.
Avill, din-salte, 17 de Tan'
~Pe.
da, a dos quarts de etiae: Vermut especial. Entrada I beMea, 5
pessetes. La barda (Lo Mea et11111
dona de la Rambla), per AIIIMIT11.•
ció Casal. I pridoccid do le
del pares complet del Oarntiesta del
plenat entre el BARCELONA 1
l'EUROPA.
Nit, a les des: La maro pecadora (2 actas), El peble old wad>

Sra del rol i projeacle de M psi'

tesis de/ partit cuele; de Culpiense entre al akaczarcori. i
l'EUROPA. Rema, Elumeace, tares
Oil. La primera, Le ~fe freelt»
i
edora l El roble de n'entre del rel.

121111111 ELIUMBIERANNWI lid a
¡Ti. 18,1111ffirE 1213111113 nonarniams

Teere

Gireic

G ran POMPanYlls dramattea caseliana ROJAS-CAPARO
avut, dissatne, un, a O« quarts
Se den, drandlas edtteeeltheente
Renca/ció del rama drama en 8
artes de resonant 5511
EL REGISTRO DE LA Pea.»
post en escena per ien Miguel
Bozal, Seeunial per .r1 prtilelpala parta de la coMpanyta. Coavienes, tarda I nIt-. El reohare de
la Ir:Alela. D'Unas, festa da Sant
losen: Estrena del drama ea Y aevs 1 1 apiles La Ilereada de ...3
Forran.
I
a S S AMI» MI 12111111 121111111ita

Teake

Dtre.cossl: Fi erran Vallejo, Francesa Vida',
Metieres: 555t L Contl.
Mut, diasabte, dis 17 de marq de 1923

lea

Companyla Esperança Irle
Avui, dissubte, primera matina

•

C
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e a, lanzas, hachas, mazas u hoa
eia

formare—gritó el Cocare.

verificó un gran movimiento y paa
r4o que la plaza quedaba desierta,
'11 6 cortada de pronto de un extremo
re Par una g arga línea negra.
e-44,ra que recuerdo, dijo Pedro el
c,tietar vuelto on si completamente
e teeriaguez del desmayo, ¿en
(Sla aquel aiablo blaneu que iba a
lar?

"iSt nuevo compañero? — preguna
1,1 n el Rojo?
1
1. añadió Matías, que habla ocu-a

su puesto en la fila llevando del
a Jacobina la Larga.
'Xo lo veo, respondió Gordado Pie
kuen, alzancrose sobre la punta de
Ple e, cuya voluminosa amplitud le
valido su apodo característico.
a Rector?
TaMpoco.
;T ema i pues si estaban aquí hace
hatento, dijo Guillermo el llego..
L esees

tu que era al diablo?—pre.
Jacobtna.
' 411ent Al menos In pa -acta, res-•
4 Mateas.
JQtie fuerza( — aeadió Uordada—sa

597 — Folletín de LA PUBLICIDAD

¿Has visto como por pote acogota al
Acogutador?
—Dime, Pedro, z te habrá hecho ver

Las tinieblas?
—No, respondió el Acogotador; habrá sido cosa de magia, porque ni sia
quiera me ha tocado.
—jA las filas! — dijo el Guasea.
Los perezosos acudieron a la voz del
jefe, y muy pronto la turba estuvo dispuesta a ponerse en marcha.
Degollador había
Guillermo
ches la verdad, lléelor y el penitente esa
tabati a corta distancia, pero atravesan
de et plaza guarecidos de la sombra,
habían llegado hasta el extremo, deede
donde habla sido presenciado el terri-.
ble drama que acababa de representara
se 'a 3U vista, porque a pesar de que
los tres ahorcados eran bandidos abna
mutables cuyo fin inevitable era la euer
da, aqueli acto de justicia ejecutiva haisla, producido una viva impresión ea
los eapectadored.
En el momento que La Chesnaye habla anunciado a su auditorio la capePanza de saquear el palacio del erraba.
jador, l'actor y el desconocido se ex..
tremcoieron, y sus manes ennvutelvaa
so estrecharon a impulso del tercer.
_a p ardlez1 — murmuró el •argeato,
temes venido tarde.

CAPITAN LA GBESNAYE
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que se vuelva al infierno, y nos dejo
ere paz.
—No soy diablo, dijes tel penitente
jue al resplandor de las antorchas dos ,
cubrió su rostro atezado, pueli,enduse
reconocer en él al sabio Van lielmont,
no soy el diablo aunque sil poder no
tictac limites. Pedro el Acogolmfor ea,
yó no ha mucho a mis pies, y el pri-4
mero de vosotros que da un paso ade;
lente caerá como el, pero en vez de desmayo tendrá la muerte. ',Alto, repitol
hemidn se atreverá a dar un paso?
ea ademán, da expresión dol rostro,
la entonación efe la voz, todo contribuía
a dar a Van &llama una apariencia
extraña y debla asombrar a la multe,
Lud.
Los truhanes dominados par un toa
mor superaticioao.
Cuitado La Cheanaya iba a destapare 0t1' detrás del callejón ein batida volvió
el rostro para asegurarse aulas de l e -,
jur la Corte de los Milagros de que los
lanhanes obedecian sus Ordenes, y al
ver !la culumna inneíail aún y un hombro oon túnica blanca quo parecía arengarla desde la cuba, tarad una exela4
niaciön sorda y una asquevesa blastea
Mili brotó de sus tabior.
—4Qui ts esto? -- gritó — reteucea
die.ndu infeatuatile,

e
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guardias del prebostazgo, los lacayole
los criados, los arqueros de la ciudad,.:
—Pero vosotros seis veiscientes
hombres resuelto, dijo La Che.snays
interrumpiéndole, y aproeurnibdose a
batir el efecto quo producía la juiciesa
y prudente observación del jefe, y des-a
cientos de los mies satín dispuestos,
Además, entro catos guardias, iscayea,
eximios y arqueros encentraris
fieros y amigos que siguen mis örde-i
nes, y en el mismo baila he introducido
mis soldados mis leales, de modo que.
seremos dobles en flamero y podremo s.
apoderarnos sin peligre de un inmena
so bottn. Truhanea, abadie La Ohesnas
ye dirigiendo:le a la multitud: .3abéis
que don Pedro lisas cuatro mil piste.:
tolas dobles en sus ame?
—ptilutitro mil pittleg ai debilesi—naurA
mutaron loa triabanea.
--¡,1( que esas arias estas ex la sala
baja de su gabiaect4 aNt11113 y que ye.
tengo las Lave» de sea bat! ¡Sabela
quo sus mueble. asida intruidadoe
piedras preciosas y que el laqueo del
palacio Bes dará Madi de un d111164
libras? '
-1
—itla alinda d• hbraisl
asalarnita
roa los truhanee atiernteradsa.
—Sin contar las jetlka itt
dados.,

l

▪

eme

•

DIP- gleytel 17 de

LA PUBLICITAT
die moda, a les cima La princesa

de la Czarda. Nit, a les deu, La
. princesa del dollar, i fi de testa
per la parella de ball Carnwell i
Esperarlo his.

selizumisaminualummerea
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QUERINO - CORTES

(Telefon 4134 A)
•

Avui, dissabte, tarda:
) .3

ImCRI
ZIG-zrZAG
prenent-hi part els dansarins

TAKKA-TAKKA i

LA PLUMA VERDE

!.II

YOGA-TARO

[1.1 1Nit, estrena del pas de ea41 media dels senyors Almai Pons Villana

Si do CRI-CRI ZIG - ZIG, a Barcelona, per haver estat contrae-

13

ELDORADO

PI

ti

Els famosos ciclistas australians
THE DAUNTON SHAWS

;

•

Dama, diumenge, tarda i

11 nit, colossals programes.

linnnannzinnininannann
ranannnnannnnnanninn,
Piitxinel. lis "MIRIA"
floase116, 206. Davant del n'ante.
Demä, diumenge, tarda, a les cinc:
La comedia en 2 actea
UN FALB AMIC
13
1 el sainar. UN CELOS
Sortelg ele 3 Joguines entre els In(mis concurrenis
Ball - Dimos! - Tururut
:
Di/Juns, alada de &mí Josep
au
la comedia en 2 actea
Ell
EL CAPITA ROLAND
1
I el salnel
•
XAROP

DE BASTO

Final de testa arnb
Ball - Dimont i Tururut

12

N
10

.1111111BIIIIIIRBRONIGIIIIBililaidti911
r
'ringsimilleinieleineament

Saló Catalunya

N

NOlable quintet
Jordi 1 trlo
Torrente. Avul, dissabte, l'Axil 111
IllAS gran del Programa Aparta: El 111
preml gro., Ultima 1 grandiosa 111
creació del malaurat artista Wa- 111
Itaca Raid. Suceda culossal: La no- ei
tai leida de lord Byron (liltim
ala). n
Baby estrella, preciosa comedia 1
la de broma Continua: 8. hIL To- 811
maset Plinio. Denla, nit, estrena: la
Mat e iroom lot ee ( ' Per la rormosa
artista
Dilluns:
Anal' . de Oircif (Artistas A lsomata). rnmerres, Programa 5.15rae: En camisa d'onze tarea, per
Douglas Falrbanka.
Prono ceramita.

11113111111111111BORRIDIRIBIER»

Diana-Argentina•Excelsior
Avui, 5, La filfa de l'aluabola-

GAPITAN LA CHESNAYE

1

:I

te traiieStsBilititsta7.3fiREnest

La genial Pilar Alonso, en
t rni
les seves creacions

Associació Intima Concerts

a

PENULTIMA SETMANA

a
a EL. SANTO DE LA TIPLE
u
ti
i EN FAMILIA

VVESTERIIOLD

Diumengr, 25 de miare, al vespre,
CONCERT EMIL SAUER
Programa extraordinari
Localitats: Unió Musical Espanyola, 1 i 3, Portal de l'Angel.

E

e

tat per al teatre Reina Victoria, de Madrid.
Ü
al
tuestS12."SetlitZBIBIY1MBROYEIOVIIIENIZDDIAISTELID.21111in

N

da, No era cridou nana, Eis far- Micolmn damlne, La granja de
saats, No hi ha enemic pata, Pi- Pornmelegen, La història d'un
ratas de gel.
formatge, La filia de l'ajusticiada, 5.
etoiall E di 55 111550535‘119Bill
Z
re L'axil mas
gros do l'any ha estat
U
e
ii KLJ RSAAL_ 5 l'estrena, a l'aristocràtic cinema
a
IV
KUFSSAAL
n
•
ARISTOORATIO SALO
n
0 do la super producoló METRO
PALAY DE LA CIFIEMATJERAFIA r4
ric
N CLEO LA ERANCESETA
gi Avui, dissabte, de sis a PI pclaicula
li
de societat, d'original
M
5 vuit, es despatxaran bula- 3
argument, obra mestra da la gefi
Igl
nial estrella americana
• ques nurnerades per a la Eg
fallE MURRAY
•
especial
de
les
sis
del
1
sessió
U
Exclusiva del programa CAPI13
TOLIO. S. /fugan, Provenea, 292,
diumenge
la
Barcelona
ID
esmszeanniaNzinElimumam
FoRmelenammeRemeueuenamn
Cinema
Princesa
;
_
Gran Teatre Comtal i
Aval,
dlsabte,
a dos quarts
Gran Cinema Bohemia :•
de quatre
•
Inauguracid,
amb
un fasEAvul, dissabte, larda I nit. Gran- •
diosos programes. Grana l'AUS. 1.a
tuós programa. La millor
peLlIcula cómica El* piratee de :
producid del acial Progragel; /a dramatice El collar d'Odi.;
ma Ajarla, L'admirable
les de gran broma Na hl ha enarena :
CrIehton, per Tomàs
petit; S'enllustra, santoral; No III
em crldl toste delega I exilas de la III
Glòria Swanson.
serie La tiaa de Napoleón :00101
FATTY DOCTOR
tom). Demä, diumenge, sessiö ma- :
tinal d'unte a una. A la sess16 111
pel popular Fatty.
de la !lit estrena de La primera III
CAP A LA CIM
"lacta, 1 sise tom de La Cilla de a
Napoleón.
per la bellfssima Mildred
:
Harns, i d'altres do no
111181311 MINIIIINANNINIIIIIZAN
meny &H. Tots els dies
grandes estrenes. Preus pa.
l'a a mint a si e a Km uva e y Es me
pulars.

Palace Cine

N
a

Avul, dissable, tarda i nts, grandiosos programes. La finfasima comedia A la Ilum del dia; la c6- III
mica No hl ha anemia petIL Etl- II/
täs de la formosa pe1.11cula El
patee% pel famós gran artiata
Coogarn company de 1111
Jarkie
Charlot. Dernä, diumenge, sessions al
d'onza a una del niat1 4 de tres il
..
1 quarts de quatre a sls I de ala a .I
vuit tarda 1 a les deu de la lid.
A la sessió de la nit estrena de
a L'heme que el calla amb la sana 111
_
IN
! esposa.
113

a

: :

CONCERTS : :
SALA MOZART

a
I

NINNINIIIIIIIIINFIFIN2•11111111311121
SU • all/INUNIABAN.LIIIIIIMAIN

Palau Musica Catalana

•

Demä, diumenge, 12 rezare, a les quitra
de la tarda:
ULTIMA AlIDICIO DE LA

O

Monumental
•

nu

:

-Padr4-Walkyr11 N
n

11
Avui, dissabte, El rel de 1
• París, 5 i 6 capítol s ; La 3
81 tempesta, El collar d'òpals, IN
ill
a Els loes do Cupido, SenIlustra, senyor, Actualitats 0
112 Gaumont.—Dema, tintinen- •
ro ge, sessió matinal d'onze a la
• una. Ni), El rel de París, 7 i
le 1 8; L'usurpador, programa
n
g4 hi • ur a
is - i ' •
o

PASMO

de Ilustre Senyor Jesucrlat, sagoem l'Evangell de Sant Mateu, de
X. S. nACI1
Solistas vocals.
Solistas instrumentals.
Gran massa orquestral. Ctior d'Infanta. Or-

120x 7 5 czn.
Plata. 7.50m.2

Teatres Triomt i Marina
I

CINEMA

FLITROL
CAMPIONAT Dg CATALUNYA
Deniä, diumenge, dia 18, a dos
quarts de guatee.
Espanyol, Barcelona, camp Barcelona
Dill uns, dia 19, a dos quarts
quatre,
Martinenc-Terrassa, camp Barcelona
Per entradas i localilats per a
aguaste partits al carrer del Pintor Fortuny, i, amb el ben antas que per al parta MartinencTerrassa els BOCII3 del Barcelona /mitran d'abonar, per presenciar-lo, maja entrada.

Avui, dissabte, 17 de rolare, a
dos quarts de deu de la vetlla.
Segona sessió del notable Quartot Casals

Limarla, 20 de marc, presentad() a Barcelona del
QUARTET DE BUDAPEST
Amb un programa jaleressantissim. "Onartet de
la raça", Mozart; "Trio
(le roerla", Heydn; "VII
Quartet op. r1u. número 1
(fa), Beethoven, i primera audieló de 'tres obretes" per a quartet de curda, una de les darrere
produccions de
IGOR STRAVINSKI
Eselusivanient per als so,
cis.

Testre Tivoli

ESTEM OBLIGATS A DONAR
UNA PART DELS NOSTRES
ESFORÇOS I A CONSAGRAR
LA NOSTRA ACTIVITAT A
LA REDEMPCIO DE LA PA;
TRIA ESCLAVA. MENTRE CATALUNVA NO TINGUI RECO.
NEGUS ELS SEUS DRETS
DE POBLE, TOT CATALA TE
EL DEURE D'ESSER NACO.
NALISTA.

ARP.f.t.1

A

higiènic amb SOLA. DE GOMA marca FORD, Boxtall anglés, doble sola dz cuiro

I

I in

1.5 '5° Ptes. parell

4 '30 i

Orquestra SimfOnira de Barcelona. Any XIII. Serie XIV. Segon •
VENDES AL DETALL
concert. Demä, diumenge, ella 18,
n les onze del matí. Obres de BerCarrer ANSELM CLAVE, 9 (F;rial di le 3 Raeles)
lioz, Pierné, Mozart, Beethoven i
Wagner. Senyoreta Mary Marris,
z,: anlatriu; senyoreta M. Chala, rii! en
Es la rcina de les aigües de taula
pianista. Direeció, Mestre Lamote •t emanantesaprenents
per a
la de la Val! de Sant Daniel
de Grignon. Venda de localitatst TERIA. Rauften, 10.
Depositan: JOSEP PAGA», Penent, 28
Unió Musical
Musical Espanyola, Portal
1n1n1111M•Agre
de l'Angel, 1 i 3•

•

1,11fflrlifflielltlIKINEEMB
MUSIC-HALLS

Clinica \les
== Urinaries

EDEN CONCERT

Pla Bloquerla, 0, 1.er
(entre Hospital 1 Sial
Pau)

Asalto, 19. Director arUstle, Francesa Perezoff Teléton, 9339 A. — Tarda, a as
quart de quatre; nll. a les den. Presentarle, de les rnts bellissimes artistas 1 minore nOrneroa de varletats. Cada ella,
DaneIng a l'elegant °Foyer". I d'1 a
de la matinada Gran Tabarfn AMaPica. Tal.
gana Tyndall.

RESTAURANTS

del

Grageas potenciales del Dr. Soivré
Indicadas especialmente a los agotados en la
juventud por toda clase de excesos (viejas Sin
anos), y para conservar hasta la extrema vejez,
sin violentar el organismo, el vigor sexual, prepio de la edad.
Tbuta, 5 ptsa. fraseo: Salifi, Rambla de I»
Floras. Id: Parea/la 'elan, Princesa, 7 y principal
fartn neas lt 1:•pah.. Portugal 3 ArrIM,G1.1.

Tapisses pintats

Botera, 4, final rortaferrissa.

MEriaiar
••=1111.M.Z.Mipammalle

Piano

Rönlsch

ocasió. Carme, 8, primer.

F. MONTFALCON

Dr.

ESPORTS

Avui, dissabte, tarda, a un
quart de cinc. Dos grandiosos
partits de pilota. Nit, a un quart
d'onza. Dos extraordinaris partils de pilota. Primer, a pa,la.
Quintana I i Aguirre contra Ba
diola i Arrarte. Segun partil, a
cistella. Barrenechea i Elgoibar
contra Ondarres i Palau.

radicalmente con lis

La cm

iguala Casa,

INSECTICIDA

PAPAD
ffirninurO.Cajet
Asa1to . 28 Farnatia

A

AL

poluc i ones nocturnas, espermatorrea (plir
das semniales), cansancio metilo!, perdida de
memoria, dolor de cabeza, r e rtiges, fat iga
corporal, hishrismo y t r astornos nerviosos
de las mujeres y todas las manifestaciones de
la Neurastenia O agotamielt0 nervioso, por
crónicas y rebeldes que sean, se curan pronto

VENERI, IMPOTENCIA,
SIFILIS

DIrrecld: CARDO (FII,I4
I Especialitat en Iuncns 1 banqueta

Frontó Principal Palace

(Dt 00210AtreEXU

Espaetals traciamenta per
al guariment räpid de les
MALALTIES SECRETES
fdATRiU, PELL, BUFETA, PROSTATA
Consulta: de 9 a 12 I de
3 a 8 económica per a I
empleats I Obrera.

RESTAURANT del PARC

SURTIDA

TIK1lak a casa 11011.
TEMPIL Restaurant especial

w, 1411 I

t

Dr. G i mlsó, Bandas

mes Important
(.1*Espanya. Espectalliat en tapiaseis religiosos. Exposlcid
permanent de quadros al oll,
rimara. oleografica. etc. Fa
brIcacIO de marca I motllutea TOS compreu sense visitar

ea

CALLEGO

Vies urinarias, MATRIU, Impoiancia,
cura rad,eal de la
ELCDIORRAGIA oró
nica. Tractament
exclusiu. Comte del
18. restara,
de 9 a 1 I da 6 a 8
nit.

Per Hogar

Locals a PrOPdalt Per
lit, obradora O lanera, 11 25
Quid t 1 tranell. Vilana
(Sarria). Bad, Panel' a,
Joan, 16, segun, segons

VbRid o arrendamen1

C los

minalre coure, arecit

labora, 16 quilómetres
na carretera, estad!, MAR
do Ch,avela, Arrendat Pan

flarroya, Co ellsposava
ploteció quan dismintll
gocls. N. Fernändez. A re
eta Reyes. Fuenctrral,
Madrid. Senas corredora. !

Dos ;ovos

(te II

francs o allem.

cua

de
Preds. s'ofr. liumns part. Pian
Excel. ref. C. Boqueria• O, 2. mamó. Latina, 8, primer.

Plagues do 40x
Piad. 5 . .23 m.

1 19

anys, busquell

col.locació per a qualsevol
ocupació. D.rigir-so a local

Ropraz. Vaud, StAfija

40

cm.

PER A TEULADES
Materials armats ab amiant exclusivament
JOSEP ESTEVA i CI.
Fàbrica a Sarriä

L'excantrio,

ha posat a la venda
models de COI«
XINS de Saló propis
pera presents de Sant
Josep. • Tallers, 21 i
23, BARCELONA
IIOUS

Associació Musica Caincra

Portal de l'Angel, 1 i 3, pral. ::

IIIOU

la (ASA 011SSOE

PA LA ROPA DLANQUISSIrta

Planas
ondulada do

nionannannnanannunandi

Avui, dissabte,

Coliseu Pompeia.—Travessera, 8

Pelz, OMrea 1 Mansas». Quintana, 7,

Avui, dissabte, a les sis de la
tarda. Ultima seSsió de l'Audició
integral dels Trios de Beethoven, a càrrec del Trlo de Barcelona. Localitats a taquilla.

•

Direcole, metro Linfa alflIat
Localltats, de tres a aPt de la tarda
SI magatzem de mieles de la Unió Musical Empanyola 1 I 3 Portal de l'Angal.
Cnndlcions especial" ais scriyore socia de
'Orto() Catalä.

Palau Musica Catalani

ami) les sayas originals DANSEG DE LA ILLA DE JAVA

'a

Coliseu de varietats
E Aval, dissabte, tarda, a
dos quarts de cinc. Nit, a les
• deu.
•3 Projecció de notables pclN líenles. Tarda i nit, la din vertida El petItet, per Tacita I:ie Coogan, company de
Charlot.
Anders, farnós jongleur
-31
Pilar Bello, ballarina
.3 Le navire mysterieux, pre
sentat pel senyor

4736 Al

A PREUS POPULARS
el grandiós espe3taele

CtOmpanyla de comtalla
• e GUELL - TUDELA - AG- S

▪

5125 1

AJUESTA SETMANA, totes les nats, a les deu,

ri

11111Íg

Pete Telefons,

gua mea catea.

Mitre de 1823

3344•A
BAP.7.ELONA
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t.I• --IMagnfficol — dijo gravemente el
1Coesre olvidando su reflexión anterior,
--IViva La Chesnayel — gritó la
aurba.
—tVinol—dijo una voz sorda.
i Era la de Pedro l Acogotador que,
'Volviendo del desmayo en que le ha-,
;bla sumido el penitente trac!andole resa
tiprar sin duda alguna composición gafa
f rnica, sólo se acordaba de saciae su sed
,Inagotable.
• La übeanaye habla logrado su
Jeto. El bandido que se hallaba ea la
plaza era Reynold, y esta era el pro,
yecto que habla comunicado a sus betas
rabinos en el salón azul antes de aalic
've la embajada.
El plan era sencillo, osado, y su alta
tofäcil e inmediato.
• Necesitaban, además, los tres terina,
neo el pi ixilio de Iris truhanes, porque
, aegún sus órdenes, la mayor parte de
la cualrilla metate, ya en camino da
tiormaridis, y sólo ilabfan guadade
'treinta hombres al lado del anciana y
(1 Aida!).
El plan consistía en alega aloe trulla..
g a ; il ti ts [1' e l palee fz., y aztentras estas.
,; •,neMatn a su antojo, Catioaleón reo
aae a Dais eaurazeiéndola a los henzia
eme Reyaeld e olooarta en la puso'..
Ja ad jardín. Merceirlq AS apodarazaa

para ponerse en marcha a las órdenes
del Guatee. La cabeza de la edlumna
taba delante de la cuba situada entre
los cuatro faroles cuando el Coesre,
viendo que el capitán habla 'alegado ya
al extremo de la plaza gritó:
.Marchenl
—1Adulantel — respondieron las tru-c
flanes.
4
----;Atrás I — gritó una voz —
tras un hombre subía rápidamente a
la cuba abandonada.
Era ea penitente que habla corrido
hacia el centro de la plaza. Los prime.
ros truhanes, asombrado» por aquella
orden contradictoria, se pararon al,
zandu la cabeza.
—1111 penitente! — murraur6 el Coes-í
re con ira.
— repitió el desconocido.
— 1- Vivo Diosl — grata el rey de loa
truhanes — ahorcad a ese picare y adehala.
— gritó el penitente por
tercera vez con expresión tan impatioa
sa y amenazadora que los truhanes,
conmovidos ya por la escena de qua
'balda pido el héroe antes do la llegada
de La Cheenaye, as miraron vaatlando.
e) dieb;oI — inurinurewoi.

r• —sf, muy tarde, dijo el penitente en
yoz. tan baja que flector no le oyó.
—Todo se ha perdido, continuó HacSor.
—No lo creo, respondió su continua
fiero.
Y tomando a Hedor del brazo le dijo:
1, —; Ven I
' Y dos dos se alejaron de la plaza por
el punto donde la sombra era más obscura, y desde la cola de la columna de
bandidos a la cabeza.
El peciitenta se inclinó hacia flector
e, le di6 algunas órdenes en vez baja.
—Entiendo, murmuró el sargenta.
' — 1 Alerta, pues! — dijo el peuitonte,
'dentro de una hora 111 el puente de afta
alliguel.
—Estare.
—1Adiösl
, Pactar desapareció tras (la eequina
de la calle, y el penitente volvió al cena
%l'o de la plaza.
Todos los truhanes estaban prontos
a partir.
La Gliezinaye erina desde la cuba sobre la silla da! cabaltlo, y eipüleändelo
gritó:
, —iAl saqueo!
.
" —JAI saquea! — repitió la tinlia. '
(El caballo partió a escape.
Malaria jo ill çr.ullatoo .s.e. iturvid.
t

del tesoro del embajador, Reynold mil
darla tal egipcio y umberto Hall arqueta,
Giraud. Desmida huirfan en medio del
desorden, dejando a los truhanes ha*
chando con los nobles que no 8e rendid,
rieri tau fácilmente.
La Corte de los Milagros estaba ee
tina extremada agitación, en una clero
vescencla imposible de describir. Pilo
¡ante algunos momentos haba un es+
tru e ndo. una eontasian y un clamare('
tan formidable que paracla que el or.4
dan no negarla a restablecerse jala"
liornbres, mujeres, niños, anciano s, je'
fes y sohladoa, enfermos y sanos, italla
Nentan, eorrian, se mezclaban, tropcia"
ban, gritaban y rsticulaban con une
arrinmelan y un Impela capacee de dar
v,t -ligos al más sereno observado r, 6i
es que . algún observador se hubiee4
raemitrado a penctrar en al rcano da •
las ladrones y Ios Nagcs.
trubm ' s entuslasmados, eled4
*rizados por las palabras de La Cecee
leal. . olvidaban el peligro a que la°
ri exponerse para peinar tarn sólo ea la
br:llante y esp!endida pre3a sabre
gua' iban a arrojarse.
Todas se preparaban, todos fe al'
irra.bant, ano de. espadas, dogas y Pda'
O ca, otros de arcabuces, anosque tes 1
ai saulas, y 4aa clamad taa21,18•21M-3

ell11113 VOCItl.
7,--rS.1 Ea el dimblo,

eXpiApyi It Acalitat

,
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