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VIATGE A LA RUHR OCUPADA

COMENTARI HISTORIC

I3ALANÇPEL SEGON MES

QUEST1O DE NOMS

•

exernplede_Balaguer
j

total s'eleva a' 5 milliarda 890
FALTA DE TOT
Alludiem un jorn a la colla- el qualificatiu de catalans. Pool
claudicacions dels
milions de mares or. M. Cuno us boraci6 que alguns historiadors escauria a c,ap d'ells un qualia;
Si s'ha de fer un balan e deés necessari el denunciar les febleses i les
diu
que
el
total
general
es
de
llenar
les
ei
encara
més
necessari
catalana
presten encara ingè- ficatiu semblant. En Pesmentaa
do
mes
d'una
empresa
que
sön o es diuen nacionalistas, es
58 mil-hatea pos- milions de nuament a l'obra injusta deis da monografia, parlant d'Aufóg
deis patriotes cata- dificil de valoritzar proba
tsas dignes i els actas de noble idealisme
Despees
do
la
qual
coor .
historiadors espanyols que s'han el Magnànim, se l'anomena "el
de la Joventut Re- ment d'ací sis mesos, cal conve- mares
sa bono de convenir que no s'hi
liave rn hagut de parlar, amb dolor, del cas
caa de la Jo - nir que fins nvui aquest batalla entén res, que no hi ha res ses ocupat de la nostra histeria. rei cabe". Es una de les po-•
del
Llesala.
Avui
parlarem
amb
,
cana da
Com que la inercia ijciosa d'aCa nul. Abans de Pocupaci6 Bosques vegades que aquesta ex-,
ta per Franca i Bèlgica un tren gur, que la qüestió esta enverls quests historiadors cal-alans sem- pressió iii apareix, i ens dol ha-1
Ist Nacionalista de Balaguer.
fa
troben
es
Segre
nada
fins
a
la
medula.
bla encara voler-se prolongar no ver de dir quo ens sembla mata
de carta) cada 28 minuts, de .50
ils nacionalistas de la comtal ciutat del
Cal canfessar imparcialment serà potser inútil de parlar-ne aplicada Aubs era castellä, para
planyien vagons cada tren. Aixa tela, apros en una situació molt setablant a aquella de que es
seva
part
quo.
té
la
Frailes
i
coEl
caciquismo
local
ximadament
cinquanta
irens
al
i de combatre-la.
,
lava castellà i escrivia en casto-.
nacionalistas republicana de Lbyda.
fet quo la nostra histeria Ila. A ell i als altres mernbreg
Balaguer ha: din., mil cincenta trens al mes culpa en l'anarquia que regna en
de
districte
al
establert
Rodea
té
Felip
al que En
aquest problema. No s'ha ftxat hagi anat enllaçada a , la histò- de la seva divastia (Ferran 4
hasiguin
75
mil
vagons.
El
e
eguit i persegueix amb tota classe de mitjans i d'armes els pa- bla,' del primer mes es tancä aneara, després de quatre anys ria d'Arag6 ha estat causa que Joan II i Ferran el Catòlic)
per no fer aca- amb tres trens de carbó. El riel el muntant general de les r2.pa- el nom de tatalunya Iragi deses balaguerins, prou forts i prou convençuts
denominació que els- escau es ðer
del Centre Nacionalista Republicà, que ha segon sobrepa,ssä certament racione que ha de pagar Alema- aparegut sovint sota el nom del "reis aragonesos".
eat a l'ex-secire_tari
Elote
és
avui
fatal.
nya
que
i
abó
.ha
estat
monarquia espanyola 1
ridícula: trenta
pais vol. El era un reialme, i el
aquesta ifra
Llegim en un altre indret a
t després ministre de la
trena sortits per França i qua- calculara fa tras anys que Ale- títol primer dels seas sobirans "consolidaren allí (Sicilia) el
lisamente romanonista.
rnanya
ha
sfe
pagar
una
suma
el de rei d'Aragó. Catalunya era poder de la dinastia aragonesa".
contra els nacionalis- canta cinc per Bälgica. A mea a
Les vexacions i les injusticias comeses
fabulosa, 200 milliards or. Musprincipal, i el titol primer dels Es inadmissible aquesta desig-s
de Balaguer pel caciquisme rcrderista són almenys tan greus mes el dèficit dels envios a Mi- solini, en la darrera conferän- un
seus .sobirans el de comte de nació, -tractant-se, com es trac-o
lla
cometa
a
Coser
fort.
"El
cia de Londres„ parlava de 50 Barcelona. Ramon Berenguer IV, ta, de la dinastia fundada per
les que En Rodea i N'Estadella hagin pogut cometre contra els nostre cebó és a les mans
Ers anglesos reducies directors i contra els addictes de la Joventut Republicana de Deu", escrivia Filippo Saohi, ces:,
en verificar-se la unió, na va Guifre; i lambe ho Os la de "Cae
vda. I ha vingut un moment en que les fluctuacions de la baixa responsal a la Ruhr del mis ron encara aquesta suma. Aques- volar perdre el títol de rei, sind sal d'Aragó", molt usada pel g
ta
varietat
no
es
l'anarquia
conoel 'de princep i dominador d'A- nostres historiadors, i amb una
tica de Madrid han ofert als patriotas balaguerins la possibili- gran diari francbfil d'Itälia,
la "Corriere della Sera", en dia G. cient i organitzada?
sagú. Per aixa va seguir osten- tradició histórica arrencant dels
de revenjar-se de Ilurs enemics amb l'ajut dels ressorts de
que
la
D'altra
part
tothom
sap
Fins ara, la Comissió de Rapatant, cono a Utol primer, el de nostres grans cionistes. No far a
Reparacions
és
un
• uina centralista espanyola. Si haguessin volgut, tindrien avui,
de
Comissió
comte de Barcelona. ''Però els mas just i mas patretric parlar
raciono proposa i els obrera de
R. O., l'alcaldia de la ciutat de Balaguer, oferta pels elements la
organisme
pintoresc,
ple
de
filseda successors foren ja reis de dinastia catalana, da dinastiX
Ruhr disponen.
no
ho
han
volgut.
Ni
tan
solament
han
närquics antiroderistes. I
No solament falta el curtid tracions de la més baixa
d'Aragó; llar Mol comtal va pas- barcelonina i de Casal de Bar-.
integrat per una pila de bu- sar a segon terma, i cada nou celona? : •
s en consideració aquesta oferta, injuriosa per a tot ban nacio- per expedir, sitió que falta mol,
munes
al
bon
eialme que s'afegia a Ilurs estes vegades el carbó per a la ca- rócratas que miren
Copiem encara de la mateixa
sta.
son i dirigit pels optaba m
mas.
caserrecular
mas
i
el
pacte
amb
Madrid
i
amb
els
homes
del
les
antigues
dl
feia
lefacció
de
ats
"L'emperador
otea
monografia:
Ben lluny d'admetre
— els representants an- - Jaume 1 l'osteraa com a quart les ciutats que li quedaren... al
que els nas alemanyes, avui ocupadas ineptas
ha
m com a procediment de defensa contra el caciquisme
cosa
que
no
gloses
exclosos,
rei cona era d'Aragó,
per les trepes franco-belgues.
nostre AifoilS V". Es tracta d'Au- u
esteix i els persegueix, els nacionalistas de Balaguer preferei- No
Co rar de veure una patrulla d'estranyar a ningú que conegui lencia i Mallorques. En temps fós el Magnänims llavero, per'
les molestias i els danys a la claudicació en els punta essencials de soldats
de'
Londres—
d'ässer
la
manera
a
d'Aufói el Magnànim arriba
de cavalleria rodejar
poder-lo anomenar, nostre,
l'ideari patriótic.
un comió de briquetes que tisu- que pot disposar cada Estat que ocupar el vuitä i fine el nov a dir-ne Anfós IV; cal seguir le
en la CoMissió. Ara be. Roo, després dels regnes predits, numerad() catalana. pis millors
intervé
han
sabut
mantertir
una
actitud
sempre
concordant
amb
ús
particular,
inria
servit
per
Ells
cautar-se'n i portar-lo alegre- La Comissió és qui té en reali- i dé Sicilia, Sardenya, Görgega, dels nostres historiadora, l'em-+
principia ideológica i de màxima honestedat politica.
sobre Alemanya. Nàpols Ilongria.
La Ilicó d'aquests vera nacionalistas pot aplicar-se al mateix ment al Roe de concentras:6, per tat la sobirania en
Taran ja exclusivament. I aquesteg
aquest guaira
Comissió
D'altra banda, si el nom
exclusivitat, que indigna els hisa
amb els vicia escalfar-se Aquesta forma d'i n La
absolus a aquella que creuen que poden contaminar-se
amb
desfet
el cop de mä net i pe--ealtció, anys ha fet i
país suplantava el nom del pais, toriadors aragonesos, té mole
dicionals deis partits espanyols, per raó d'actuar en política, que lat no solament s'usa per les pe- ta alibertat. La Comissió de
el nom deis sobirans era aixi ferms fonaments històrics. Mur
aquells altres que no véden actuar en política per por de la ma- tites quantitats de carbó que han paracions ' tés qui ha ¡oven
mateix suplantat. El fill de Ra- diversas les proves que es poden
definició
aquella
famosa
ó.
de
servir
per
les
necessitats
mimon Berenguer IV i de Perone- aduir per demostrar que era
s contaminaci
sovi
patriótica
ha
estat
sempre
que
Versalles
de
Tractat
litara
sin()
per
a
les
grano.
Els
Ila s'anomenava Ramon Besen- aquestai la numeració que s'ada
Llur radicalisme i llur integritat
Poineara': el Tractat de guss'; pera, mort el seu pare, la judicaven els sobirans deis esa
en l'actuadó que en estridències verbals i en ess..arafalls d'in- trens enviats a França i Bèlgica rapeteix
s'han guanyat després d'una ope- Versalles — din — as un nos seva mara, sota la influencia de
Late catalano-aragonesos. N'hi
arista nominal.
argu- rada militar sense defensa. L'en- que s'està creant eonstantment. magnats aragonesos, no va va- ha prou aci amb recordar qua
L:exemple de Balaguer és la Tia« réplica de Maniata
sa, canviar-li el nom pel tota l'ordenaeió i catalogació
tracia. sense pensar en una es- EL RESULTAT SEMPRE es vol cohonestar el mal pa4
-. oil-lar
ente locals i personalistes amb què
d'NnTóS, -nde tradició aragonesa. l'Arito de le Corona (el nostra
nostra part, ja tació, l'ocupació dels 01.08 d'una , mwrEtk
Per
la
Lleyda.
Republicana
de
Joventut
- Haba del Tractat de Vea- Aragó va mostrar en' aquesta Arsiu históre nacional) es fa
.at per la
;dé 'mina en c• oraunicaeiß amb mis
Si la
sea tlit sobre apesta qüestió lamentable tot el que haviemma- líala ferro-viària principal, el saltes obliga a posar les qüesocasió un sentit nacional més encara avui seguint la numeraa
nostra opinió, absolutament Ileial i desinteressada, es la
casnu-•
d'un
tren
destobriment
tions d'una manera desordena- geles i mis- viu que Catalunya, Cid catalana, sota l'imperatiu da
nacioCatalunya,
encloen-t'hi
els
flat,
etc.,
etc.
nacionalistas
de
i
el crit d'"Arag6, Aragól", va la tradició medieval que ha anaa
aa de tots eIs
da i anarquica, a qui s'ha de doFalta carta) a la Ruhr i falten nar la culpa? Els alemanys . han esdevenir aviat el crit de guer- prolongant-se si us plau pie
Fstes republicana, amb l'única excepció dels interessats, i encara
Els banes alemanys de la _de pagar els errors diplomàtics ra deis estats catalano-aragone- tersa.
re aquests hi ha qui està en desacord amb la conducta que s'ha mares.
regid ocupada no yolen canviar de MM. Clemenceau, Tardieu i s'OS.
Pesó, en usar aquesta name-•
moneda francesa trí os.lga i això
Calgué la forta vitalitat sta la sació, caldrà no cause en la ina
BIS realistes francesos
o ens interesas el saber l'afecte que la nostra sincera con- fa que les comandäncies d'oca M'andel?
que la diploniesia no Co nostra L'alca i la seva mareada exactitud on hem vist catare mas
renació del pacte de Lleyda pugui fer als anemias locals de la Jo- pació tinguin grosseä dificultats saben
una academia, ni una activitat fesomia perquä el -nom de Ca- d'un historiador. Caldrà no dir,
acceptem
aquest
fals
criteri
com
No
Lleydaper donar a les tropas aquella sentimental. Ara be, el pur reo- talunya i de catalä no desapa- per exemple, parlant de Pere ei
ut Republicana de
guiatge dels nostres judicis. En canvi, als nacionalistas republi- part del sou osares que els heme exigeix que els errors di- reales. En les cròniques entran- Cerimoniós, Pere III d'Aragó;
patriotas,
des
soldats necessiten per a Hurs des plomatics d'una part. es tornin genes medievals apareix encara perquè a Aragó as el quart moa
de Lleyda els hauria d'interessar l'opinió dels
quotidianes. El govern
pa contra, sovint; aloa menys, però, del narca d'aques nom. Llavors
pe r a lart
rancesc Maci à fina als hornea del partit republicà català. I peses
francés compra tots els .marcs avantatges
da. Exeomunicar en nom de la que hauria aparegut si Catalu- Llavors calaba dir senzillament
cesta opinió es categóricament desfavorable al pacte famós.
que pot i a Paris, fa quinze dies, moral i de les albas coses que nya llagada. estat un reialme i Pere III de Catalunya.
No ens cal mantenir sobre el cas de Lleyda cap Ilarga polèmi- essent
el valor real del mara
Per fer
provisi6
la massa a Alema- si el Mol de sobira. de Catalunya - No som anarquitzants de lea
Creiem que l'afer esté jutjat. Com a argument viu i decisiu a 007
no es012.
podien
comprar
a impressionen
'
uä s'aprofita dala errors hagués estat el més elevat tito! disciplines històriques: a cap de
q
nya
per
el
noble
exemple
de
Balaguer.
avui
'
menys d e
or de la bona tesi, oferim
As una majúscula ist- jeArquie deis nostres sobirans. les nostres substitucions no mana
mares es multipliquen les un- de Franea
Els historiadors espanyols, en ea un poderós fonament cientla
Irmateecrzezzeimeagnizsmazhaugzirzainagmeneareen de
posicions de mulles, els sogres- genuitat.
i tic al costat d'una terma rail pa-.
L'opine veu la política fran- la seva dèria de rebaixament
taments de caixes públiques, lea cesa
passant alternativament de d'ocultada de la nostra grande- triatica. Un cert diseerniment,
exaccions forçosos, totes aqueun
prollar utilització, pot llevar tota
aquesta definen') sa passada, van trobar
llos disposicions que les Agen- ' l'avidesa que puerilitat de d,p- cadiment massa senzilii perquè possibilitat de eonfusio, aithuts
cies hart comunica: abundant- comporta a la Alemanya
Des
nusessin
i
n'abusessin.
no
per a* les persones avasades a
ment. La darrera extersi6 és la nar la culpa aforma el trastat. que les corones de Catalunya i l'antiga nomenclatura. Les fora
PER LA COHERENCIA N.4UN TELEGRAMA DEL CAN- demanda feta per . les autoritats errors dels qui
ja
no
calia
parlar
Aragó
s'unien
mes Catalunya-Aragó, estats ca-.
Pece un hom no sap si la pueriCiONALISTA
DIDAT PER VILADEMULS ocupants als propietaris de mi- litat serveix per amagar un hott mes de Catalunya ni de catalä. talan° - aragonesos, alternadas
nes
de
pagar
la
taxa
del
cachó
El senyor Narcis Pla i Carreres ha
gros. Un dia o Adhuc en allò que mas privatiu ara, amb les exciusivament
La Urie Jurídica. Catalana, que d'un
—Kohlensteuer — que ells pro- que promet ases saber
quin fi- li era, la nostra patria es veia 'cionals; els sobrenoms dele moal
.s ear;à dOna mostres d'una activi- dirigit el següent telegrama:
l'altre ' es deurà
En
pietaris
pagaven
a
l'Estat.
"Senyor governador. de. la provincia.
persegueix Frahea ocupant la despullada de tot patrimoni. Es narques acompanyant oportuna-,
admirable, podria fer una cosa molt
cas
de
desobediencia
s'anuncien
Ruhr. Segons quin sigui aquest parlava d'expansió marítima d'A- ment llore nonos; i alguns aitres
obtenir de tots els advocats —Girona.
' vint, hor- eastigs. •
Els pobles es manen al segle
petits detalls similars assegua
fi, les possibilitats d'una guerra rogó, de marina aragonesa. El
es dinen catalanistes ei comprono
ha
impedit
Per
contra
res
no
per
mitja
del
i
vohottats,
de no defensas mai una tesi conträ- mottitzant
de tard o de Iluny inevitable, poble que de fet sustentava l'he- ren la viabilitat 1 la comprensia
els
alemanys
de
complir
!largadie
estats
cataQuan
una
autoritat
pertorba
gemonia
dins
ge, fuer.
badal a la nomenclatura histiSa
a a vigencia del castre
s'hauran centuplicat.
vida dcl MnnL.iPi, aldula de la societat ment els contrastes ämb halan.
rica que propugnem. . Perseve-e
El resultat senipre Os el ma- lano-aragonesos, desapareixia
da i Suissa. Les expedicions per
li
resten
Inés
que
dos
cahistòria
espolitica
d'aouests
la
no
moderna,
rantment empleada, ella aeabarai
P rque creieu que aquest cormaromis, t'ibis a seguir: o el de la injusticia o el
a Holanda principalmente han taix.
tate.
Pla
Josep
per triomfar de la falsa rutina,
send.la involucrat en la professió de
hagut
d'esser
lacteados
tempoLa gesta dels historiadors es- ofegodora del nostre nono. Ja ens
Dusseldorf, puse.
catalana i isdhuc en la professió d'ad- de la dimissió.
ralment,
per
1s:s
.
tropas
d'ocupapanyols trascendí. Els historiaCONFERENCIES D'EN POU
estat Ilegut de cornprovar ala
e.; extraordinäriamerd negligit
e el sszersavrastssearesarstras=ssr-sre-ss-a3 doro estrangers van seguir la ritt ha
d-6 ja que superareis de Tran
gua avale dins les eaZoles
personatges conspicuo. NO
I SABA TER
limit
notificat
a
la
Comissió
de
par ells marcada, sense adonar
tariguds estrangeres. Fina que
gaire de retreu-re exemples.
Diumenge, En Josep Marie Pon i Sa- Reparacions.
sie sind molt, excepcionalment de la lectura d'un diccionari enoia
diputas nacionalista que pa- bater 'dona una conferCncia sobre nadoPERPLEXITAT
DAVANT
DE
DOS
de
la
inexactitud
i
la
injusticia
dopatlic o d'un simple Ba!aleeer
. a una cual:al:ya pública, de- nalisene a Bages Blanques, i una ultra
que cometien. Podriem, pera, no ens faci sentir tota Itt desidia
DISCURSOS
. ¡rival que el tcstament d'una a Lleyda.
fer-los-en
algun
retret?
Els
hisatoeer tota la humilitat suelda dele
Tot ante encara, san fets dia Cataltmya ha d'ésser
L'acompan yä el senyor Francesc Alatoriadors catalans queien soviet nostres avantpassatsa el seu
versos. Potser no demosben que
t;d;a::: tres testimonis---legislació es: cid.
en el mateix parany. Es dina trazar no serä total.
¡cla—i no davant doz—legislacid cael triomf final deixi d'Osser -de
El sensor Pote i Sabotee fou molt
" be que la dona no pot dispo- aplaudir en totes cines conferCncies.
França, pese diuen clarament
Elegim en una traducció de respanyol: que sentien una certa compaenForran So:delata
que tisis els optimismos pre- " Alguns viatgers desarmaren l'agressor, ea a mostrar-se alai generosos.
S e t.: ;licencia del marit dels bens
EL CENTRE NACIONALIS••y,
estigueren
conaEls
poetas
no
maturs
i
que
la
situad()
es
mis
als
agents
.1.autornat."
; o be que la successió latesmetent-lo
re
TA DE L'EMPORDA .
fusca si cap, que el primer dia. A ci remetent-lo tradueix enIregamiolo. 'pletament Meres ele contagi: smratevrineefflialreritffliailsesatrtgaie
dèsser regida Del Coche civil
Le Junta directiva del nou Centre
"Visca Aragó", "barres d'AraEl mes es' tanca, en realitat, Pese ¿per que remetent-lo i no Ilion:ta-r la Novela la de Justinia...
?os> serien. els advocats nacionalis- Nacionalista de l'Emporda ha quedat amh els discursos politice. El lo ? Perque el traductor, havent vist en 'gó", "almogavers d'Aragó", ten
qae tindrien dret de tirar la pri- constituida de la següent manera: Pre- primer es una declaració de mon- de terrninats casos entregar traduit per expressions molt poeta floralese. La
sident, Corles torda; vice-president, GeA poc a poli tot això sala anat
sieur Poincara contestant unes rentare,
cregut que amb aquest mot
,ta
Continua aetivament t'aeeks
arreconant; pera, coas encara
rard Garriga; tresorer, ¡mune Afassot; paraules dites per M. Cuno al palia traduir-se entregar tots els ca1, bes mirat, no tcnen excusa. Lao- seerclari,
llaman Foraster; vice-seereya i ha, volens as- aliada a la Faba Id. de Troceitsee.
p.:oiessionaJ i Ilur deure pairid- tar, Jalen Can; vocals, A. Costa i Fer- corresponsal de la "Essen Zei- so s, i ja no sap evitar el castellarTisme ressorgeix,
persis- ha dsobrat que ha començat ra..
tung" per protestar cantra
etitregar altratuten que reemplacant-lo senyalar les formen que
,G1 igualmcnt claro. Només l'adteixen, i les que, al nostre aen\-- protitunent. del curtió I cak da
satissis, es a dir, aquella perversiä de rita Rumore PON, Josep M.. Sunyer i Hargarnent de l'ocupada france- pe r reneetre.
sibstituir-les.
blant, 'burlen de
traca da mina 1 que ja ezta altr*
Entregar, si en alguns casos pot Sra
e oaciencia, que tos sovint arriba a AIarti Morad.-IL
sa a la riba dreta del Ihn, prinObrim una monografia histó- Den en estat o:Nana:ex-1o, el eaL'AJUNTAMENT DE SANT cipahnent dels porte de Mana- d u ir-se per rentetre, és en general millor
',liar la pràctica de l'ofici d'advocat,
rica bastant, mena 'Pedem: aal de iiia-Kerno, que havia esinclinar-los a semblant traició.
JOAN DE LES ABADESSES heim i de Carlsruhe i de les fa- te ucluit per /Enrole, sobretot quan signifie la discreció d'aigú", o lié "Ilavien mistrat eg o reia d'Ara- tat sabotejat pela alemanys. Pes
-d'electricitat
de
Darnosca
"posar
briques
eis casos concreto que he citat per
¡liberals
i
els
time
principio
D'acord
crt-semple i en d'altres que podria reformistes que informen la vida de tac- led. segun es el discurs 'de "sotmetre a l'acci6 'd'alguna cosa", o gti preferencia estimable per a altea tanda s'aitunala qua 1.a esQuan en '12d0 Jan,. tat daseebert el cap oruanitzaan pot justificar-se la traició in- he& Govern d'Espanya, luna estat sus- M. Curio al Reichstag, secante- be, pronominal, "donar-se enterament a la marina.
e 1. . . " Per quin'- no subirme da d po tisis urtbotatces a las linles .
UIm a cosa". Ex.: Lliurar el criminal a la
1 Irla superioritat del Dret exótie pesos l'alcalde i set regidors catalanis- sim.
I ISIÍCi(1. Llorar &gel al suplied. Linear- Catalunya en lloo da seis d'A- feerlas cle la nt: p i ea diu quo
e ti dret limita. No. Mes aviat al les Je Sant loan de les Abadesses.
Aquests dos discursos no
rate? reis, monarquea i prin- él imellnent una detenel6 que
ari.
•
lament san contradietritis en les se o anta pauló.
En el passalge transcrit, entregar era eeps catalana,' pu Iba de reis sera sentae:onailssima.
qüestione politiquea i de propio-.
P,r que. dones, no fa ningú un ese
ABLICITAT
rnonarquC i princeps erAgoneLA
ganda, sinó en les qüestiona que u sat amb la primera d'aque.Ntes
',11.x acabar o per limitar els estralls
603? O el Cataits, en noto de l'Apodio,
dones,
perfecta/wat,
i
de
tenir
dret
e.
senela
nue
handern
klte:ta 5,:agular manera d'entersdre el
DENO TE PER OBjECTE
La qüeetl6 d'Orient seguelx el
artigoo ga? Meistre e3 tamal Mil
a guantear saobjectivas. Per ti acluir-se per !llorar.
zalisme?
¡ ENSAR INTERESSOS
Campareis, tu elitista antic: "E don G. (aletead:huta dio atabe et Pilón SU cansí. Bcmpard ha martracia
de
saber
a
excmple
VOL
INTERESSAR
14 dos/miau subscrit per loto eIs advo
PAR 77T.
e faem-lo linear als ei bada do catabas. En canoa Itat a Londres I acuesta ms.tebia,
quina cantitat arriben les pros- ao era en la ttnda...
tatalans comprometent-se a no trair
EN L.4 SEVA TASCA TOTS
portcrs quel tingyeseen." (Ct6nica dc4 <tuna el kaki dala cautiarquati sutraana oomunçaiä l'estudl en
ara
per
Alefins
fetos
triaions
llucs
MON,
DEL
CATALANS
„de
la
terra
en
honor
de
'.(1
ELS
do la ditie:iltes de straalaimara. es gemí da lea eentraproposIslong
ei JauLne-),
inanya a 'tito' 'de reparado-as.
TOTS APUELLY QUE fIST/4, tarja un bell afecte.
Fabra ArS eiß 11.011101 (4. 4e ala aplimme treguas.
M. Poincard us diu que la suma
LIIN .LA NOSTRA PATIKA

Fui de dictad La Política

Converses filo-

lògiques

•.

1

siitiac:6 a Europa

C.3

Cartas Soldes%

FINANCESdel

19 de març de 1923
14

ldem 5dieia, 41525.
Idern Outssa, 29175.
ídem Argentina. Inc.
litem Brasil, inc.
Mena Grecia, 1725,
ideas normas. 2 9 550...
Ideal Dinamarca. 7 0:1„
00750.
Ideal
letra Viena_ Ile.
klisa Pra ga. 464-0.

Preus' de Coloni2ls

cessaaas 1-12111.14
prrmer, 7365 den):

1'esacte9: Primer 242 70 dem.
Liras, pr3ner 7 1 70 dem.
re/ -- primer, 11152 dem; sEgon.
i
j563 eaT.
brama 91114 0 030 primer,9075 den).
Mao: primer, 00750 dem.
Corusca, ptuaza, aiIed Mara

Merut d'olls
OLIO D'OLIVA
Corren% no, a 1.9150.
Diem suiertor a 19565.
Classa kata, a 521'73.
Ideal crin., a 255.'50.
Meres) inicannas.
(d.1 DE PINYOLA
Vend primera, de 100 a 104'35.
Gene peanara, de 10470 a 11304Idem scrana, de 10433 a 10 0 79.

ma sa

prom., sostinguts.
OLLS DE COCO
331anc amb cocas, a 160.
Corain, e 200.
Palma, a VIO.
05 19 DE LLE90.9A

475.
Culi, a, 143.
Cru,

color, a 200.
En callas, 8 pessetes 17103 per
Odies..
Meca anImait.
01.13 DE CM:AEET
•• Cometo, a 1.5 3.
letinal, a 100.
10001. 3 la minora erpertmentada. et
-- mercar esta enealmat.
vtonas c c c11.7i, en la preseni
Morrott
•• mana per l'estala
Soase

On.andsfue, 10 vagens.
idern del Dais. 49 Idea/.
Otiedcit en resMentada estact6 12 'Mudel pala.
la 12917 han arribat 13 vagan, d:e17

andalat.

Mercat de vins
, Peetis per grau t • bectölltre t mareaBerta imvxda a/ celler da/ colliter,
Mach', ta•91itanr. per l'Assoetació Ce 101 •
%mire:u/ g as 1 Exportaors de Viril de
'OargctOna:
Pertedes blanc, a 163 penates.
Idem neiste, a 155.
Carlip de Tarraecua blaue, a 177.
Idem ídem [legre, a 175.
Cuera de Barbara 'talase, a 1.50.
Idem fdem corre, a 1'50.
PrIorat negra, a 2.
ytlaneve 1 Geltrú acere, a 175.
Igastatta Ocre, a 1 65.
Martorell blaue, a 2.
Manas blanc, a 2.
Alarant negri-4 a 225.
Mistela blanca, a 2'75.
Ideln negra, a 275.
Moscatel!, a 4.
¡terca! cncalmat.

Orle una dotzena, a 3 pessetes.
Campes, parell, de 17 a 25.
Pollastres, parell, de 11 a 20.
Conills, pare/I, de 9 a 12.
luamellous un, de 40 a eo.
Nodraios. un, <le 70 a 200.
Patatas, el; 100 quilos, a 155 3.
Mafia, quinta de 55 quilos, a 23.
Forment, quinta de 55 miles, a 22.
Chama
100 quilos, a 47.
eis 109 quilos a 35.
e.

Mercat de Borges Blanques
O Elat blanc, (le 25 a 29 Desuetes.
Idem role 5tiC3, de 28 a 29.
ídem Idem borla, de 27 a 28.
orot de 16 a 1650.
Clvada, de 13 a 1350.
Pilas, de 20 a 3150.
Paveo, de 25 a 27.
Fesels, de 42 a 50.
Presa per quartera de 4 dobles.
Atrajo de 7 a 8.
Pe i la, a 3.
Dalla d'envera, de 4 a 5.
Garrotes de 1, a 1650.
Proas per Doseles els 40 Quilos.
Ous a 214 peseta la dottena.
OLIO D'OLIVES
Prultat extra, de 11 a 32 rala.
PI, de 25 e 92.
Correal de 27 • 28.
Presa per (marta de 3 7 00 quilos.

C01:17-ANYIA BARCELONESA
D'ELECTRICITAT
Veneren!. en S.' d'abril pròxim.
el cuma número 12 do les obli¡pelona el per cent, amases
per aquesta Compatiyia en 29 de
març de 1920, es posa a coneixement de Hura tenedora que, a
partir de la data indicada, tots
elsi dies feiners es procederä
paga cuan,. dele expressats cupoas, arob deduceid deis impostos, a la Scicielat Anònima "Arnns-Gari".
Barcelona, 20 de març de 1923;
-FI DIRECTOR GERENT.--F.
Frasee Laviton.

SUCRES
'
Aquest article ha sofert une
Porta puja en tots els niercats.:
ROMPAN:1A BARCELONESA
del nodo, en ei nostre segueixen
D'ELEETNICITAT, S. 11.
els preus sunNement ferms, no
havent variat per al consum.
Vencent el .1.° d'abril próxim
CAPES
el aupó närnéro 19 de los obliPian arribat els *vapors "Buepacions al 5 per cent, amases per
nos Aires" i " Gologna",.portant
aquasta Companyia en 27 d'ocentre ela dos una 16,000 sans-de
tubre de f913, es posa a coneidiferentes, procedències amerixameat de Ilurs tenedors cine, a
candis. Els preus segueixen terma
partir de la data °mentada, tots
1. arnb petits augments en algu- eis, dies feiners quedarà obert el
nas clasaes, podent-se indicar
pagement deis expressats caper al CODS11 . 1/1 els següents:
lonas, amb :deducció dels imposSena Moka. narrar i africans,
tos, a la Societat Anònima "Arde 605 a 815.
nús-Gari".
Puerto Rico, Caracolillo, de
Barcelona, 20 de març de 1923.
805 a 815.
-EL DITtECTOR GERENT. /den: [den/ Iauco especial, de F. Fraser Landon.
595 a 695.
Idem ídem hl superior, do
dignifleació de la dona, encarnada• bn MONNA VANNA. Ni575 a 585.
volhm mós dones la bellesa o
Idear ídem. Hisenda, de 540
les obres de les quals han estat
a 550.fatals per a la . humanitat.
Caracas deseldfollat j
iSIONNA NANNA, marina deliars, de 555 a 585.
sea: patriotismo i medid de doTriats extra. de 520 a 530,
5104. farinosas, es figura rns
Puerto Caballb i Corrents, d
sublini de la història.
.515 a 525.
,
santos nominal, de 1200 a 000
1C1 vanor "'nacen-el-o Figaredo
Palembang; do 430 a 400.
drisaaareiä al moll
Ponant el
Pasilles, de 400 a 470.
l'rega-inent de carbó que fa per
Preus per pessetes -eta 100 qi,11
.talts..senyors 01-neta i rizan.
los.
Fat CAU S
Admetent carrega' general,
l'aventase venet importents
partidas de l'última arribada 'I es' sorlirä el dia 24 el vapor "Inoeerscio
Figaredo", de la consigsaeranf-se el mes entrant la resta de la preacat collita de Fer- nanfa de II, Delgado Alvarez,
nando PU, els preus binan ten., Menea 8, entresol. Telbf. 5555 A.
nencia a rrtiorar, ajudats per fa
la cuina en ah/puja deis can --la dan ctl•datt
n A Tir.
nini E'xIra,
rGuaiaquil.
pretis
fäbrica. Gran assortil
/Diana. Llorens
en coberts
Germlans, Rambla Flora, 30.
FERMA DE LA LLIBERTAT'
L'ESCOLA I LA PREMSA NACIONALS SQ.V LA BASE :,1ES
FUTURA.

Fi s Pornells de

s z: b6

.53

Joventut

CC aes.
,3

VISITA AL FOMENT DE PIETAT
QUALITAT SUPERIOR
CATALANA s
Fabricant: J. ALEHM
L1 pasar dInmenge, dia 11, el P. de J.
del "Fo21 l'
"Saat Jordi", vis/estatge
ment de '1-notar Catalana".
ELs visitante (oren rebota atentament
por-un reverend sncerdot, qui rcsseuyä
CE
detalladament la viola del "Foment" desBAINCT41.01:121.
de Oler fundació, Vare! 1013. Foren rececs.017DAL: Rambla dele Estudie, 4
rman des toros les depender/eles, molt es0,GEISCIE5; mulero t, eral coaesia.
/mieses i amb gast habillades, eridaat
Nauseen 2,
Sant Andreu,
240.
l'ateueiö deis- visitauts suntu6s pati roItümero 3, Salmeren, 11 1 ..
ben; on Whi venen uns "fresese" de
mistie i patribtle simbolisme, aislo cona
t'atora, EUP0115, CIR9, C2(11
un bonic paviment de mosaic iomä i diDAKCA
ferente i preciosos detalla arquitectOnics
que han sigut curosament couservatz 1
restaurata.
Apartes de gerremt, esti
La teca que seta lea voltea d'aquevt
t irecui° 1 ulegraizca
rosal, aria, es fosan estimable i profitoC.ATAL ONIA 53 ANTA,.
sa per a el he espiritual (le Catalun,n a,
rama pulerarneut exetntatles les sables
del inmortal Dr. Torras i 13a...„.."...~...ae.„4,i doctrines
zes. Actualment el "S'oment." estä pie-in poiranqn, essent a milers les publicaeines que d'ell surten per a recorrer la
r ri n
e
H VAr,
;r1.i..
7 Ci
m e-1
r. i F.
'cera catalana en afanyós foment de llur
tradicional pierat.
I
Els visitants saludare en Ilurd habi-g
,ocioso al director i fundador de la benesuerita instiluci6, revereud Ende) SePARA RECUPERAR RANDA- ITa 'luxó a qui expressaren la sera adMENTE LAS
FIER- iniraci6 i siznpatla per l'obra que . amb
tant de zel cujda.
ZAS, VUESTRO MEJOR

(JIMIA tä'

.EfiNG

Mercat de Vich

uE ü • iNjE=.
.
'
PERDS
1

REMEEIO

ELS P. DE J. I LES DIADES
SANT JORDI I N- D. DE
MONTSERRAT
altai
El Directori dala P. de J. de
4 ....'
/
'r ." DEL g, \,,,tuÉs CAKrAcrmotituize.i
TONICO-NUTRITIVO¡ . Ceialunya commemorarà solemnement les vinents diades
1._....
)71130FUNS 21 - _' Sant Jordi i de Nostra Dona de
Montserrat.
CACA CUCHARADA EQUALE A 250 13.
Hom sap que les fastas en heDE LA MEJ111 CARNE = NO FATIGA EL ESTOMAGO Y ESTIMULA EL APETITO. Url - menatge al Sant Patró de Catalunya es faraa el diumenge dia
SE VEN3E-TóCA0 FAMACIAS Y CIHTPOS CIESFIC171COS
22 d'abr,i1, vigilia de la nostra
testa national. Al mat( els actas
religiosos tiudran Roe a Sabadell
a l'altar de Sant Jordi de l'esglesia, fent-se el festival patriòtic
MANS
-a la tarda, al Palau de la Música
2

01.19 SaE PINYOLA
Oree, de 130 8 136 duros.
Verd, de 320 a 125 duros.
Presa per carroza de 115 quilos.

LO T'ENEA EN LA,

Ca plixi
iirAIDA
1

CHAVESIPHIGHERT, S. cn
BANCA CANVI

Anuncis Oficials:

Atmetlla a 570 pessetee
Monretes blanqueo, a 74.
Fesoni, a 90.
Om toles novas, a 15.
Pelma per cantina, a 4 pesetas la calza ile le quI103.
Wats- bordeas, a 5'50 `idenr beta.
Orne, a 3750 pesseres.
Civala, a 5650.
Cecina, a 50.
Morr0c, a
'Toa par pessetes eis I, cultos.
• Abercoe, a 20 pessetes cana
Naces, de 29 a 30 /a rusa.
S:37ra. a 3 • 75 Uni •.

1.41.tcCA

ECEIS4

‘

(Del nostre corresponsal)

Carreta sobre Londres, 7373.
litem DI• 1 7, ea, 4610.
Eleva
Mero fiinsiata, 62125.
Idear haba.. 7570.
Mete 3Issia York, (579,
Idem Portugal, Inc.

libare"'
il(540 ott

1 COMERÇ G A S E T A

Mercat regulador d'Inca
. ' (Mallorca)

-SESSIO DE BORSA

ltas'

Olmarts 20 de ‘ /han de

E A17...P U &Lit T lr

2

VALORS

Fiambla del Centre, número 6
Telbfons 1230-1231 A

IL Li

fz

mze=w21.7=221Ezrzeffli..ree=razz-ww,

SOLER i TORRA G
ANQUERS

- RAMBE A DEIS ESTUDIS. 13, i BONSUCCES, 1
44,4n•••••••••••n••n••••••n••n .

Negociem els cupons dels DEUTES INTERIOR, EXTERIOR - i AMORTITZABLE
4 per 100 i TRESOR 5 per 100 veneiinent 1 d'Abril vinent

n

,Dr.

Montaxia

del Hospitals de Parle. Pell I ve.
nerl. Sant Pau, 28, principal 2.*

Catalana,

ELS POMELLS "FLORS A LA
MORENETA" I "REGINA DE LA
PAU"
Armaste Pomells preparen per
celebrar conjuntament el die. 8
d'abril vinent, uns eetes d'amor a
Deu i a la Pàtria, en celebració
de l'aniversari de la seva fundació, el primer i amb motiu de fer
la inauguració, el segon.
ELS POMELLS DE SANS
Els Pomells de Joventut 'Fe,
Esperança I Caritat", "Poncelles
de la Divina Pastora" i "Fuster
de Nazaret", de Sana, en commemoració` de Ilur primer aniversari estan organitzant per al pro).um 111013 de juny una solemne
diaria amb diversos actos, entre
ele guate figuraran uns

DEBEAVATORI IIIIITEGROLOGIG Di LA
1107.CEL0814'
t iffiltrinITAT
Dia 19 de mare de 1023.
Mores d'osare:Wat 7, 13, IS
Baremetre a zero 1 al nivell'cle la mar,
782•0; 7630; 7(21.
Termarnelre see, 9,2; 1361 12"2.
; 1014 10'0.
Tertn6metre humit,
litimitat (centèsimea de 0n iuraci0). 74:

07; 74.
Dirceeló del vent, NNE.; SE.; SE.

Veloritat del vent en menea per segen, 5; 0; 1.
Estat del cal, quasi ser; quasi tapas;
quasi tapat.
asase de nnvols, cirros; cirrusaatratus,
etlraulus; Fr.-cúmulos.
'releer/nurse extreme, e :•mnerss
Isti sima, 142.
Id futres, 79.
•
Mluirna arman de torra, (A.
Osc11.1ació terraometrica, G'3. Temperatura milis, 11'0.
Igual tiznen. dr,
ltecorregut el vent
quildraetres.

PUBLICITAT
PREUS VE StiBaril7:1PCIO
Barcelona: Dues pessetes cada
mes. Catalunya, Espanya i Por-tug'il, 7'50 pessetes tres masos;
15 els sis idem; 30 un any.
Unió Postal: 25 pessetes tres
mesas; 50 els sis; 90 un any.
O

Sants d'aval: Saat Ambrosi de Sena,
confeasor, i Santa Fotina, ia sanur:
tana. Densa: Sant Benet, abat
- L), naranta Església de Nostra DOlia deis Angela. Horas d'atoas,skiG: De dos quarts de nou del =ti a
dos quarts de set del vespre.

S A NI

JOSEP

Gran assortit en vaixelles de
porcellana, jocs de ,tafä i tä, cristalleries tallades 1 gravadas, orfebrería, coberts d'alpaca de bula i propia per a presenta i pos-

OCAL

.

dable l'actuació.
Així s'explica gnu durant la seva actu ació al Tívoli es vegin correspostos els setas treballs' amb la bona acoDida que els dispensa et pOhile "1 , Bar1 cebona.

Gas •Gas -Gas
Pr ca

[Tir3 .111111

g23tei GAS

For inciLtrla gasteu GAS
Per calatzeii gasteu
Per lies gasleu G.)4
Procedimonta moderna dasaoneauts fina r.ra a Espanya. aparen casurnlnt un
30 per. 103 msilys qua els
similars

,

•

La Comissió organitzadora de l'Exposi ció d'Higiene que la ciutat ele StrasLag celebrará cl mes de juny viven;
per commemorar el centenari de Fastour ha convidar al Grup tercer d'aquesta manifessació científica, que comwen les installaciona -aTI-ligicare coco'

RESTAURANT ROYAL
Saló do Te
cada dia te dansant de 5 a 2/4 da
de 9 a 11.
dinar
a
l'americana
8i
Diumenge, a la una de la tarda, Ramos/ Damis Tadeu, de 36 anys, fou atropellar a la plaça d'Espanya pe( tramvia
número 243, ci qual Ii ocasiona ferides
tan grama que en arribar al dispensari
d'Hostaf ranchs, morí.

CAD BU RY
Bombona, Xacolata, cacao

Consol Päsies Sales, de 3i anys, caigué casualment ahir al mati al mercas dc
Sant Josep, trencant-se el braç esquerre.
Després d'ésser curada al dispensad del
districte, la pacient fou traslladada al
seu

RUECA
igiollIes pera of i c i nes
eisram? R. CATALUNYA, S
Diumenge passat, l'auto 6.318 atropella
a Francesa Andrés de 44 anys, trancaran la sisena costella i ferides
al cuir pilós, amb commoció cerebral:
Fou curat al dispensad de la Universitat, des d'on passa al seu domicili.
Hostal "La Marinette"
Restaurant, taltion 3440
Por a turistas i familias
Especialitat en els eneärrees
Mollet del Valles
Actuen aquests dics al teatre Tívoli les notables ciclistas europeas les
Set Dalwhinnies. Aquestes senyoretes
sólu quelcom mes que un núritero de
aire; realitzen una labor realment admirable, que, no obstant, no sorprèn per
la naturalitat amb que desenrodlen -els

exercicis més difícils.
Són set senyoretes escoceses, que realitzen les majors proeses imaginables,
manejant d'una manera admirable la bicicleta, que als nostres ulls apareixia
ontn qualsevol -yola i antigilat ja, perú
que des d'ara tindrem que admirar com
a

cosa nova.

Tot el que humanament es pugui desitjar, dea del bailar i saltar a la corda amb la bicicleta en tots indrets, monte eLs pedals amb les mana portara les
cames en alt; posar el cap en el seient i
portant la bicicleta solta tense cap dimecha; fer salts mortals sobre la bicicleta, anant apesta a iota marxa i fins
el salt mortal per sobre de cinc persones posades rengle. Si aix6 es poc,
saben, donar al seu treball un aire gentil de cosa fina i delicada, una impressió

En el cartell publiaat a LA P UBLICITAT del dia 18, dels Jocs Florala organitzats pelo P. de J. • Fe,
Espe.
•I rarip i Caritat, Poneelles de la Dini
Pastora i Fuster de Nazaret, ck sea,
hi havien els següents errors, per cae',
de detectes que havien a la nota Iramesa per a la publicació dcl cartell,
Al premi número XV, en lloc de dia
premi deis P. de J. "Bona Voluntat"
"Maig", ha de dir:
Premi dolo P. de J. "Roseret de la
Verga Bruna", "Bona Vollmtat", "yes
ge Bruna" i "Maig".
El domicili del secretari del Jaral
qualiiitador, en bloc d'ésser:
número 49, ha d'ésserMasnini, sa boal,
ga, Sans (Barcelona).

- J. SO!rido; (1311.
Plaça Santa Anna,17
BARCELONA
El president de la Cambra de Comer
i Navegada, don Joaenim Calxa, aban
d'ahir va obsequiar amb un annorzar ia
tim al gran restaurant del Tibidabo, a

senyor &ces-senda:un del ministeri dc
Comerç, Indústria i Treball, don Ramon de Castro Artacho,
Entre els comensals figuraren, ultra

Pis principal o primer,
fins a un máxiin de 500
pessctes raer:sub, per
entitat nacionalista, si.tuat entre es carrers d'
Aragó, Rambla de Cataluzly g , Fontanelia 1 Llú.
¡la, se sol-licita.
Enviar ofertes a l'administració de La l'ir
blicitat, Sr. L1. J.

diversos retardares de la Corporació, el
senyor delegat del ministeri a Catalu
nya, ser.yor Algarra i Postics; el senyor Seix. vice-president de la Cambra dindústria, 1 el secretari d'aques-

WAT

f,szan fiors 26, Me

dents.

\iisiteu l'exposició
Gas AplIcacionts

tres.
es-revA . ta.
CA;STALLERIA
El senyor Castro parla, al respar.dre
ID0.rOtIL DC CATALONYA,
en un brasas parlament, al d'oferiment
del senyor Cabot, dala seus project es
arab relnei6• a Dorganitmd6 corpera.tiva,
i després, en amena conversa, dels pro¡dones d'actualitat i de la seca obra atEad 53 325 , 13 15311111
cial de les cases baratas, que, portada
a cap a València arnh constancia i desvel dignes d'elogi.
UHAN 1 12
assageu-la i l'adoptaren

cié de Joventut Catú.'.ca) i una prea
tigiosa Cobla, eacarregacia de les zu.
dicions de sardanes,
Tant a Molins de Rei coro ael pobitil
de l'entorn regna gran ontuSiaSMe t
assistir-hi, qual fa es perar q pe
en.
guany l'Apke sera ue. axit sene ue
arme,

treball fet sense esforç, que 69 Un
nlotiu més • per a fer simpatica i agrade

30 °,1,,

mi.

10:ES VILANOVA UNIO, G
Per a la nit del proper dia 27, a l'Ataima Ernecrdanes es prepara veta cons
fe'réricia pUblica,a narren del profossor
En Delfi Dalmau, teme el tema "EIS
grana barbarismes que escriuen els hrtinents ignorants de l'Esperanto".
E/ governador va anar ahir a oferir
els seus respectes als ministres del Jara
i deis Paisos Baixos, que es troh,n a
Barcelona.

PARAIGUES
CARDOS
Portaferr;sa, 10
Havent-se presentas a la Fira de Mostres, asnb el distintiu de comprador, persones que no ho són, la Direcció es veu
en el cae d'aplicar rigorosament els
acords sol.licitats per la Cambra dlAdherits i acceptats pel Comité.
Tot posseidor de cargas de comprador deurà presentar-la a les casetes destinados a l'afecte per a efectuar el canvi pel distintiu que dóna- dret a l'entrada, detallant dionicihi i camera a què es
dedica, a fi de que cl fitxero de la Fira
quedi el més complot possible, als afectes de propaganda que camita:lame:1st durant tot Iany la Manifestació verifica.

PARAIGOES
(T APE'
Ferran, 14, casa b.w
Diamenge arriba por l'estació del Nord
una nombrosa comissió de visitants a la
Fira de Mostrcs. La comissió estava
composta per une 40 vishants (je Sant
Sebastià, entre els quals hi havia els
regidors d'aquella ciutat senyors Sants
Eizaguiree i Miguel Sagarra, i el diputar provincial senyor Jordi de Satrústegui.
Foren rebuts per l'alcalde, senyor
marques d'Alella; • el cap de cerimonial
de l'Ajuntament, senyor Ribé; els senyors Pantaleoni, Barceló, Pujol3 i Valles. Duran i Santsó, de la Fira de Mostres, i Antoni Torramada, delegat de
Sant Sebastià a la Fira de Mostres.
Han estat posats en Illertat tots els
detinguts als quals es crèia. complicats
en l'atemptat oontra el Noi de Sufre i
Francesa Comas.
Tanate bou posat en llibertat l'obrer
C.asajuana, dctingut a Manresa per haver estat confós amb un altre treballador del mistela cognont

Comerç I Idiomas, Taqul-meca, oto., estudieu, senyor o
senyoreta, a l'ACADEMIA COTS,
carr'er Aros, 10. Tele?. 5041 A.
La m4s Important d'Espanya.
Per a

La Joventut Católica de Mollas de
Rei, orgariitzadora de l'Aplec tradicio
nal que anualtnent se celebra el diIluns de Pasqua Florida en la típica parr6quia muntansenca de Santa Creu
borde, esta ultimant els deta4s del programa de la fasta, que tindrà lloc, si
Den ho vol, enguany, en cl dia acostumat
Hi col.laborarà l'Orfeó Pätria (sec-

Secció

Moviment raarítim
Vaixells entrat
grec "Dirritrios Igless.is", de
Creta, amb garrofes. Amarrar, moll de
Sant Bertran. Consigeratari,,Loverdos.
Vapor espanyol "Jorge Juan", de Santa Creu de Tenerife i escales, anda caro
rega general i fuiajis. Amarras, moil
d'Espanya NE.. Consignatari, Ctxnpanyia Transmedirerrania.
Vapor

Vapor aspar/y(4 "Rey Jaime II", da
Matil, anal, carrega general i 31' pite.
safgers. Arnurrat, rroll de> Muralla. Cas
signatari, Amarle:ala
Yapar- espanyol -J. J. Sister",
llaga,- en Ilaat. Amarrar, moll d*Espa.
nya NE. Consigratari, Companyia TranS

mediterrania.
Vapor alemany "Prima", de Bilbao,
amb carrega general. Amarrat, mol' de
Barcelona Sud. Consignatari, Ricard
Vapor espanyof "Santa Cristina", de
amb px. Amarras, moll de

la mar,

Llevant. Consignatari,
Vapor espanyol "Castaa", de Sevilla i escales, amb córrega general i 18;
passatgers. Amarrar, moll d'Espanya
NE. Consignatari, Companyia•Transmts
diterrätia.
Vapor alemany "M.osar, d'Hamburg;
amb cadena general. Ardarrat, moll de
Barcelona Sud. Consignatani, Agència
Naviera i Comercial \Volers.
Vapor anglas "Cisneros", de Sevilla,
amb carrega general. Amarrar, moll de '
Barcelona Sud. Consignatari, Mac An.
drew.
Vapor anglés "Duadce", de Liverpool.
amb can-ego general. Amarrar, mol ck
Sant Bertran. Consigdatari, Witty.
Vapor aspan yol "Enrique Ballesteros »s
da Gijón, amb airrcga general. Amarrat, moll dc Ponent Nord. Consignatari, 'Ballesteros.
Vapor Dalia "Tomaso di Savoia",
Buenos Aires i escales, amb carrega general i 34 passatgers. Amarrat, mall de
Barcelona Est. Consignatari, Ignasi ViIlavecchia.
Vapor depanyol "Reina Vict6ria",
Pahna, amb estrega general i 76 passatgers. Amarras, moll de bes Drassanes. Consignatari, Companyia Transtnediterrania.
Vapor noruec "La Franca*, d'Antera,
amb carrega general. Arnarrat, moll de
Sant Bertran. Consignatari, Companyia
Genera/ Duanera.
Velr halla "Luciano''a de, Sanea
amb carbó.
1/alzada desapataatis
Remolcador espanyel "Fomentara",
amb el seu equip, cap a Valancia.
Vapor espanyol "Jorge Juan", aeas
carraca general, cap a Marsella.

Vaixells sortits

Vapor espanyol "Cunera", anda cärrega general, cap a Gandia i escales.
Vapor espanyol "A. Cola", amb caz'
raga general, cap a Valencia.
Vapor espanyol "Cana:ajas", antb
carrega general, cap a Melilla i asea.
les.
Vapor espanyol "Ilunizar
amb sacs baile, cap a Sagunt
Vapor espanyol "Angelita", amb
seu equip, cap a la mar.
Vapor halla "Tornaso di Savaia"s
amb trinsit, cap a Gama.
Vapor espanyel "Rty Jaime II", am3
carrega general, cap a alabó.
Vapor espanyol "Reina Victoria-,
amb , carrega general, cap a Palma.

Pa;

Metge agregat
e
dels Hospitals de
J.3 ade
Llobet
rfs. Gola, Na. I Orelles. Consulta de
5. Consulta económica do 12 a 2. Tibia.
les Flors, 4, prime
do
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‘TELEGRAMES
LES AGIONS OCUPADES

D'ITALIA

Un discurs deisenyor
Mussolini al IlCon-

S'aininCiä donrAmminent
dama

grés Internacional de
Cambres de Comer(
Roma, rea—Hen's ací el discurs pronunciat pel president del Consell, Senyor Mussolini davant dels representants del amen Congrés Internacional
de Cambres de Comerç:
"Senyors: El Govern que tinc iba or de presidir i representar es congratula de rebre-us a Roma i donar-vos
per : t jä meu la mis coral i deferent
be nvalguda ; igualment ern dirigeixo als
seas-ces caps de Missió que s'han dignat honorar-nos amb Ilur presencia.
El fet que el vostre Congrés, tan important, tingui lloc a la capital
amb sols cinc mesos d'interval amb
cl moviment que porta al Poder les forces joves, producte de la gu a i de
la victória, és la millor afirmació davant del món que la nació italiana marxa ràpidament vers la normalitat de
la seca vida política i económica.
No parlaré acni de la primera, peró
tractaré breument de la scgona.
. Els principis económics en qué tendeix a inspirar-se el nou Govern italià,
són senzills. Cree que l'Estat ha de renunciar a les funcions económiques, sobretot aquelles que tinguin caràcter de
monopoli i per a les quals es insuticient.
Cree que un Govern que es proposa
treure ràpidament la població de la ci
si observada desaires de la guerra, ha
de deixar a la iniciativa privada el mäximum de Ilibertat d'acció i renunciar
a toa legislació intervencionista i de
traves, que pot, sens club:e, satisfer la
demogogia dels parlamentaris de l'esguerra, peró, com l'experiencia ho ha
demostrat, acaba per ésser absolutament
perniciosa als interessos i desenrot llament de l'economia nacional.
Es temps ja de lliurar totes les nacions de les últimes restes del que s'ha
anomenat "arnés de guerra" i temps
tumbé de procedir a l'examen dels problemes económica, allunyant-se d'aquest
estat d'espera creat per les passions durant la guerra.
No crcc que aquest conjunt de (orces que en la indüstria, en l'agriaultura, en el comerç, en la Banca i en els
transports, pot ésser anomenat amb el
non', global de capitalisme, es trobi próx.= a la seva fi, cura certs teórica extremstes socials es complauen d'afirmar fa temps.
L'experiencfa que s'ha desenrotllat davant dels nostres ulls i que constitueix
t'u' maiors exemples de la Mistória. prova d'u& manera contundent que
tots ele e;.*,-,--- •,,oetats
amb eeeltesió de la !liare iniciativa o
ressorts individuals, estan conclemnats
en termini molt curt, al fracäs més
menys lamentable, pecó la :iure iniciativa no exclou l'acord per grups, acord
tant més fäcil de realitzar si la defensa dels interessos individuaL- s'efectua lleialment.
Aquest és el programa que la vostra
Cambra de Comerç desenrotila, cercant
l'equilibri i la conciliació entre tots els
interessos en joc.
Benvinguts sigueu a Roma, senyors,
per discutir sobre cls mitjans rnés adequats per a donar nou impuls a aquesta
gran ciutat comercial, que abans de la
guerra hacia augmentat el benestar de
tots els podes i que ha realçat igualmeat—el nivel] de la seva existencia.
Es tracta de resoldre problemes greus
i ddicats que presenten freqüentment
derivacions d'ordre polític i moral.
Per resoldre's precisa guiar-se per la
condició que no és solament Teconomia
d'Europa la que és precis aixecar i que
bi ha paisos i continents que poden aterir un vast camp a l'activitat económica.
El fet que els Estats Units hagin enviat a Roma una nombrosa representa.
Cié, és molt significatiu. Aixó vol dir
que si la política oficial guarda encara
les seves reserves, l'economia nordamericana sent que no pot desinteresar-se
del que Europa (sei o deixi de fer.
Està • lora de dubte que els Governs,
i el meu en 'primer terma examinaran
amb la majar cura les de1.1:beracions
d'aquest Congrés, tenint-les en compte
com es mereixen donada la importancia
daquesta reuni6.—Ilavas.

D'ORIENT
••n•n•nn•n....

iina detenció sensacioñal

estat iriscobert el cap' de l'organització alemanya
dels sabotatges a les linies ferroviàries de la Ruhr
Ha

Parte, 9. — Telegrafien des
ds Brusselles donant compte que
tes autoritats han aconseguit
descobrir el cap de l'organitzacid de sabotatges, possats en
präetira a !es Hules feries de
la Ruhr.
Sombra imminent una detenee
rió, la dual, probablement, serà
sensaoionallssima —Hayas.
M. LE TROCQUER CAP A LA
RUHR
4
Paris, 19. — El ministre d'Opres públiiques, M. Le Trocquer,
son( anit cap a la Ruhr acompanyat dol director general de mines, M. Guillaume. — Radio.
EL GOVERN BELGA NO ACCEP
l'ARA 'll'AMPOO LA MEDIAGIO
Erussel•les, 19. — Actualment
en els círcols dirigente belgues
es considera que Lote els esforços han d'inclinar-se a estrenyer
l'aeció franco-belga a la Ruhr,
per obligar a Alemanya a capitular. Quan Allemanya es consideri vençuda haurit de dirigir-se
a París i a ruBssel•les per fer
proposicions que puguin ésser
examinades.
Respecte de l'assumpte es declara aquí una vegada mes que
es rebutjarà tot oferimenterelle
mediaci
ó. S'assegura que el mi:
nisteri d'Afers estratagema ha donat ordre a alguns represenrants
de Bélgica a l'estranger, entre
ells el del Vaticà, de declarar que
el Govern real no acceptarà cap
mediació.
•
Quan Alemanya hagi capitulat, quan Bélgica i Freno, posseeixin proposicions concretes
les examinaran i les transmetrate naturalment a l'enserns que
Ilur opinió als Governs de Roma
i de Londres, igualrnent inleressala en la solueid de lúa reparaeions.—Radio.
DISCURSOS DELS SENYORS
BARTHOU I POINCARE SOBRE
L'ACCIO DE FRANCA A LA
RUHR
París, 19. — En el banquet
celebrat ahir pels periodistes, el
senyur Barthou declarà en el seu
discurs que elpresident del Conseit de ministres, senyor Poincare precisat a anar a l'oeupacie de la Ruhr, convençut
de lar necessitat de substituir per
realitat les paraules.
Abano de negociar per al cap
i a la fi obtenir ¡tornes garanties
problemàtiques — afegí — el
president francés ha preferit
prendre garanties segures, la
qual cosa permeträ de les
negociacions.
Pordem i havem d'esperar les
nieves proposicions alemanyes—
terminà dient — i • Franga canija en el Seu president, per discutir-les quan arribi el cas.
El cap del Govern, senyor Poin
carg, parlà després del senyor
Barthou i excità als periodistes
per tal que desconfiessin de les
noticies falsee d'origen alemany
que distraeades de mil maneces,
circulen avui abundosament.
Afirm à despees que molt aviat
Alemanya es veuris forçada a assegurar el pagament de lee re-

paracions 1 a garantitzar seguretat de França.—Havas.
UNA PREGUNTA DE FRANÇA A
ANGLATERRA
Parle, 19.—E1 Govern francés
lia preguntat oficialment al Govern britànic a quince mesures
encaminades a obligar a Alemanea a complir les obligacions
derivades del Tractat dd' Versalles s'associaria i col.laboraria
amb els altres aliats.—Havas.
• LORD ROBERT CECIL I LES
REPARACIONS
•
Londres, 19.—Interrogat per
un redactor de l'"Observer", lord
Robert Cecil, ha insistit en la
DEBAT A LA CAMBRA DELS necessitat de garantir la seguCOMUNS SOBRE LA DETENCIG
retat de Franfia, i desfer Caennació que se li fa d'estar animaD'IR•LANDESOS
da d'esperit anexionista.
Londres, 19.—A la Carnbra de
Afegí que respecte a reparal'Comuns ha començat avui el decons, havia d'exigir-se d'Alebat sobre les detencions d'irlan- manya que fee ofertes (crines.—
desos enterritori angles a petrHayas.
el() del Govern lliure d'Irlanda.
PER ARA NO HI HA PROP0Buchanam ha reprovat a l'EH61CIONS
lat lliure d'Irlanda, el que no haParís, 19.—Es desment oficial
gi estat permesa l'enquesta que
volien realitzar els laboristere so- ment que l'encarregat d'Afers
bre- la . sorts deis eementats pre- alemany hagi fet cap proposica5
d'arranjarnent al Govern trances
butiers.—Radio.
respecte la qüestió de la Ruhr 1.
les reparacions.—Ilayas.
ELS POUS DE PETROLI MES
DEOLARACIONS DE LE
PRODUCTIUS
TROCQUER
Nova Orleans, 19. — El cenDusseldorf,
19.—El ministre
Venezuela
a
aquesta
eruso! de
te ha declarat que a Laroa, prop trances (l'Obres públiques estide Maracaibo, s'han descobert gue aquest matt visitant els diune pous de petroli que rendel- pesas de cock. ernbargate darxen cada dia • 120.000 barrils, rerament 1 presencie, ele treballa
quantitat la mejor de lee phtin- de cärrega i embare.
sudes fiad dra.—}javas.

lersaarta 2%. de mar, de 1923

També anà

a glaulinar les

obres d'arranjament realitzades

al canal de Ithin-Herne.
Després d'esmorzar va rara
els corresponsals estrangers, als
quiste féu les segeents declaracions:
,Ila començat ja i seguirà fentse sense interrupció Paprofitament de les existen-unes de eerbo
cock que estan a boca de mina
en els dipòsits de tota la Ruhr, 1
ha estat reparat i tornat a posar
en condicione normals d'utililzació el canal de Rhin-Herne, el
qual fou objecte de sabotatge per
part dels alemanys fa una setmarra, havent-se de fer ressallar que adquireix cada dia mes
intenaita tel träfec pel dit canal. e
•Aexh dones, afegí el ministre,
ja veuen els alemanys com queden destruitc els obstacles que
ens venen oposant.
El ministre torna aquesta nit
a Aquisgran i demà prosseguirà
el seu viatge a Paris.—Havas.
SUSPENSIO DE 82 PERIODICS
ALEMANYS
Coblenoa, 19.—L'Alla Coruis-

Bern, ici.—El prefecte de Colánia
ha prorne's una recompensa d'un milió
de marca or a qtri proparcioni dades
que , posi a la policía sobre la pista per
a , la detenció de l'autor de Eatemptat
contra el cap del partit separatista eh:na Smeets.—Radio.
E 1..PRISSIDENT ERERT PROP
LA RUIIR ALENTA A LA RESISTENCIA
Berlín ,10.—EI resident de In República
ocupar Ebert, acompanyat dels
del Treball i de l'Econonda Nacional, ha
celebrat esa entrevista a llame, frontera
de la Ruhr, eral, ela capa de les organitsacions econamiques dele palitos ocupara.
El Preitident Ebert ita pronunciat
diseurs exhortant a la resimenein 1 protestant una vegada mes per Tocupacia
de la Rur.—Rad;o.

EL TRIBUNAL DE LEII'ZIO 1 LA
DISOLUCIO 1Y A SSOC IACIONs
REACCIONARIES
Berlfn, 19.—L'Alt Tribunal de Leipzig
ha rebutjat l'apeilació del partir nacionalista contra la disolució de cela nombre
d'associacions .reaceionaries, Tactivitat de
les guaja era contraria als interemem
da lemenya.—Railio.
ELS SOCORSOS DE RUSSIA A LA

sió interaliada a Ithenänia ha 'ele
RESISTENCIA DE LA RUHR
cretat des del dia primer d'any
Roma, ra—Ha produit viva CIISOC:0
• la suspensitl de 82 periòdics alemanys en els territoris sotmesos als cercles religiosos romans la noticia
pels periódica anglesos que
a la seta jurisdicció per les cam- publicada
el prolutariat rus, alentar pel Govern
panyes iLlegals contra Paccid de del
Soviets es disposa a trametre 8,noo
les autoritats aliades.—Radio.• ' tones
de blat i cinc • milions de rubles
UN SOLDAT 1 UN ALEMANY or per fomentar l'activitat revolucionàna a la Ruhr i a Occident.
MORTS :-: TRES ALEMANNS
El comentad que es fa en das cerMES FERITS
Essen, 19. En la matinada des és que si Itüssia és suficient rica
per exportar or i queviures amb un fi
d'allir el soldat Echmitd, del te
regiment d'infantería, es dirigia exclusiu de propaganda, no es don: el
a l'estaci6 Central d'Essen, de la cas que cl món católic hagi de fer el
calefacció de la qual eslava en- que no fa el Govern sovietic per socorcarregat, quan se li va fer un dis re els famolencs russos.—Radio.
par ä traves d'una espitilera d'un UaZA VISITA DEL CANCELLER
celler, caient greutnent ferit. El DE L'AMBAIXADA ALEMANYA
soroll de la detonació va atraure ALS ESTATS laNITS, A M. HUa una patrua i després a altres.
GUES
Un alemany que fugia sense conLondres, 19.--A l'Agència Reuter
testar a les intimacions, fuu mor t
diuen de Washington que es confirma
j'un tret. Tres alemanys Inés fo- que el canceller de l'Ambaixada alemaren ferits. El soldatSehmult monya, en la seva visita a llagues es lilí en esser traslladat a Ehospi- mita a definir l'actitud d'Alernanya amb
tal.—Radio.
referencia a l'ocupació. El canzeller no
SAB O'l'A'PG ES
• Magúncia, 19.—Els fils telegräties i teleftratics han estat tanate en alguna drenas a Weissennu.—Ilavas.
SI-JAN DONAT ORDRES DE DISPARAR CONTRA QUALSEVOL INDIVIDU QUE TOQUI ELS FILS
TELEGRAFICS I TELEFONICS
Magancia, 19.—Antb motiu dhaver
estat tallats diversos fas telegrafies i
telefónica a Recklinghausen i aYeisnan,
elso conrrylants daquelles p'a:es han
publicat ui bando advertint a la població inse clan donat ordiots a les patrulles per tal que diaparin sobre qualsevol individu que vegin que toca els
f ils..—I lavas.

OCUPACIO DUNA FABRICA
Recklinghausen, estat oca.
pada la fabrica de cok de Bit/menta
Per a transportar el mineral ha estat
requisat el material ferroviari d'aquella estació.—Havas.
SERAN OCUPADES DUES FABRIQUES MES
Dusseldorf, it."-La fàbrica "Concórdia", d'Oberhausen i Rlernia, de Orrn,
sala negat a donar cok contra el pagament del seu import.
Es 'preven, amé» aquest mou, l'ocupaci6 de les fabriques esmentades.—
Ilusas.

LES MESURES DEL GOVERN
ALEMA NY
Berlín, 19.—El ministeri de Correos,
Telègrafs i Telófons ha decietat que
siguin detingudes les curtes dirigides
al servei de l'ice:teles d'exportació que
els francesos han establert a la Ruhr.
El Reichstag ha demanat al Govern
que • sancauti de totes les mercaderies
expedides cap a Alernanya, per les esmentado oficines de Bici:rieles d'exportació, i que els alemanys que s'aprofitin
d'aquestes (licencies siguin castigats amb
multa o presta—Hayas.
OR ALEMANY A HOLANDA
La Ilaia, 19.—Al diari "Handelsblad"
li comuniquen des d'Amsterdam que el
dia 13 passaren la frontera per Holdem
zasl i en dirección a aquella ciutat, cine
vagons dur expedita pel Reichsbank
SUMARI PER L'ATEMPTAT AL
CAP SEPARATISTA DE RHENANIA, SENYCle ShIEETS
te. — Les autoritats aliades han
ordenat obrir sumad l per l'atemptat que
(su víctima alar el cap separatista de
Rhenänia, senaor Smeets.
El delegat braille de l'Alta Comisa Colania ha fet que les autoritats
alemanyes lacio curar el ferit per un
deis millors especialietes i ha invitat a
la policia alemanya i a /a seguretat britänica a prosseguir les sestea inveatigacions de la manera mas activa per e Izobar la4tor de l'strinptst. — RadiN

sol.licitä cap resposta ni n'hi sea tramesa' cap—Hayas.
SUBDASTA DE FUSTA I LLENYA
PROCEDENTB.DE ROSCOS DOM INIAL DEL REICII
Coblença, 19.—Aiturat matt olmo tret
pública subbasta diverses partides
fusta i amista procedents deis buscos dominials del Rehh, harent donat les puges
Un resultat excellent, tota vetada que
la quantla en . que quedaren adjudicados
paaate de dos milions i mig demares.-11aTan.

MESURES ESPEOIALS CONTRA
L'ACTIVITAT 00MUNIsTA
A LA RUI1R
Dusseldrf, 1.9.—Ela • manrigs de les organitzaeions coniunistes ea els territoris
°emitas. presten ea raeter de gran activitat,
havent obligat a les autoritats adoptar
mesures especial* per a contrarrestar-tes.
—Llevas.
UN MITIN GDE PROTI:STA.
COMUNISTES DETINGIIIS
Paris, 19.—La nit de dissaka, en asa
bar un miting toutunista im o tme bah.%
per u protestar contra Toeupacia de la
Ituhr, fuu detingut el cle"gut
Iloelieins i ¡latees dos delegar. italiaos.
El senyor lloellein Os diputat
Reichstag, 1 Ingressa subi, eiumenge, a la
presta ueustd de teinVatt tt •uatra la teguretat de 'llatat.—/Iz • v
LA CAUSA CONTRA L'ARQUEBISBE I ELS 15 SACERDOTS CATOLICS DE PETROGRAD
PER A TOTS ES DEMANA LA
PENA DE MORT
Varsóvia, 19.—Segons comuniquen de
Moscou, l'escrit d'acusació fiscal contra l'arquebisbe católic de Petrograd i
els quinze sacerdots católica, acusats amb
ell, fa constar:
La pseudo existencia d'organitzacions
contrarrevoluciosaaries durant l'any 1918.
La resistencia a les disposicions dels
Soviets en les relaciona entre l'Església
i l'Estat.
L'explotació de supersticions religiosos per part dels católica.
La nula voluntat enversh els Soviets,
que tingué per conseqüència el tancament de lea esglesies i per últim
Lliaver-se resista els proccssats en
1922 a Murar CIS tresora de les esglasien.
Entre els quinze sacerdots processats
es trerben cica conversos nonos.
S'ha encarregat de la defena d'aquests
el reputat advocat aenyor BobristchevPockin.
Per a tots els proccisats es demana
la pena de mort—Havas
VATICINIS DE LENIN,
PREVEU UNA GUERRA FINAL I

EL TRIOMF DEFINITIU DEL SOCIALISME
Londres, 19. —El "Sunday Express"
llars anide 4e aanin, en o
pullma
•

qual el dictador preven per a un pervindre bastant Iluoya, una guerra final
entre les potencies encopeta occidentals
per una part i Rússia, Xina, lindai
les altres potencies orienta:3 per l'altra. El resultat d'aquest conflicte creu
Lenin que no és dubtós. La gran supenoritat numen-tea de les poblacions
orientals, entre les quals es nota ja certa efervescencia, assegurara el triomf
definitiu del socialisme_ Mentrestant,
[Simia necessita la pau per prepararse per a aquesta gran Buda final.—
Radio. •
EL MINISTRE DE RELACIONS
EXTERIORS DE POLONIA A
LONDRES
Londres, va—Ha arribat el ministre
de Relacions Evteriors de Polónia,
Skrzinsley.—Havaa.
DE et USSIA
KIKLOV, KAMENEV I STTATIN
DIRECTORS DE LA POLITICA
DELS SOVIETS
Riga, /9.—Els periedics publiquen informacions procedents de Moscou, assegurant que el Consell executiu dels Soveta ha dorna plena poders a Kiklov,
Kamenev i Suatin, per dirigir la política dels Soviets.—Havas.
L'ORGANITZACIO DE LA FLOTA
AEREA RUSSA
Moscou, ta—La primera.asseinblea de
l'Associació russa per a la alma aeria,
fundada per Trotzki, s'ha celebra: a
Altscou. Aquesta Associació te per objeme constituir esquadeetes aeries que
explotaran divarses linies. en temps de
pau, peró que seran posades a disposició
del t;overn en cas de guerra.—Radio.
L'ESTAT DE LENIN ES DESESPERAT.
S'AMAGA QUE SIA MORT?
Londres, 19.—Al "Times" ii comuniquen de Riga que, segons noticies oficials, la salut de Lenin no ha sofert cap
variant. Els soviets no neguen que l'estat de Lenin es descsperat.
Al "Daily News" li comuniquen que
corre el rumor.que els soviets amaguen
la mort de Leain.—Havas.
1•;41•1OCIALISTBS AbEIVANYS cap
AVISITA E ALENIN•
19.-12 Costera dela Soviets ti
fet tildar prop a la capgalera de ....inri
Pel mltjà don correucapecial a d'yermas
metges esperialistes de les enf-erne:ats
nirvioses, els guata han metit immema
tament cap a ISfaef
EL COMUNICAT FACULTATIU
DIU QUE LENIN MILLORA
Helsingfors, tes—L'últim comunicat
facultatiu facilitat sobre l'estat de Lenta diu que aquest segueix millorant i
que Va recobrara poc a poc cl moviment
del braç i la cama drets.—Havas. •
200.000 MINAIRES EN VAGA A'
CARDIFE
Londres, ro.—Telegrafien de Cardiff
al "Daily Express" que Osan declara
en vaga a aquella regid 20.000 minaires.—Havas.
INCENDI AL TEATRE DE WIESBADEN
Wiesbaden, 19.—Ahir s'incendia el
Teatre Munfcipal, cremant-se la gran
sala d'espectacles, l'escenari i el magatzem de &corle:mis. No hi va hacer
desgracies personals.-11avas.
DESPRES DE LA DERROTA DE

SIXI, QUI ES GAMPIO DEL
MON?
Paris, 19. — Respecte de la
victòria per punts de Mac Tigue
sobre el senagales Siki, escriu
el corresponsal de "Le Matin" a
Londres:
"La victòria ele Mac Tigue per
torbarà l'armonia de la boxa internacional. L'iriandes es pro(lamarä, en (ferie, taMpie elel
nián de pes mitjà, mentre que
Siki, argüint que el match no
era organitzat segons ala reglanlants de la Unió Internacional
de Boza per al campionat del
men, pretendrä conservar el titol."—Radio.
EL CONGRES DE PESCADORS DE
MARSELLA
Marsella, 19.—Ha obert les Seseo sessions el Collares de Pescadors, comeneant-se de tractar les qüestions relatives a la reglamentació de la pesca al
•
Mediterrani.
Lee decisions que s'adoptin seran remeses inenediatament a M. Rio, sots-se-

cretas'? d'Esta/ de la Marina mercara.—
llaves.
L'AFER JUDET

NO PARLA PER ABREVIAR EL
SUMARI
Parla, ta.—Ernest judet ha cormaregut de nou davant el jutge d'instrucció, el qual hita Ilegit diverses declaracions respecte del viatge de Maui .r
a Suissa, l'entrevista que litigué jude1
amb Romberg i el diner que coba.
judet, que fina ara }savia guardat
silenci en llegir-se-li anteriors declaracions, ha protestat contra la falsetat dels
cärrecs que es fan ara, dient que el sea
silenci no ha d'interpretar-se mes que
pel desig d'abreviar la Balara Insultecid del sudara per6 que refutarà clarament clavara del jurat els arrees que
s'agunabalen contra d'elL—leadio.

Avui començaran
Londres les negocia
cions aliadessobrel
proposicions tutee
París, 18.—El senyor Bompard,
panyat de dos perita, jortià
Iluns, d'aquesta capital, cap a loe
on, com se sap, i ostentant la re,,.
sentaci6 de Franca, conferencia:S
els senyor Curten i marq uen
della
retta, als quals ac ompanyaran tarshire
guns perits, sobre la resposta se
donar a les contraproposicions
tades darrerament pels turca
Les negociacions donaran
probablement, dimarts.--Havas.
Londres, ra.—E1 ministeri d'Afeo
trangers ha publicat un restas
principals punta sobre els qua a
geixen les contrapoposieions , tur
del projecte de tractat estallen a Is
sana. Els perits es reuniran a r
tat ministeri per tal de discutfr
dites contraproposicicins.
Es fa constar a An glaterra tag r
fecte de les noves proposicions
ea és el suprimir les gar anties gaa
aliats haanen intentat mantenir a 1.4
sana, Turoia :emana ésser har
en un peu afiaualtatabsoluta, pero
que citan ben informats de les
d'Orient fan observar que aguce
no is encara realitzable en el ter
económic i financitr i ete
absolutament inadmissible, per el
te °toma passi del terreny inte
nal a txt terreny purament henar.
De més a Mi3 es mira amb radia
quietud la proposició encaminada a
glosar de/ tractat tot el que es rete
a les concessions estrangeres per
soldre-les separadattsent—Radio.
Londres, 1 9. — Els perits

tänies, italrans i franceses e
carregats d'estudiar les cene
proposicions turques al trat
de Lausana, se reuniran per pe
mera vegada dernis pas:
creient-se que Ilur tasca du
una setmana.
En els centres londinencs s
pina que les negociacions
quedaren interrompudes a L
sana no podrän reprende's ja
Conetantinoble o be a Venir
sinó el més aviat, una setas

després de Pasqua de Ressw
recetó, o sigui cap el da 911

del mes d'abril.—Hacas.
LES PATENTS DELS ES
GERS
Constantinoble, ro—Amb ter(
s'havia (lit en contra, el c
d'Angora no ha suprima la
dt drets de patent als etrr-an
Hayas.
EL CANVI DE PRESONERS
Taz TURQUIA I GRECIA

Constantinoble, 19 . —Set
prés el canvi de presoners
Turquia i Grecia, sortint del
t'en cinc vaixells que condal
a 4.000 presoners.—Rmtio.
LA PREMSA TURCA PROTES
DELS PREPARATIUS MILITA
'
ALIATS AL KURDESTAN
Constantinoble, 19. — Eh 1
ribdies d'aquesta ciutat prot
ten enèrgicament contra eisp
paratius militars realitzats pt
atizas en el Eurdestan.—Ra •
GENEROS DONATIU
LA SUBSCRIPCIO PER AL
SEU DE LA LEGIO (IYHON
ESTA COMPLETA
Paria 1—El gran canceeer de
Legi.5 d'Honor havia abert una
cdpcia destinada a tedificació del
seu de la Legió d'Honor, per a la
hacia rcbut fins ara 63o.000 frenes.
La duspesa prevista és data ara/
atinesta quantitat ha estat conamtadi
un generas donatiu de 400.000
fet per Mr. Nelson Cromwell,
jurisconsult de Nova York. el glsiJ
isideix el Comité nordamerica
cors als coca de la guerra i eta
la actuahnent a París una gran
ta per als soklats cecs de les
aliades.—Radio.
LA CLAUSURA DEL CONG
DE LES CASES BARATES
Dreux, 19.—S'ha celebrat
banqtyt la clausura del Coiereidi
cases baratea sota la presiiiacia del
M. Massue
nistre de
qual ha Iliurat algunes candscoraciaa
una suena de 278.300 franc, a la S'a
tat de les Cases Barates i
de 300.000 franca a 1'" Auxili
—Radix

ELS OBRERS SENSE PEIN A 3'
GLESOS EMPLEATS A LES

GIONS DEVASTADES DE
FRANCA
Lond res, 19.—EI ministre ltiank d
Taba i el ministre frao: , h
Regions Líturade.s amen
mat cl pla que pennetre eer,:ear
.13 rtg
obrers anglesos
Frarci.
devastades del Nar'
Els deats britts..oz har toma;
de París 1 solarnent resta ta:I finar
nombre d'obrers que pcdraa
LES DESPESES DE L'OCI1PACI
AMERICANA
ta'hington, 19.—E1 presbl att 1
114
ding ha aprovat el pla de Mi-.
respecte del reembors de les derS

de l'exireit d'ocupaci6.7_ Hayal.

;-:' Girnacte 20 do, atan
r
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CONFERENCIES
D'ESPANYA
Un nou cap de policía

Del Rif a Barcelona
Ha estat criclat a Madrid l'auditot
general ale rexercit, senyor Garda Otemin, que es troba al Marroc.
Es crea que aquest viatge está relacionat amb el desig d'adjudicardi la
"jefatura" de policia de Barcelona.
LA REORGANITZACIO DE LA POLICIA CESSANTIA D'EN BORRUE I NONIENAMENT D'EN GARC;IA OTERMIN
El ministre de la Governació ha manifestat aquesta matinada als vedabates que s'ha nomenat inspector general de policia de Barcelona a l'Angel
Garda Otermin.
Aquest nomenament i els darrers trasIlaes de polides es consideren com la
primera etapa de la reorganització de la
policia de Barcelona.
RECEPCIO D'UN MINISTRE PLENIPOTENCIARI
Al migdia s'ha celebrat a l'avenecambra regia la presentació de credencials del nou plenipotenciari del Brasil
a Madrid, senyor Ronald Lima Silva,
acompanyat del primer introductor
d'ambaixadors conste de Velle.
Amb el Monarca es trobaven el ministre d'Estat i el cap superior del Palau, marqués de la Torrecilla, l'ajudant
de S. M. coronel Etinalde,
majar d'alabarders, comte de Santa
Anna de Torres.
Acabada la cerimónia, el Rei ha conversat amb el nou ambaixador, el qual
ha passat seguidarnent a complimentar
les reines.

prsix ni reformistes ni albistes.
ni els amies del Senyor Alcalá
Zamora consideren que ten tingut per part del marques de Alhucemas aquellos atencions que
els oferiren abans de constituirse l'actual Govern.
Aquesles-queixes, que fina ara
no sellan exterioritzat, porqué en

cap dels Consells de ministres
s'ha envestit amb carácter general el plet electoral, motivaran en la red'acciö ded programa electoral discussiona molt vi
ves.
EJ comte de Romanones no ha
amagat aquests dies <lavan', dels
seu,s Intims que quan es plantegi en Censal l de ministres el
programa electoral, ell defensare el seu, que M'u públic l'any
anterior en un discurs pronunciat a Sevilla, i que corn que dissenteix eigh. alguna extrema del
que consti uf la bandera -.sdels
prohoms de la concentració democr á tica, és lògic suposar que
una qüestiö tan espinosa motivi disgpstos i fins contessions,
si arriben a salvar-se totes les
dificultats que han d'escometre's fins a la celebració de les

LA VACANT DEL SUPREM DE
GUERRA I MARINA
Com ja anunciaran dies encera, el
presidet del Consell Suprem de Guerra i Marina, general Aguilera,
el ministre de la Guerra per expressarli els desigs del Consell que, respectant
en definitiva les decisions del Gavera,
veuria amb gust aquest alt tribunal militar, que en la emane que sha de produir a fi de mes Per la jubilació del.
general Fontan, fos aquest substituit
per ba generar procederle de l'arma de
cavalleria, agub l'objecte de que existeixi una penden:ció de generals, vocals tagala, procedents de totes les armes.
El ministre de la Guerra ea veté dissable sorprès amb qué en oferir el carrec al general Uzqueta, govetrnador militar del carnp de Gibraltar, aquest declare; que no reunia les condiciona necessárice ca posseia els concixements jetrícP:a suficients per exercir tan delicada
Aquesta - negativa del general Uzqueta ha ob5ga: al ministre de la Guerra
a modificar el quadro d'alta comandaments que té en preparació i que es e eposa sounetre dimecres a la signatura
del Rei.
DETENCIO DE COMUNISTES
Pels celtants del pont de Segdeda loren detinguts
detinguts per la policia Josep López Gimenez i Manuel del Moral Díaz,
que repartien proclames dedicades a la
joventut obrera amb motiu del míting
comunista celebrat al Passeig de Tire,
de MulMa.
ELS RABASSAIRES
Els diaria publiquen aquesta nit el
manifesf que la Unid de Rabassaires dirigeix a ropinió pública, explicant els
termes dcl problema i la manera com
es comporten els propietaiis davant les
conclusions formulades pels cultivadora.
CONGRES ANARQUISTA
Han començat les tasques del Congres anarquista espanyol, en el qual catan representades les organitradons del
partit per delegacions de les regions i
grups diversos.
Es discutiren els dos primera termes
de l'ordre del día, convenint tots els
congressistes, per unanimitat qué l'orgaMtzació anarquista ha de fer-se sobre el principi Ictleratiu, a base de
grupa d'afinitats en els quals les individualitats i lliure iniciativa quedin
garantitrales.
Devane dels partits política es féu
constar rantipolitiquisme.
Acabará denla el Congrés amb un
mitirg de clausura al teatre Barbieri,
que se celebrara a la tarda.
----POLÍTICA ELECTORAL
EL MINISTRE DE LA GOVER, NAGIO I L'ENCASELLAT
Absenta de Madrid alguna ministres, fina el prpxim Consell,
que tindrä !loe el dijous, s'obre
un perentesi en la política, que
l'aprontará, el ministre de la Goverriaciö per donar un nou impub als treballs de l'ensasellat.
En realitat, s(•gons pròpia manifestació del duc d'Almodóvar
del Valle, el Govern té mota
avançat rencaSellat, en .carniriant-se en aquests moments la
.labor del ministre de la Governaci ó a recluir en lo possible el
nombre de districtes un els lliberals tenen anunciada la Hui-

!eral estau mQl

disgu,stades,

profeeeionals i les d'alts eetudis
rdereentila
- Reial ordre d'Instruceid dis-

i posant: ,
Primee.—Els requisits d'exportació d'obres artístiques que
Rei a anar a Teivan exigeixen les Relais ordres *hamo
comentados, e sigui, el certifica t
El vinent, dilluns arribará a Madrid
ei ministre del Maghzem, Bcnnuna, a ntb • de les oomissions oficials de eaYobjecte d'invitar el rei, en nom del Ja- loració i els comprovants de foLograrla i dimensions, s'entenlifa, yergue sigui pel maig a Tetuán,
per a procedir a laste de la donaci6 de dran només per a les «Tics d'ola bandera concedida a les tropes regu- bres antiguos de totes classcs.
Segon.—Les obres dels artislars, regalada per subscripció nacional
tes vivents que són de llur proentre la població tetuani.
pietat i les d'indiístries artístiLLICENCIES PER ALS EXques contemperanies, podran ex
PRESONERS

El Jalifa convida el

. El "Diario Oficial del Ministerio de
la Guerra" publica aquesta lt O.:
"Vise haced( que el capita general de
la tercera regid espera a aquest ministeri en consulta sobre les 'licencies que
es poden atorgar a les classes i indivichis de tropa que estigueren presoners.a
conseqüència dels esdeveninemts de la
Comandancia general de Melilla, el rei
ha tingut a be disposar que el dit personal, sempre que el sea estat de salve
ha demant podrá promoure instàncies
solicitant llicencies trimestrals, i dites
peticiona, informades per la Comandancia general de Melilla, seran remeses
eleccions,
a aquest ministeri, per a la resolució
MISTERI ELECTORAL?
que procedeixi."
Ha visiten al general Aguilerá,
I FIS FESTES DELS EX-CAPTUS
en el despatx oficial del Consell
El governador de Sória participa que
Suprem de Guerra i Marina, el alar se celebró un lluith homenatge en
cap del partit reformista En honor de dos ex-captius d'aquella proMelquiades Alvarez.
vincia.
Ilargas sense que en acabar els
Es pronunciaren discursos patneties,
interlocutora djguessin res so- i la festa acabé arras un repartiment de
bre els assumptes que s'Id han bons als pobres.
tractat.
EL COMUNICAT
CONTRA - ELB ATROPELLS G OZona orienfall—Cnp novetat en les
VERNATIUS •
posicions del territori.
L'aviadó ha reconegut la costa de
La Epoca" comença a formular en el seu editorial queixes Sidi-Dris a Alhucemas, observant en :a
pelo atropells que diu cornei el plaja de Suani a gens ocupada en IreGovern per preparar-se les clec- bailo dc pesca. Es bombardeja Sidi-Dris,
el zoco Hac de la nessant Nord de Tacions.
Diu que els canvis de magis- latit, que fou dissolt amb baixes a la
trats i president s d'Audiència, vista i la guardia de Yevel-Uddia. Es va
que alteren la consLitució del reconèixer el zoco El Hach de Ulattribunal d'actes protestades i de Deis i els seus voltants, arribara fins
les Juntes provincials del Gens, Yevel Uddia, on hi havien maltea jairevesteix tala carácters que ens mias, que foren bombardejades.
Dos hidroavions bombardejaren Sidiconsta que estan produint fond
disgust entre els dignes funcio- Dris i els voltants.
Zona occidental - - Res de note.
naris judicials que es veuen barrejats en les lluites polítiques.
ELS REGULARS DE TETUAN
Passen de 600 els AjuntaUna comissió d'oficials del grup de
ments suspesos Las ara, d'O- Regulars de Tetuan visitaran el tei per
cense sol més de 50, senas iris, a demanar-li que ta infantesa Beatriu
peccionar els Ajuntaments, sen- apadrini la bandera que els hi será
se investigar la seva comptabili- rada. La padrina, que és una nena,.sera
tat.representada per altra persona.
Recorda casos en els qual
El Terç de Voluntaria vol que la
s'han nomenat regidora a gent infantesa sigui nomenada tinent coronel
que no reuaien condicions per honoraria del seu Cos.
ésser-ho i , que s'han nomenat EMPRESONAMENT DEL COROalcaldes de It. O. en poblacions
-, NEL ARAUJO
de 6.000 habitants.
Diuen de Melilla que, complint orDespres de recollir ço que diu
dres rebixies de Madrid, ahir ingressà
ramellet dexemples, afegeix:
odriem _continuar la l'isla da- al fort de Maria Cristina, el corouel
tropells, uns ja publicats, altres Araujo, en qualitat de pres preventiu.
Encara que no es troba processat,
inédita. Per qué? Quedi aquest
públicament es formulen contra ell acuramellet consignat.
Primer. — Perqttò es vegi yo sacions greus per la rendició de Darlo que entenen per sinceritat elec Quebdani.
En ésser rescatat amb els demés captoral, respecte a la llei, contiene a en el sufragi, els concentrats tius, el coronel Araujo va dir als periodistes que eslava segur de poder jusgovernants.
Segon. — Perque consti que tificar la seva conducta amb una declaquan es diu vol reformar-se la ració de mes els caps i oficials, justiConstitució i més resplandent ficant que no es podia fer sin ó el que
deu ésser la !hure emissió del es féu.
NOTICIES DE MELILLA
vot, és quan més se la ters a . i
se la cohibeix.
Melilla.—bla arribat el general EchaTercer. —. Perque es ,sàpiga giie, el qual visitará, els aeredrome de
on s'empran l'energia i activitat la zona.
deis ministres i no es sorpren— En visitar el zoco de Beni Sicar
gui dl palo de que segueixen l'Ale Comissari, fou obsequie per Abdsense abordar-se els veritables el-Kader a l'oficina de la policia indíproblemes que sofreix.
gena.
Ha visitat el cementiri.
Aldea a Larraix per inaugurar el
UN APAT D'HONOR
ferrocarril d'Alcázar i posar la primea l'Hotel Ritz, se celebrä
ra pedra del pont sobre el riu Lucus.
un banquet en honor deis alteres
— celebrat un Consell de Guerde complement En Rafel Sánra contra el comandant Llanas, del grup
chez Guerra i En Jusep Maneto
de regulars de Melilla, acusar del dePérez del Pulgar, fills de l'exlíate de negligencia en elg esdeveniments
president del Consell, senyor de julio).
Sánchez Guerra, i dels marquesEl Consell ha durat tot el dia i
sos de Santo Domingo, respecti- sentència no sera coneguda fina que
vament.
l'aprovi la superioritat.
Presidiren Pacte el general
San -rana contri-d .les versions
Cavalcanti i els pares dels home- que corren sobre la sentencia.
natjats.
UNA RECTIF/CACIO DEN SILA lacte lit assistiren l'infant
VELA
¡erran i molts generals, caps i
oficiala.
El duc d'Almodóvar del Valle
Ofen l el banquet el general
diu que En Silvela, Alt ComissaCavalcanti, elogiant el compor- ri d'Espanya al Marroc, Ii ha tequotes
durant
la
dele
tament
legrafiat pregant-li rectifiqui les
campanya.
declaracions que li atribueix un
Contesté, amb un discurs de
periòdic en el banquet als aviagracies, en nom dels homenat- dors, contestant eis versos del
jets, el senyor Sarichez Guerra
rinitis Bayo. Assegura que es li(fi).
mita •a declarar el valor provat
dels aviadors militars.
A l'acte assistiren uns 200 co-

portar-se en la forma que pro(redel; segons la fegislació d'Hisehda, sonso intervenció de les
ernissions valoradoradores d'ex

tfortaciö.
entendrà l'exportació sola
per es cepies d'obres antigues 4e
Lote classe. Les d'artistes vivents
podran exportar-so de conformitat arnb la legistacid d'Hiserida,
sonso intervenció de les Colara-

Illensals.

.1CCIDENTS DE MOTOCICLETA
Ahir esdevingueren els següents accidents de motocicletes:
Un en el qual resulta ferit de
pronöstic reservat el corredor
L'uta Coppol, que ha guanyat diversos premio.
Urs altre al Parc de l'Oest, a
conseqüència d'haver volcat, del
qual resultaren greument ferits
En Reinen Guardiola i En Josep

Pla.

la.

Aquest propòsit !roba molts
inconvenients perquè sún molts
els candidats lliberals que es
consideren postergats acuse
protecció del Govern.
En realitat, totes les fraccione
que integren la concentració Bis

La qüestió del Marroc

SEPELI
Ahir s'efectuà l'enterrament
del conegut periodista En Nil Fa
bra.
Al fün o breacte acudiren Uds
elS periodistes madrilenys, 1 nona
brosos escriptore i artistees

LA "GACETA"
La "Gaceta" publica:
Reial decret de la Presidencia,
relatiu a concessions de primes
als carlyns minerals de produc- •
ció nacional, en substitució de
les concedidos pela Reials decrets del 22 de novembre de 1922
i 5 de gener de 1923.
Reial ordre de Finances prorrogant per un mes la Ilicencia
que per malalt es troba gaudint
En Trancase Blanell i Beldellon,
cap de negociat de segona otease i vista de la Duana de Barcelona.
Reial ordre d'Instrucció disposant que els exercicis d'oposició
a càtedres d'escotes periclals de
Gomera versin sobre les assignatures que les d'igual denendna dó Pe rn P re ttell a hl_ lanles

sirias.
EL QUE DIUEN ELS MINISTRES
Agrien matt ha despatxat amb el Rd
el ministre d'Estat.
—Ahir al mati va sortir el Rei ealiatomabil, del Palau, dirigint-re al doinicill
particular del miniatre de Finances, en
va recular el eenyor Pedregal, dirigint-se
ambdds a la Mondos, per a visitar els
terrenys on es construeix la noca Faroltal de Medicina.
—Aquesta nit, acompanyat del simioIre de Marina, sortir el Bel cap a Cartagena, amb l'objecte de presenciar les
preves d'una . bidroaviona i visitar l'arsenal.
—1:1 ministre d'Estat sopará aquesta
nit a la Legada de Noruega.

PREMSA ASSOCIADA
• CORRESPONSALS
1)E CAl'ALUINYA

Algament popular a
Castelló d'tinpúlies
Junt atab ranunci d'una carta explillene tot resdevingut s Castelló d Esopuntes arub motiu de la destitució dels
regidora i alcalde nacionalistes, rebem
una impressió telegráfica, en la qual
se'ns din que diumenge, al relate arriba, el
delegat del governador de Girona • Cas*lió per a procedir a la dita desdende)
i constituir un nou Ajuntament.
L'actitud enérgica dcl pobie de C,asteIld ha impassibititat la facecia governativa. En tot Castelló no sha trobat un
sol duenda que acceptés el cartee. Els
tres regidora de la U. M. N. s'han
trobat sois. Es vete, pepa, que un d'eles
hado Reine aquest exit tan definitiu
cona espontani, hacia tingut la precaucid drauar-se'n a passar uns quanti dies
a Obt:n9'''
El poble en pos, dé • de la plaça segana els incidents de la moixiganga, organitzada pel governador de la "provincia" i en assabentar-se del que es pretenia ha pres una actitud de digna i
euérgica protesta davant deis representante de 'autoritat, que des de la plaea protegien la maniobra. Finalment,
seny s'ha imposat i sortosament les coses no han passat mes enclavara malgrat
la justa indignacid de tot el poble.
A la tardo havia de celebrar-se una
manifeseacin dhomenatge a En Bordes,
l'alcalde popular, i en éster prohibida
pel delegue governatiu, s'ha cekbrat als
jardins de Can Garrigales.
A Castelló regna una efervescencia
extraordinaria arnb motiu d'aquests fets,
dele quals protesta tota la població
que, ara més que mai, se sent abrandada del flam patitótic.

nint amb una deelarneiß de íd sub:moraste

ta, ideal que sempre labategat i
eonstituit la noma d'aetuaeld de "Lee

Dat Penat",
La vitela anecdótica l'aguesta eonfe•
renda es indubtable; ea unid boas Ilndrfa que rectificar le» s' yes eonelosions,
tot i afegint altres eadeveninlibta i comentario que no poden oldidar-se.
—L'any 1913 fea la seva aparieid el
setmanari valencianista "Patria Nova"--,
La important lbor de difussia i de proselitisme que relitsá ea aquella epoca, li
han reservat un rece" humee d'emocio
en el cor de tote els valeacianistem. E»
publieä durant tut un any. La seve apea
rició senyala en el nostre moviment la
fixació del pensament 111km:tenista, orle>
tat de cara a ¡atinan'.
Distintos vegdes almea intente fer
reapareixer "Patria Nova". Buera la "Jorentar Vaieocianista" arengue l'eoril de
rependre la eveva publicada. De momant
eixir amb seas dues tulles, fine que tia
ingressos permetin augmentar el notar
bre. 4'ha Reta cona a data de sortida
dissabte proper.

VALENCIA

EN GARCIA PRIETO, INDISPOSAT
A consequénela d'un fort refredat, fa
Ele tutti, el cap del Govern.
Durara el mate, ha estat amb un ale de
febre.
A urnas d'aquesta indisposicia el pre
aident no ha poma acudir al desprax
ni anirà aquesta nit a acomiadar
Rei, que surt cap a Cartagena a les 102.

Exposloi6 do fotografies :: L'A.11nititearient 1 los festes de la cerenació :: El renaixement valenebanista "Patria Roya"

Abir a la tarda s'inaneurä al Centre
Catalä, l'Exposició de Fotograffes. Amb
aquest molla es va obra/alar amis un te
ale invitare i ale eocis presente.
MITIN° SANITARI
Durant el te ,erpresident En Frasease
Al Teatre de Novetats s'ha celebrat •Forado prontinciä 'unes frasea, remarcant
el (para miting sanitari, parlant Juana% la germanor qúe uneix à Catalunya i Va/llana, Fernaudez, Conceda, Diez Ágata,
lencia i el &lag del Centre de coelaborar
Blenda Prieto Patios, Eepina. Navarro en el renaixement valencia. El senyor
Fernanden 1 la senyora Rabenda, essent Banqüells, que Id asiett en representada
ajdaudits.
ele la Diputada feu es de la adral/la per
felicitar-se
l'aetivitat del Centra I
sin a bon rabieta, a darera hora, proDEL PROCES DE LA matir
nanciä els mote d'espanyolisme que mai
D'EN DATO
manquee a la 'boca.
Janaca
I
"' a
esline"
L'Exposicia presenta fotograftes malt
causa per la mort d'En Dato.
artletiques, el nverit de les guate judicarà
A orle a asa de lo ja dtt respecte a la comissió competent que cha designat
Mellen i Nicolau, ale quals'es considera
&resistí distingida concurrencia,
quedant
id
rexpesieio
eorn autora materials de l'aseassinst, s'es- tete beo impreseienete
e
timen responsables ‚Id delicte de complila cura amb que ha eones:a el Centre
citat ale procesaste Maurus. Pajatierra,
este els detalle.
Moren. Veremona, Lluis Die (asuma per
Es discutí ahir, en la confecció dele
r
Lluis leataille Die), Ignasi Delgado Cena, p esupoetos
municipals, la altea consignaJosep Miranda Lorenzo i Tomas de La; da per a els festejos de maig en que es
llave Lopez Laguna.
coronaré la Verge.
('er a afearas Bajatierre, Llu's Die
Ele repalicans unanimement s'oposaIgnasi Delgado, demana el fiscal la peren a que es concedfs per a dites festes
na de entone ama de cadena i arcesories
la quantitat de eent mil pesetes que el
legals abonant-las-hi el temps de presa
regidor maúlle senyor 011er hasta proprevent va.
posa,.
er a Josep. Miranda es demana la pena
El debat que es promogué al aoltant
de quiuze anys i accesories,amb'l'abona-d'aqueota proposició
duna ultra que
ment de aras&
presenta' el senyor Brau, tonceller repuPer a Tomás fal l iere la [sena de catorze
baca, fou pise edificant. Arraiä meanys de cadena i accesories, abonant el
ment en. que la intemencia del pablic de
temas de presa. Pel delicte dais indegut •
les tribunes i la diviaie dels eoncellers
de cédula personal es demana la imposldonara una impressi6 de-sagradable. Toció d'una multa de 250 pemetes i en cas
tes les fan/mies flamearen retirant-se
criusolvencia la reeponsabilitat personal
sal aels concellers dretistes. Ea va
subsidiaria correspoueut.
suspendre la seseat per tal que eis ronConsiderat inanes en el delicte d'eneah-s.. ea reinte,gressin al sale,
brimeut pel assassinat l'Adolf Diez líe- cenara aente
el fiscal demnna se li imposin set Peró e° vista que equete Insolenten la
presa
majar
i
a
escales
legals,
seca
negativa
a pendre part en la disanys
re ysde
cuasi& es vlitä l. proposta del senyor
aervint-li el temps de presa preventiva
Eran coneed
per a les festes
te:,
soferta.
Per a tots solicita el representant del ' pessetets.
Torna a ',lentejar-se a Valencae ugu:
ministeri fiscal la imposició de les costes
dament, la Ihuta religiosa. No Babera al
procesuls.'
Abonaran a l'E,ana solidaria i taaaaa despees de recurregut ahir retornarens. a
mund
aonent, la quarititat de 2.900 acose- eeoeues en que l'intolerancia era rantea
tes encCneepted'indemnitzei6, quedant aub. norma i aglutinant deis partits.
—A lo "Rae Penar" es celebren tots
jemes en cas d'insolvencia a la responea.
els dijous conferencies de temes valencians
bilitat subsidiaria corresponent.
relacionats
amb el earOcter de l'entitat.
Je es sapigut que no hl ha acusada
UMI d'elles titolada "El renaiximent vaparticular.
Eis teutimonis proposats pel fiscal seo lencianista. Origen i tendencia", la aleen; d'agudo 25 de Madrid, 4 de Cha. enrotllà en dilea eessious el cronista de
marttu de la Rosa, 3 do La Muda i un la Ciutat En Lluis Cebrian Mezquita.
respeetivarnent de Barcelona, 'Peturtn,•
Fa senyor Cebrian ha e iscut els inicia
Eibar i Oilate.
del vedendanisme, quan aquest sols era
No pot assegurar-se en quina dura pts
moviment literari acuse esperit, 1
dr celelirar-se la vista ile la C811.1.
laborä amb aquella que fundaren l'esmenAra els autee p asearen a estudi <lela tada entitat. En apureixer el valencianisdefenst,rs.
me actual, definit en fórmulas mitifiques
:temida que hl ha el propesIt de fer un Integrale, el senyor Cebriun riegue reaextracte de la Cates per a que algunos rma de no quedar-se acusa, coas havien fet
copies servelzin d'estad' als 'letrina de- la mejor part dels de la sera generada,
tensen.
sine que actea junt amb el joreal que
De no asser atufo, no ser possible que aixecava la bandera de les reivindicaIa vista es eelebri en el proper mugid. dona nacionalistes.
mostee..
Ea la primera ateste el senyor Cebrian
presentà represa do [dormite amb els seus
predeeetisors Bola, i atan, Villarroya,
EL SANT D'EN SANCHEZ
Amb motiu de celebrar asad la comenta la influencia d'Aguiló 1 l'estima'
de Catalunya, i exposä e? pensament
silva Insta onomastica el cap del
d'Aparici I Guijarro, el primer que propartit conservador, En Josep San
-chez Guerra, han desfilat durant pagä el regionalisme ,coinehlint atub el
tot el dia pel son domicili les per- federalisme republiea.
An seguint la seca evocada ande la
sonalitats mes sortints del seo
partit, comptant-se per cento, figura de Constand Llocabart, a la que
unt la de Laballa amb el primer llibro de
narra els telegramas 1 telefuneversoa valencians, lainalment cera a conmiles que ha rebut de prOVinciett.
creció de tots aquella sentiments 1 aspiradone disperses cementa la fundada
"Lo Rat Peuat" que venta aliaron a susUN VELL ACTOR
tituir a los "Amigos del l'afea entitat
Ha mort Eduard Borges, tenor
celebrat en la millor época de la que ja no poeta satister lee anejes dele
sarsuela °nereida, estrenant renaixentiatee.
Te' segona eessió está dedicada per rein"La bruja". Tau actor molt poplet a historiar la vida de "Le Rat Penal"
pular. En l'actualitat ora mostea!
i la iruplaaractS del. "Jocs Floreta", fltunoionari
•

GIRONA
El dia primer d'abril es celebrarà a
Torroella de Montgrt la testa dele "pomells de joventut", havent-se organitzat
un Hei cantat pele poraellistee, un festival en eaqual tara, ns de la permita En
Josep M. Fole 1 erreTs, sardanes i abres
—El dia de Pesque de Resarrecei6
la tarda s'inaugurará el teatre Albania
d'aquesta ciu.at amb una audici6 del
glories Orfee Catala.
—1-la estar oberta a la Galerie he Bello
Oficie una exposició d'obres de -i,Adalf
Paranoia el qual abano rystaar .et _Parle
tara una altre exposidM una anra ezPoe
vició a l'Atenen de Girona.
—Promet esser ms altre exit el eoneert
que, organitzat per l'Associació de MI»
sica tindrà ace el prop-vinent divendees
dia 23 al teatre Principal d'aquesta de, tat, a erre del "Quartet de Budapest,
que interpretará obres de Mozart, Bayeta
Beethoven i Strawinsky.
—Segueixen les inspecciona governati.
vea Contra de Ajuntaments daqueeta
"provincia", havent-li tocat el toro de
rrerament al de Garrigàs.
—S'esa celebrat un partit de fdtbol erd.
Ire Esportiva Girona i l'Atlétid
de Sabadell, guanyant el , primer per sia
goais a zero.
—Dissabte no es va posaer celebrar
per falta de nombre la sessie extraordinaria convocada pel governador per tul
de tramar de l'assumpte Torroella.
Una comissia d'industrials d'aquesta
eintat está fent gestiona per qué el dinmenee sigui considerat dia de menee.
—Amb assistencia de diputats i a Corta
1 senadora d'aquesta "provincia", ha tingut Roe a la Federació Patronal una
assemblea de propietaria de boseoa carero, acordone soleicitar la supressie dele
rerarregs que sobre la contributi6 de dites finques imposa ta llei de 26 de jubel
darrer.
IT1POLL
E! monument a Pep Venura
Desgracies
1.'Orfe6 de Ripoll
acortar donar elli
coneert amb l cooperació de la coleo
L'Aliança Ripollesa, en memoria
Pep Ventura, destinant el producto a
l'obra del monument que se lidedicará. les
Junta de l'Orfee convidará totes les ea.
titats representatives de riostra Tila 1
especialment les que per la seca afinitst
tenen mejor deure de cooperar a la feste.
—La Sodetat La Flor de Mala neme..
en reunid general, transfordiar la sacieene ehoral en Atener', amis el non d'Ateneu Te Flor de Maig.
—A. la fábrica del Roig, en treballen
bou nombre de menors, el noi de 14 anys
en Cristófol Puig Conill Migue la desgracia de quedar agafat entre el earro
i In bancada d'una maquina de filar. mortal ale pues momente.
A la mateire fábrica, poca elles desvels,
una nena de les que bi treballen, deixä
dos dits entre les denle d'un engrauatge.

ESPARRAGUERA

Funció benéfica : Tutee
menatge
-

Ho-

El dijous passat l'empresa del 'Cine
Popular" donà ami seseas, el produete
Integre de la quia iugreseara a l'hospital
de la vila.
—El diumenge vinent tindrà lloe
darrera de les (metro representado» oh.
ganitzadea per l'Ateneu Nacionalista,
drama sestee "La Pasaje de N. S. Jefa.ceist
—Es die que l'Ajuntament te en pa geete un homenatge al qui toa pactado'
de les alga., En Ilui» Vida), asa del actual president ele la Societat d'aiguee
"Vidal i Comp.".
PALMA DE MALLORCA
Els conseteadors
"Pateletls151 0 de..., ocasió :: El match de

nata016
S'Int celebrat l'assemblea del 'partir
conservador aprovant-se aquestes conelualune : presentar des candidats, a/ cap del
partit Josep Soda:4 1 comte ile Sallent
apearar la candidatura d'En 'Maure, ¡ que
la Junta directiva faci la candidatura de
senadora ainb els partits alias mauresta
weyleriata que estimi equitativa.
Eu Socias feu nu diseurs marcant la
conducta del partit, eterna la polltim
electoral del gavera, augurant una vio.
toria conservadora.
—I.'ljuntament ha obert una suseripeIS ptiblica per a fer un homenatge •
i'lachevarrieta i al eargent Basalto.
—D'Alacant diuen que regule mallarqui ute mitad() mallorquina Alfuna XI/1
que Pisa ami) el Club de Natacie le
localitat ha pardal de dos per 0,

•

LA

PUBLICITAT

D'ESPO
FUTBOL

Demä es fugará a Gironä la

Campionat de
Catalunya

final de!

Cootrariament a tot el que s'havia
w eringut dient, el famós Camita centralista (al qual tara s'ha afalagat durant
La seva Ilarga estada ad) a darrera liora i en mig de la sorpresa general, Comunica que no hi hacia lloc a accehr
a la demanda feta d'ajornar per aitres
‚fit dies el començament de les dietanatóries del Campionat d'Espanya.
En virtut erainó, la Federació Catabina acorda que el partit BarcelonaAvena es jugués aquesta tarda, a la
qual cosa contesta aquest últim Club
donant els punts al Barcelona
Per consegiient, d'entre els oferiments
que ha rebut de tots els altres Camitas
catalans—Lleyda i Girona—la Federada ha acceptat el d'aq tea islam; cl
partit es fara, ds ca, al unta ..12 !a
Unió Esportiva de Girona, demä, difamares, a les tres de la tarda.
• Els dos Clubs (Barceloaa i Europa)
salan posat datcord en la ds ‘ zit.lciii de
rarbitratge a càrrec d'En Lloveres.
S ‘in en gran nombre els que es prcposen trasillaaar-se ama tal IlludIU 5 tairuna i la Companyia M. S. A ja cal
que reforci i augmenti el material del
seta Metas per encabir la acatada que
eartprendra la ruta.
BARCELONA, 5
ESPANYOL,
resultat del partit aquest no coas-eta cap sorpresa; la superioritat dels
barcelonistes sobre els seas contrincants
era tan manliesta, que apartava en absolut alialsevol possibilitat d'un resultat ade rs, fina mancant en els setts
-arenales jugadora d'una valtla positiva.
Resulta per damas absurda la faisó
com certs eepectadors es van prendre
aquest partit, si no haguéssim de protestar a la cegada de la incultura de
qua donaren Iliostres.
Si són condemnables determinats recursos d'al,guras jugadora, resulta encara
més denigrant aquest pelara que es pasea la tarda vomitant tata mena d'injúries i insults anabant fins a lleitaar
:padres als equipiers; si aixó fos esport, 'muriera de renegar d'ell.
No partem de la batalla a qua es
Mitraren els jugadars dins de llar ca; bina, essent forçosa la intervenció de
'teta la foral pública que hi havia per

ataca i fa gala d'una bella combinada, motel, compta amb tres individualitats
malogrant En Tonijoan una ocasió fa- que donen a armest onza unsolid prestigi: En Massage, ei mig centre Pavorable.
Torna a atacar i una pilota rebutja- pen i l'extrem dreta Ring, el que a
da feble-mera per En Pasqual, la intro- més de les stmcs encerrattcs cemrades
durie el mateix esmentat davanuta iee- satmal molt bi and el san tau:mane.
panyoksta. essent el set, (ene gol. Sea Redil'. Tot reptas fin gala d'una sor'incalculables les carregues i inflaccioaff' ' prenant fogoeitat i en aquest aspada
al reg'ament. pecó el referae detrangali" s'impoaa sobre del Mar:Mane.
una ineptitud massa gran per posar orEren els equip: l'aneja, Trancas,
dre.
Mariné, Camarera. alcanfora Besas. ViDe rusa dorMna el Barcelcua i aques
lar, Lakatos, Casta, Barratxint i Rodrague pe' MiiftitICTK.
un xut-lambtoines;
liare d'En Gracia que en rebotar al pal
Muda, alassagua, Torrella, Segartravessa el mara sense poder-ho evitar ra. Papcla Fernander., Roig, Rediu, Cael porte, és el cinquè gol.
nela Vrotto i Santaollia, pe! 'JarrasSa.
L'Espanami és encara ,castigat ami,
ist peaalty, cl qua!. tirat per En Saga
(alabare, senyor Larrailaga, encarrebota al pal; es anda En Vilarrodo- tas i va saber couacrvar la sean mona an treure el retnat i a paa acaba el
ral, no deixant-se imposar pels crita
partir entre un mutu intercanvi d'im- d'una i d'ultras; per ces que m'ea ti a
la partida d'una faisó que origina uni properis que es trenada deslizas ami'
un qumns cops de pul, iniervenció muts comentaris. Ordena una minan
(1213 m'andes, etc. • Tat moit esportiu!
contra el Terrasea i, en adanar-se que
Fn el Barcelona, atub tot i estar Mas- ja era l'hora regamisentaria, duna per
cat d'En Para, la davantei a feu una acabe el partit seme que aquella ¡os
tirada.
exhibició magnifica i plena d'enmarasLt públ ica que emplenava quasi totalme. L'Akäntara sendama haver-se enraent Maraple cama del Barcelona C3
testas a desfer el mal afecte que el
sea match ami) l'Europa 'hacia praduit mantingué correcta.
• *•
i certament va tenir una tarda fe.lia,
a l'igual que En Martinez; ba tots
Per acord de la Federacia, amtest
partit es repetiré denta, a la ..tarda, al
Els restants no deserremaren, abusan!,
pera, en Samitier dam joc massa via- carnp del Barcelona i en ; amas condilent i gens adequat, ten:nt sobre tot en ciona qua el d'alar.
compte el curs de la partida.
De 1 ärbifte, ja ho hem (lit; fou im- .901Coe.17.Pmcmaztom.....v.immaassulczmegocaa
parcial, pera no as apte per a partits d'aquesta mena.
Eran els emitas: Vilarrodona, Amadeu, Canals, Trabal, Elias, Sanahuja,
Olariaga, Todjaan. Gonzalez, Ventura
La Junta del Club fa avinent
i Alvarez, per l'Espanyol.
tots els seus socis que vulguin
Pasqual, Cometo, Surroca, Torraltrasliladar-se cfemä a Dirima, amb
ba, Blanco, Sarnitier, Calla, Martínez,
Gracia, Alcántara i Sagi, pel Barcelona. motiu del partit amb el C. D. EuEn restaras que el resultat acaba 22 ropa, que ha organitzat un tren
especial i exclusivament reserla mateixa manara que si abaguis juvat per als senyors socia, el qual
gat al camp del Barcelona.
Uhra evidenciar-se de non que la sortira a les vult del mil, de
l'estuniö de Frarsça par retornar
qüestió del camp és total:neta secundavers les onza del vespre.
ria, ja que mal influiré tina a Faenan
BI tren constaré tan ;sois (Fuque un equip dolent guanyi a tut de
superior, els de l'Espanyol podien ha- i:dais de tercera classe i tots els
ve -se evite aquest incompliment de la que desitgin inscriure's han de
fer-ho precisament avui a les
paraula donada.
oficines del eaf: rer Pintor Fortuny, 2. abano de les QUATBE
EL MARTINENC IEL TERDE LA TARDA, arompanyant amb
RASSA FAN MATCH NUL
Amb una entrada verament formida- al Lítoi do soci el cost del ballet
ble jugaren alar tarda aquesta dos pri- del ferrocarril.
Ultra abri.), ala establert un
mera eauips al camp del Barcelona per

Als socis del P. C.
Barcelona

tal de disputar-se el primer lloc en el
Campionat del grup E, en el qual estaren i continuen errapatats.
Resulta un match magníficament disputas; la qualitat del joc va ésser en
ton els moments de la mas alta, tenint
en cumple la força deis dos contrincants. Llur igualtat es posa de mellen
empatara en el seu tercer match, amb
tot i hacer sabut mantenir-lo a un tren
durissim.
Potser que coca a equip trobem tnés
compasa el Martinenc. La ratlla davantera djuga amb mis cohesió i mas practicarnant. Per6 ahir el Terrassa va estar superb i els dots excepcionals de
qualques dels seus individua dona a tot
l'equip una emperna meravellosa, que el
bau datninar en gran part. La manca
d'oportunitat en rematar (Su que no
guanyés el partit.
Aquest començà a tot gas i amb domini terrassenc, durant el qual En Trailern en dues ocasians sortí en fals i en
una d'elles aconseguiren els esmentats
terrassencs un gol anul.lat per off-side.
Després les forces anaren equilibrant-se
mas i passant el domini a ésser deis
nartinencs, els quals tumba fallaren
ocasions propicies; una d'elles, un meravelles xut d'En Lalcatos.
La segona part, en començar quekom
decaer-anta, ani feat-se de mes alta volada i el públic, en la seva majoria, neua
Eral, se sentí pres d'una gran admiració donat el ball joc a qua es tatuaran
els contendents.
El Martinanc fan suposar llavors una
victória seca, tota vegada que el sea
atac esdevingua més i mis perdida; peró la formidable tasca d'En Massaguer
es destaca per sobre la de tots, fina al
nunt d'ésser ovacionat en diversas ocasions pel seu notable joc.
Un nou xut imparable d'En Laltatota
toca al pal; a nfesura que anava avauaant el prtit, l'enlodó augmentava, sobre tot en Ilanaar-se un freekik contra
el Terrassa, de gran perill, essent salvas pel defensa dreta, finahnent.
El Terrassa ana refent-se i pass& a
l'atac, fallant dues ocasioas propicies,
pene en particular una córner que havia
d'ésser gol.., pene no fou ate.
I arnb un amplia a zero acaba, el
match. Sa que es tractava d'una final
el públic esperava lagicament la perllongació deis vint minuta Pera Parliare no ho entengué nial, aLlegant que
ell tenia rcbudes instruocions... de Madrid per arbitrar ço minuts i no pas
més. Carn si a nosaltres ens importes
quelcom el que manen allí dalt I En res lat, aquest salmo!' va volar tan solainent afavorir j n "11 ,1 d li sus toLlegues, a la qual cosa es prestaren mansois els autorizant-lo perqua designes, de "motu propi", un altre arbitre madrilenylt Ens abstenim de
fer comentarla
Tornen a parlar del match; el "azore" correspan exactament no tan solament a 4 iguahat deis dos equipa, paró en realitat el que fou el match; ço
as, de domini alternat.
Hessa dit que l'equip del Martinene,
en el seu conjunt, és millar que el de
Terrassa, pene quasi que ahir la sort
((actor de gran importancia en el futbol) rafavora ja que els erra:nenes
de l'Alcantara a una passada d'En Maratacaren en més oeations.
tín
El detecte principal ¿'aguces darrers
E/ péMie avalota fort, exasperant els és el joc alt, que es fa monaton en
Asaras dala jugadora; el partit sinter- ella; a mis, les ratlles no guarden sean-

‚ala

• Uns quanta del públic exhibiren practican:chi atas dota pugilistiques i els
guardes per a no ésser mensa csportius,
repartiren uns quanta cops de sabre,
**resultes deis quals, un seai del Barcelona 'tagua d'esser auxiliar al dispensari; unes guantes clames, <tue pci vist
aan encara novelles a aquesta mena d'espectables, sofriren desmais; tot aixó
. (tea repileg def partit; un epileg re;pugnant del atial hem de protestar enar'gicament; si les Juntes no es vetan
•capaces de pasar urs fre a les exageracions dala sens socia i equipiers, sera
cosa de demanar la prohibid& d'aquesta mena de partits, on de tot s'hi ven
mensa esport.
Orar:lanza rencontre amb una visible
nerviositat dea espanyolistes, que ene
va fer creure en un próxim gol en contra seu; pera ravaianxa barcelonista
pagué ésser continguda i el inc caclevinteué més anivellat, fent- se apassionant en certs .mornentsatl match es fau
dur, sena dubte, peró co haver-lo dirigir
una persona enérgica en lloc del dubitata! senyor Antoni Cucar, samba madrileny (i quina afició pels arbitres d'alra dalt!) probablement que uns i al'tres no haurien arribat a eatralimitarse talment. Una arrancada duta per En
.Sagi, el qual passà a Alcántara, el qual,
Arobant-se marcat, no pot rematar. La
passa a ra Martínez, el qual avenaa
fins el mateix Vilarrodor.a i xuta. El
gol fou una gran pifia del porter espanyolista, al qual li manca la mis elemental ertergia.
, Als pocs minuta i en un nou atac barcelonista, l'Alcantara remata una passada amb un deis seus grans atas, resultant aquest segon gol magnífic.
L'Espanyol fa algunas escapadas, pecó amb visible mancança de moral; a
més a mas no hi han davanters. El
Barcelona aconsegueix el seu tercer, a
conseqüancia d'una nava pifia del portar blasse-blau, el qual está visiblement
desconcertat. La jugada, fou. pera, de
gran mesera; una pilota donada per En
Martínez a rAlmintara, el qual, trobata-se marcat i no podent xutar, pica una "talonada" d'efene tan precia,
qua la pilota santrodui en el tnir.: sense cap mas impuls. A pac acaba agi testa primera para la qual tranmorregué
amb lleugers .nc idents entre jagadars,
sentare inflats pel aúne. El Barcelona halda jugat amb tot l'esperit i amb
ganes de surtir victorias d'aga's: partit, particularment la tinta davantera
féu nteravellia tiesta ama iuors (afeases contrau.
Consta r, aeró. que
bol del primas can dei les er gal ^.1
Ira estat la :a !S,, la i.lieg.re
'I; :lar rodone,
En el demans taM en.i anta la
cansegilent d'aria cena cs jtursirrs
d un i altre fea I • i s'entreuatien 'entrenant-se" maextraciat. Aiee saaaaea revelador d'imanare-ataca propasas n
quant a harma tia i baua petaca ; per
6issort no fo 1:4i
Es reprengtai cl joc veieir-se atas entusiasme en els espanyolistes, si hé amas
!oren dominats i s'observa un mes gran
encert a En Vilarrodona, el qual (du
dual paredes bones; no va poder, pecó,
evitar un quart gol d'un preciós remat
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ri, tot ésser recordman del mama no la gem de mar.
au viminetnas.)
an tathae
1 du mendó dele atoases que havent
li aclarara res de bo.
' gis resultes tècnics seo: 7 hines i traballat aria> les esqueres catalanes s'imana preocupat de Crear eseeh
11ibert
rá.
ha
atdegi.
tnit ji a de cursa, 1,702 voltea, lea quala aimi san els capitostos de la U. Me N. r
e Cattacompi
ltuiyao,uriaciele
ser4
donen un quikanetratie de 226'366, el • Andll ala partits centralistas que quan
nlrzot
stelnlostre
de
tchcau
que ekanostra que la cursa fou data a
s'hu (lanar contra Catalutryi es troben eun
u arene
taaznitac qpure cose
cortes cuarta
tot gas.
neUts per fer-nos la guerra conjunta'
udi: it A
n9t
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uapf arialitiel
de diress
la 5sc7
Liib Referint-se al Casal qua sanauAcuna el jurat i atenent-se a air
el Reglament disposa, e dicta la t a
mirara, digné que era un Centre ideal,
'densificacióscom mes mitin hem dletallat. aja pe- nO mis en tenien sin de sol,
Referint-se a la feina el ectoral, ai,..
I resurnim adreçant la :meza feli- qué és Catalnnya i advaca parque ben
citació a tots els corredors, en especial prompte es pugui algar ben dreta i ben 1 gue que si tii tenn importancia, va y
els guanyadors aancr-Tresserres, i a la soba la bandera barrada (Aplaudi- que baria datase a t'atan tenme.
Acalla diese que, cela el senyor
menta.)
Unió Esportiva de Sama
tì senyor Graunda, en rimas del pe- via, del Casal Nacionalista de la tia,
ruád " La R.ba", de la Barceloneta, celonem, la bandera catalana
oneiaris
msacasna. que alai cona eh ve:ns del • ben dret a i ben sola; pera amb lana
f;uirmrda en poc tenga havien canstruit
de latiladime
llibt"-'
nts encanaren
Pe
ana
' re7117 darr
una (*Mala, ala del Casal havien bas- ap
YiaCt(e657a.
ti t aquella abra, que aviat aera un fogar
r7tad°re s. u all els discursas
de /bata. Plantan peu de, l'obra d'En ranEllel acril:side
GnreeS" és meva", arnb ala- dent que després de les par
ata
Segu:nt aquesta bella florida danti- s/tiras parattlea, que arrea aplaudidas, s'imposava 12 creació del frontaules
lana as.
tats nacianalistes, diumenge passat que- dial/ que Catalunya
cio
s
tlsta.
li
au
,,,,,h ,ii.piea a la ni.
as nostra. Cita dida inaugurat oficialment el Casal Nalacte
ta:erra anacdotes i acaba felicitant al
cionalista Cuinardorenc.
bertat
de
Catalunya.
Catasen directiu del Casal NacionalisAquest Casal, que será el baluard deis
Acabat el maing, es tau l'apat 4
ta Clennardorena,
nacionalistas del Guinarda, fou ercat
garmanonia, assistint-hi unes 160 per.
Eit rtn111 de la Joventut Nacionalista
per apagar en una sola entitat els hode ht Lliga parla/141 senyor Vinyes, el sesudo
mes de la barriada que simpatitzin amb
Tra. nseorregne amb en '‘a-Uasme, do.
qr.al comcnça dient que pcdien restar
la Ilibertat de Catalunya.
nant un bett canjunt el ar an nonars
El Casal esta installat a un for- antiafees de la inauguració esalandida de Unes i darniselles que bi
assista
mas xalet de l'Avinguda de Nostra Do- gue feien els del Casal. Digué que fent Ten.
cultura taran patria i alhelí l'obra de
na de Montserrat (Dos Rita).
Després de l'àpat parlaren eis lana
la
Mancomunitat,
que
amb
tant
d'èxit
Cor fer etiment que el propietari ha
dents de. les dices-sm secciona manea
danat tom mena de facilitats, '‘rranjnnt va fent-se rnalgrat les traves que se li
la tazas a reatitzar par cada una fiposen: Acaba repetim la felicitada.
e: local en dos pisos.
Ea regidor nacionalista de Sant Boa
LA l'ESTA
lies.
Els senyors Escardívol, Gr anada I
A a les in del mata la Banch Marta sensor Escardivol, paria en non/ de la
Girvas, repatiren las paeauleallk ala.
tna.
p
x
la
d'aareft
Ajnintranent
i
del
ser
nenca bau una passada ser aquello cardient
,pi
alcalde. Despras de brame paraules d'arera.
iNacionalista
a ra ' el de
darre,
lar arce domar patri, digué qne a Sant Bol ets del
el'
A les doten, a la gran sala dictes
neta ajuntaran també la bamiera cataaa ten ia lloc el nating d'afirrozció na- honres no van a l'Ajuntament per les
la
raa4
que
lana
zusah
leg
l':ep
de
lal
au
ui
ibe
i
lr
tat.
..Ir
al
miti4
seves
condic
i ono orataries, sitió per trecianalista.
Parlé tenba el senyor Anead ca.
bailar per Catalunya.
Presidí lacte el senyor Eraest CorFou mala aplandit.
ras, president de l'emita.; concedí la
del mata i ei seayor Garrota, arrasa
Joaquan Juanola parla en nora
paraula al secretara senyor Albert Recamara, el aval Ilcgi una memória ex- d'Acció Catalana.
deA
l Ca
lauta
l- rda hi va haver un festival,
Digué que aquella era una data que que començà amb una sessaa de ballets
plicant el promes de la constitució de
rentitat i el seu funcionanient amaina amplia de joia; que no hal an vist populars catalana, a arrea de l'Esbut
Féu constar que no estan lliaats a mai cap inauguració com la del Casal Folk-lore de Catalunya, dirigits
per Fa
cap partit polític. Saluda els represen- Nacionalista Guinardorenc. ja que co- Joan Rigall, fent abans un pu-latina
tants de lea estante, Premsa i par- mençava ami.) =al d'entusianne 1 amb explicatiu. La cobla La Principal Barticulars que assistiren a la feota i ieu un focal esplandid, molt contririament celonina exenta suma auclicia de adauna cada ala vana dels districtes nora n'ares enatats que com.eucen re una nes. A la nit hi va haver una fuma
desa. Acabé ama les paranles "per botiga i aireo un nombre reduat dc sopatriótica.
Catalunya ti la sera Ilibertat, salut", cia Explica el remeta que havia tingut
Afta, eh-llares, ~tintaren les feetts
macla força aplauda.
aquesta inanguracia, dicnt que no saben amb diversos ames.
•
El senyor Gima, del Canal Nacio- da concret el lloc on es trobava cl CaEle actas res-aneass sana una prora
nalista de la Barceloneta, excusé el docsal bo pregunta a una gent la qual amb del malt que afta d'esperar dC1S colator Alomar per no haver-hi assistit Di- la cara rublerta de jota i parlant la
ponents del Casal Nacionalista Guigué que no esperessin d'ell un discurs, langua e,spanyo l.a,
iadicat,
nardorenc.
t.* 1.11121121=02221r03802:02,~10.74:SIMU331
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inauguració del Casal
Nacionaliste
dorenc
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servei d'automanils a cinquanta
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Plaça Santa Anna, 24, L er
LA CURSA DE NOU IIORES
DE SANS
Una alma vegada la Unió Eeporliva
de Sans vist coronada arras l'èxit
mas falaguer que podia esperamear.
Encara que la pluja hagi vingut a
estorbar la cusma (plan mancaven aolament Set mutas per a la say a terminad& l'organització ha estat un raudal de
perfecció.
El fet de concórrer a la dita cursa
la quasi totalitat deis nostres asea.
aclama del famas i mamacitas . equip italía, del qual forma part un r
cordatan mundial, desparta una gran
curiositat per part deis nostres ciclistes, els alma enviaren teta els llocs
disponibles aseda qua compta el p a ta veladran/ de Sama
*5*
lagnier-Alegre, Bover-Trmserres,
Armengol-Fapanyoa 1.1opis-Cabrera i
els italians Messomi-Bugarelli, men els
equipa designats a disputar-se la gran
batalla.
Fou aquesta cursa un graó més de
la gran escala del magras que fa el
nostre carnpió Francesa Tresserres,
qual es va consolklant cona a esprinter
temible, notant-se-li a cada cursa el;
seus aveneos rápido i constatas.
Com ja saben els nostres Ilegidocs, la
cursa era disputada en setze esprints,
repartas per parts igualo durant !es tercera, sisena i novena horas de cursa;
la impertinència dels ie:nps, pecó, vingué a destorbar-nos quan anava a començar la tercera tanda.
No fou aixó motín, perla porqué la
superioritat manifesta d'En Tresserres
en les eeprintades i el tren colaina d'En
Janer, el seu commipier, ens cEs !mata,
presentat coa] a guanyadora, tenint ea
comiste, a mis a mis, l'avantatge
punta que portaven en suspendes la
cursa damunt siels altres equipa
El resultat fou:
Janer-Tres_eerres, 61 punta.
Bover-Solanes, ao.
Regnier-Alegre,
Llopis-Cabrera, t6 i 1 volta perduda.
Espanyol-Armengol, o i 6 voltea perdudes.
Messori-Bugarella o i 12 volles pordudes.
Solament la puntuada de l'equip Bover-Solanes era, donas, la que inquielava d'aprop a l'equip en cap. E3 la
nostra opinió que, salariara per IIII3 esforços impossibles poguessin posar en
situació apurada als capdavanters.
Cal tetar en cumple que solatuent
classificant-se en els esmalta que mancaven, en sep,on llora tamba la cursa es
decantava favorablement per a l'aguas
Janer-Tresaerres.
En Regnier ens donä la impressió que
d'estar anés ajudat ,pel seu company
Alegre, hauria donat malta feina.
L'equip Llopis-Cabrera, en no amar
atacat per En Tresserres en gairebé la
totalitat de les primas, es distingi a la
caça de pessetes.
Espanyol i Armengol no es van en-

tendre.
A Ea janes Ii notaran manca d'entrenament
Dala italiana val cnés no parlar-un;
Patata 115 14r14 e ra petila Pg emsnr-fe
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TELEFON 2480-A

CENTRAL:

Districte 1 Balboa, lletra P. Bareeleta. Te/.
A. 1895.
"
1 Estafeta. Poble Nou, Wad-Ras:
236.—Tel. 233 S.
VII Poble Ser., Campa Sagrado, número 24.—Tel. 3i00 A.
s
Sana, Canonge rinernat, 10.—Te-.
lefon 185 IL
" VIII Gracia i Sant Gervasi, Menéndez
Poleo, 133.—Tel. 757 G.

Distriste IX
"

IX

"

X

SUCURSALS

Sant Andreu, carrer Sant Andreu,
número 201.—Tel.;61, S. M.
Horta, Major, 27.—Tel. 99, S.
Sant Mal-ti, Muntanya, 37. —Telèfon Z34, S. al.
Hospital Clfnic.—Tel, 332 G.
Sarria, Reina Elisenda, 8.—Telefon 107, H.

El ptiblic pot utilitrar samba eIs telafonsde les Tenancier d'Alcaldia i quarteretsde la Guardia MunicipaL
X. te. c.-2,
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Succ e ssora d'Evarisi tele

BANCA ARNU
CASA MATRIU
Passatge del Rellotes
1913 I 4620

Teldfone: A

APARTAT DE
CORREUS
Romero 425

FUNDADA EN 1846

CASA CENTRAL
Plaça de Catalunya
Totidons- A '431, 1776 1 1777

Sucursals a Balaguer, Berga, Cervera, Igualada, Lleyda,

Maiiresa, Scdsona, Tärrega i Vich

CAMBRA CUIRASSADA
TARIFA DELS COMPARTIMENTS DE LLOGUER
(COMP2E 3 1..11•IPOST DE L•ESTAT)
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Gran cordpanyla dramitica castallana ROCA3-01APARO
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de Sea, tercero represzntarie de
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Avui, dimarts, popular,
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Conesa. N1t, Li
per
Marta
i Cançons
jales n leti: La nova opereta bufa en El
1 tres artes origina de Lluis H. a
Hazirente, nUtSica del rucstre Joan n

G.• Parreño: La verdad do la C
• mentira i Los asistentes. Es
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_
O superiOr de la maleta abierta, en el

da] se disponía a colocar una blusa
de Elena en el momento en que Rusty
/1'6 en la habitación.
R ápidamente colocoó allí el torpedo
(li a l i) de un montón de blusas y de
mas . Luego, bajó la tapa de la -maleta.
Ea este momento Elena apareció en
e umbral de la puerta.
terminado
usted?—pregunt6
,
jorim.
—Sí, sefiorita, sólo falta cerrar las
ka maletas,
, E n este casa vaya usted- a decir a
el mazos que han venido por ellas que
/Iban hasta aquí.
2erta vaciló un momento.
—.Pero, ¿no quiere usted cerrarlas?
--Ya me cuidaré yo de ello. Lo latea
ll teS es ir aprisa, pues nos estaa
‘o t atrasando.
B erta salió dejando a llena frente
t la otra maleta' que habla quedado
'hiena la cual habla cogido con las doa
%Mea para cerrarla. No pudo, sin erngo , lograr su propósito por estar
rna siado llena.
!Este drepartamente n/ ea de esta
l etal — murmuré Elena.
' rig iendo su mirada sobre la otra',
verde, levantó ta tapa nogtendo Con
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LIPHAS A LES ANTILLES, MEMO, NOVA YORK I COSTAFIRME
LOPEZ sortirä el 25 de rnarç de Barcelona, el 26 de Valencia, el 21)
El vapor ,
d'Almeria, el 28 de Màlaga i el:30 de Cädiz per a Nova York, Havana i Veracruz.
El vapor ALFONSO XIII sortirà el 17 d,e març de Bilbao, el 19 de Santander, el 20 de Gijón
i el 21 de Coruña per a Havana i Veracruz, admetent càrrega i passatge per a Costafirme j
Pacífic amb trasborda a l'Havana.
El vapor IffeLNUEL CALVO sortira el dia 10 de mare de Barcelona, el 11 de Valencia, el
13 de Màlaga i el 15 de Cädiz per a Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife,- Santa Cruz de la
Palma, Puerto Rico, Ra yana, Colón, Sabanilla, Curaçao, Puerto Cabello_ i la Guayra, admetenj
càrrega i passatge amb trasbord per a Veracruz.
LINIA DE Buenos AIRES
El vapor INFANTA ISABEL DE BORBON sortirà el 4 d'abril de Barcelona, el 5 de Màlaga I
el '7 de Cädiz per a Santa Cruz Wellerife, Montevideo i Buenos Aires.
•
LlfdlA DE FILIPINES
.
e
El vapor O. LOPEZ Y LOPEZ sortirä de Cädiz el día 8 d'abril, de Cartagena el 9, de Vas'
!Anda el 10 i el 14 de Barcelona cap a Port-Said, Colombo, Singapore i lHanila, admetent mara
rega i passatge per als dits ports i per altres indrets per als quals hagi establert serveis rea
gulars des deis porte d'escala abans esmentats.

apLINIA DE: FERNANDO PC6
n
El vapor CATALUAA soriirrä el 15 de març de 13arcelona,el 16 de Valdncia, el 17 d'A/ea
cant i Cartagena i el 20 de Cädiz per a Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz da
Palma, restants escales intermèdies i Fernando Pdo.
Ultra els indicats serveis, la Companyia. Transatlàntica té estableits els especials deld
ports del Mediterrani a Nova York, porta Cantäbrie a Nova Yolk i la Hola de Barcelona a Filie
pines, les quals sortides no eón fixes i s'anunciaran opoatimament en cada viatge.
Aguaste vapore admeten caärrega en les- condiciono mes invorables i passatgers els guate
la Companyia dóna allotjament raolt amad i tracto esmerat, cem ho ha acreditat al seu dilatat
serveis, Tote els vapora tenen Telegrafia soase fils.
•
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las dos manos el estaate que Berta haa
bfa colocado en ella y 'que contenía' el
torpedo inventado por Clarel.
—iPero sil — murmura ella—. Bera
La 88 ha equivocado. Este estante pera
aenece a la maleta, marrón.
ILapidamente la joven bao el cambio.
El departamento en el cual estaba
depositado el artefacto estaba ahora
dentro de la maleta marren en ia cual
se adaptaba perfectamente.
Elena cerró cuidadosamente con lla a
ve las dos cerraduras y pasando ,a la
maleta verde hizo la misma operación,
Unos pasos resonaron en el corma
dur. Era la nueva camarera quo Plegae
ba con los dos mozos.
Berta llevaba sobre el brazo un trae
je que habla ido a buscaren la habitaa
ción de la señorita, con el propósito
de introducirla en la maleta verde y
de aprovechar esta eircuns t ancia y de
recobrar el torpedo.
— 1 Había olvidado esto trajel dijd
ella—. Si la señorita me quiere dar la
llave de la maleta.
—iNo, por Diosl — respondió Elea
na—. He llevo ya demasiados trajee
Puedo pasar perfectamente sai Otee
leflaeltake
—10011-ea
••
,

y cargar en el tren que debla conducira

las a su destino.
Ninguno de ellos se apercibió que PS-s
tas diversas operacitmes eran espiadas
por un hombre que paseaba por el ana
Un de la estación, con aire indeficiena
te y que no era otro que el compañero
con I cual había almorzado Berta en
el restaurant cuando le llegó a ésta la
orden de introduciase en casa do la sea
fiorita Dodge.
El referido sujeto vid pasar por dea
l'ante do él la carretilla conteniendo loe
equipajes quo él vigilaba.
Rápidamente so trasladó al otro ans
den en el cual se hallaba estacionado
el tren que debla partir.
Pero, en vez de introducirse 'en un
vagan de pasajeros, se dirigió hacia ert
furgón do
lugerr donde so hallaba
' equipajes en el preciso momento en
gua los mozos introducía atlas maletas
de Elena y sus ao,onripafiantes.
La maleta verde parecía llamar par-4
ticularmente la atención de este obsa
einado observador. Hasta que vid dess
aparecer aquella en el furgón no se
acupia de buscar asiento en uno de loa
yagones.
La hora de partida había llegado. El
laleidante illblds o) lq j000motvra
•

e
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blioteca, contemplando el retrato e
Justin Ciare].
Tia Betty habla ido a hacer eompae
flia a su sobrina y ambas conversaban
. de algo. interesante.
En esto momento María entró para
avisar a la joven que una persona dese
conocida deseaba entregarte personala
mente una carta.
La apariencia modesta y el aire Inteligente de la visitante hicieron una
impresión sobre Elena.
La carta que aquélla llevaba estaba
concebida en estos términos;
"Querida miss Dodge,
. La persona porta:lord de este billete
es la señorita Berthold, una de mis más
inteligentes colaboradoras. Usted me •
dijo ayer que se proponfa marohar al
campo y que buscaba una segunda 0a-o
morera para ayudar a la que usted ticna. Crea' que la seficdita Berthold es
perfeotamente apta para cumplir a satisfacción este comentado y que ademas
tendrá la ventaja de poder prestarle
tia. Mil opoyo si, como es de sullener,
Vuestros enemigos no permanecen inae ti‘
ll ecu islaa usted la expresión de mi afeó.
te.—Julio del Talar,"
Tan Qrón!,9 kubel terminao la »eta")
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ra de esta carta Elena la entregó a su
tia.
" Después de haber interrogado ampliamente a la protegida de Del Mar
sobre su capacidad, las dos mujeres
convinieron eh que parecía., efectivamente, reunir todos las condiciones para ()aupar la plaza vacante.
—Solamente; le observó Elena, debo
advertirle que nuestra partida es inmi,
-iEsto no importa! respondia
'rápidamente Berta—. Si ustades rite
contratan nd tengo inconveniente ffliorompgintrlas desde esta misma noche.
Mi equipaje n oes; muy voluannoao y
• Auedo ir . a buscarlo inmediatamente.
Una hora, más tarde la nueva cama-.
• rara, habid" entrado ya en funcionéS y,
, ayudada por Marta acababa di' Ilrnar
.maletas, g ua los mozos amargados.
de su transporte habían de ir a reteSer 'a las cuatro en punto.
Eran doS: una verde y otra marrón,
Ins 'malea Berta iba extendiendo
- ron tundo diferentes trajes rjue le
llevaba' •earla.
•
•
•
L'hundan por Elena, Marín acababa
de Si alir de la Itakitael6n et la retal
quadó sola Boda..
dúlitaine gto, la pu« 1st quo teta
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del departamento que ocu paba -la ea-.
mitrara.
Pudo distinguir muy claramente /as
pa l iabras pronunciadas por ésta.
—j,Es usted don Julio? — pregunta,
ella, .
L. ir "esta debaS ',er afirmativa,
puesta que ella prosign:ar
lo qua buscaMi.,
—Be tia ntrado
¡SI! Por una casualidad casi providen-.
rial. Ya os lo contar eluegol E; apana
to se encuentra en uno de los departa
nientos de la maleta verde qua aale en
este inomen l o por et ferrocarril des-1
tinado ad lugar que conacöis... idspe,
ro que liareis lsg necesario... ¡Esta
hient !As!, pues, me' marcho corriendo
para que nadie observe mi 'ausencia.
La conversación habla terminado.
Berta abrió la puerta y salid el mita,
marimlento.
•
'Fan pronto aquélla hubo ,dasapare,
cilio salió también el 'hombre de la
barba, pelara y después ae -dar las gracias 'al . dependiente de la paalalerla, BO
tanaaba en persecución de la jcven.
Veinte iniautos más tarde el carro
qua conduela las matotai de Elena 'y
de sus conn-iaileroa de viaje llegaba a
la estapidn; los mozos que les agoinpa-.
fiaban ge ocupaban en lmerlas, pesar.
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—Las maletas 'esj¡in l'erradas, sólo
falta que las bajen.'"
• Mientras Elena - salta, Berta ce q
hacia los mozos_ a los cuales les
dió - las últimas instrucciones._
Luego abandonó la habitación enD'ando en la gaya ponlarlose la cha.
miela y el sombrero..
Algunas segundos inda tarde salta de
lis casa flor una puerta secreta y se .
earriendo hacia lltla tien ja de'
pastelería 'que se hallaba al otro lado
de la calle, frente A la rusa de los Dods
#
ge.'
permita usted telefonear?—le preguntó a un -euiPlectOci.-,
—Con mucho gust-6, gefiorita!—res-1
pondiö aste. Precisatnenta los dos
aparato ef i•stan
. Harta entró en una de las c abina
aarfando ha puerta Dais tila. •
En el mismo inaltinte, un hornIra con
barba., negra; penotrabá• en da nastelo-i
da.
Daitpas 'de decirla luna palabras al
olde al dependiente, se inlytuiald
damenta en la otra cabina' contigua a
la que se habla . aerando Berta.
Una , vezallf, en vez, de telefonear,
ay el oído contra el' tabique de . rna-4 •
ad.a...
a
dora bastunto, delggug
. :.eooperabg
Ve

-viú
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quedado entreabierta $e abrió su.
mente apareciendo. Rusty, meneand.
cola y llevando ' en dU boca un t»
en la naturaleza del cual la nueva
manera no se fijó al principio.
El perro, mirándola, parecía ped
juntara 10 que él le llevaba con
aquello que'estaba depositando en
maletas.
La recomendada de Del Mar rs'
rió un grito de sorpresa.
El objeto , que el perro acabalat
abandonar en sus manos no era
que el modelo del torpedo del cual
tenia la misinn de apoderarse a
precio.
Mientras ella lo examinaba su í
zön dalla precipitadamente.
tío habla duda alguna. Era indud a
inri que el cómplice de Wu•Fang h a

-blemnt orped azu,elmis

-blaescondi lacs4.510habl
podido descubrirlo el perro?
Berta no• tuvo tiempo de reflexionar.
Alguien llegaba. Elena sin duda. La
nueva camarera permanecía con el a c
-tefacnlmo.Tidser
cubierta, dirigió una mirada rápida a
su alrededor buscando un sitio donde
esconderlo.
tatia ojos, obesrvaron el deparlaracn,

