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FINANCES
EESSIO DE BORSA
cicl 2o de març de 1923
VOMENTARI: Al comenzar la present
,aietmatia. el negoci bursatil ha viagut unos
ttran fermesa eu els valora d'especulaciú,
'g elatina qu'el negoci aeguls pe'l canal ja
dniciat, ates com que venen lentes testes
e capital es porra', telilla por que signin
enealrets com cha vingut fent fina al
laresent.
Lea accions Nords, Alarents i Andaln
«os, formes seas pegvereedir res 1234II, tal

:I

present.
t Les &criaos industrials han tingut mi
nora itesb eb °Duro Felgueras" m/s es
'crea de que AA darar5, les acciona alias
'Autaranilms en el bers1 d'ahir al natf
'Taren coritstarse a 121, a la tarda Taren
.perdre eta eauvis guanyats al matt. mes
murta de que eemensan ha teuir
crees de compres de tara, el qual Gira
a
. que degut al poe nombre que ti ha de
les mentadas cecinas, ens quedem sena('
! ellas en la neg ara placa, Fent una veidatdera Riattima treetanse d'u nne g o n i que
lorsosament a de dar optima resultats.
in Eta deute.. .de l'Estad i obligacions no
;.paxlem dir mea de.que veguei g en ferms.
Les diriges eg traugeres malt ferrns els
;trance benes i franceses; per cert de que
'en el comeertazi del diumenge carera fer
,/ constar de ale si habla alguna posieiú a
\baila g lastarM de tapar als 42 naces
¡rededor, i afrOem, dc que o si no el temps
:ens ho dirj.
Afortnaadnaaent i deg-,ut al cuidado que
l'osen' al fer els presenta comen;aris. el
itemps no cas tu fet esperar gatee per
ldar - nos la ra9, ara si el que podrfa ver do
t lque ena el bagurs$ . in dat sobrada, puig
iI 'elan anat molt depressa ; i no feria res
'41'estrany que tinguessin un retreces, aixia
950 ereiem a fur d'imparcials.
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• Ven/rotule. Mera
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OLVISCS EsTBANGEnve
Franca, 4290.
Frenes suissos, 12035.
Franco belgues, 36'80.
Lliuree, 8043.
Liras, 3150.
»alars, GIS.

Marea, 0.01..
Corones, 0 015.
130521 BIT
83IX
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!lerda
7225
Andalusos 57"o 57'6
0 7' 4 o
Etieeres lebo
Felgueras to.25

Tete
72.25
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610'25
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vaLc,r.. QUE NO E0TA0 INCLOGOS
BUTLLETI OFICIAL Al. PISESZUT 4 EA
COT11 SE» A BORAA
Eones Mps/s. EXposlc10,
90 75 op.
per 100,

Barcelona Trectten and
7 per 100 1021,
Parcelona tractIon and 1..agd
7 per 100 Preterents,

90 50 op.

BORSA DZ MADRID
Interior comptat, 7185.
khan, ff de mes, 00 00.
Amortitzable 4 per le), 510.00.
Idern. 5 per 100, 9950.
Exterior, 9885.
137nc d'Espanya, 539.50.
' den' Eten nye l de Credit, 14200.
Idern Riu de la Plata, 230'00.
Idem Hirepann-AmerItZ L, 19550.
Tabacs, 22400.
Suererea preierents, 8995.
Jalma ordinàries, 3900.
Mutes. 9109.
Nords, 00'00.
.Alacants, 21 70.03.
Francs, 4240.
Lliures, 30 8 6.
rama 39000
ralivis sobre Londres, 72110.
Idea' Itelgka, 8640.
Idem Espanya, 23750.
Meta Holanda, 6 018.
Ideal Itälia, 7150.
Idem Nora Ytek, 1527.
Idem Portugal, >Me.
Idem Siteria, 40975.
Lima Suisva, 28125.
Ideal Argentina, inc.
Mera Brasil, inc.
hiena Grecia, inc.
Idem Noruega, 231.
Ideal Dinamarca, 295.
Idem Berlfn, 00750.
Meta Viena; inc.
M e ra -Praga, 4500
DESFRES TANCA
1.Iiures, 7207.

Pesest,'., 237.
Urea, 744.

MYRURGIA, S. A.
El Con sell•d'Administraei6 convoca els .senyors Aocionistes a la
Junta General Ordinaria que se
celebrara a les oficines de la Societat el din vint-i-set de mitre
corrent, a les set de la tarda,
amb obje-cle de donar compliment
al que disposa l'article 12 dels
Estatuts.
Es recorda als senyors Accio r
el que disposa Partirte 17-niste
deis Esta t uts respecte a l'assistenria a les Juntes Geners.' •
Barcelona, vint de març de mil
90u cents vint-i-tres. - Per A.
del (7 . A. - El Secretari.--- liNeL
to p Plajot.
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AFAI/ORIREU ELS VOSTRES INTERESSOS
• El termini d' inscripció ;incix el 31 de març
Delezal per a Catiluaya, N. PLA MONELLS
Rambla de Sant Josep, 13, le er-1." • Tel. 3670 A . litrce!ona

4ei re

Estat del cel, cnbart.
Claase ile nevols, Ma ; Idb; Nb.
Ten.reeaturea eatr...an e froser•
Máxima, 132.
Minima, 110.
Mínima erran de terra, 50 0.
Gatilaciú tenrom9trica, 2'2; Tempere
tara niatja, 121.
; Precipitació acuosa, des de lee 7 ?seres
441 dia anterior a lea 7 borra del dial de
In data, 52 milirnerrea .
Hecoregut del v e nt en igual rezapa,

Sieuesares, 122'50 per 100.
Cuba, 5 75 pessetes.
wurteli, nos, 41 2770 ped 100.
Marca. 14600 per 100.
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Istmo • f.
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Hora. a'eaerrecsh 7, la, 18

1 duro, 12350 per 100.
Isabel, 19750 per 100.
Francs, 12 5 50 per 100.
Lllerres. at tee pessetes.
Dblar9. 0'40 ptAseles.

Vera

concorrent a la

Sienyor BisbetPaquesta Dibeesi ha concedi t. les indulgències de consuetud
per a tots quanta celebrin algun arte de pietat rementorant la difunta.

Barametre a cero i Irl nivell de la
mar, 7597; 738 '7; 714.10".
'Yerme:m.0re sec, 119; 12'6; 12'1.
TermOrnetre trama, 111; 11'7; 121.
Durnitat (centesimes de saturae/6),91
PC; 91_

suons, 114 •110 per 100.
Croes, 053 • 54 per 100.
I e duros, 12350 per 100.

Mercat

de pcled.

Per remeces a la san'odat del temple, el dol es dóna per despedia.

VIOVERS/TAT DA BARCELONA
Dia 20 dc mara de 1922.
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set, mati, a la Casa Provincial do Caritat, per tot lo qual a Pavencada, els remedien la
caritat de que donaran provea amb tal fet, scrvint d'alloujament a la que fu el traspàs
a Pattra Oda I le oonsol per ele sofrents aquf a la te ra.
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GASETA LOCAL

Portuguesos, 020 pesseten.

Alemanys, 004 per 100.
Austriaca, 0 015 per 100.
Flolandeans, 245 epsestes.
Su/eta. EGO pessetes.
Noruega, 1 . 07 pessetes.
Dinamarca, 113 peFseres.
Romania, 2 . 8 .) per 100.
Estats nits. 640 pcssetes.
Canea». 11 . 25 pesares.
.Argesttins, 222 pessetes.
Uruguai", 5 15 pessetes.
Xilens, 0 70 pessetes.
Brailemes, 055 pesseles.
Bolivians, 1'60 pessetes.
Perenne. 2110 pesseres.
holgad" COS rnssetcs.
3aper, ott, 275 pesseres.
Argelina, 41"I0 per 100.
FiEpintar.. 2'90 pesetea.
91 2 pessetes.

Cereal Terme
EE. un. grao
Blat de ame (renca veo).

Ertcrior, 75.
França, 7220.
Noca l'ork, 46925.
Espauya, 30E8.
Suissa, 5
2 36.
I loteada, 11S92.
115lia, 9700.
Suécia, 1764.
Portugal, 212.
Argentina, 4909.
Montevideo, 4321$ .
Xile, 2190.
Berlin, 97500.
Copenhaguen, 21505.
Vol:nauta, 20.31.
Belgien, 831e.
Noruega, 25775.

Els qul resten en el asSis per tal de ~l lar Ilur F ECOP41: pare* Josep I Mercè, germen,
gozo, Nurt I alorob, emules don doses earabón, don Pare Pagbe I don Antoni Vendrell, tles,
"-gorrina I demés parents 1 o f jo y o don Fldencl Klrohnor la ra6 Basta! BASA 1 PACES I les
cases oomerolala VIDUA DE N. SARGATALL, d'Olot, I Ripolr I SUCCESSORS DE V. VALLS
CORTES, d'aquesta obstat, al renovellar tan Irreparable pèrdua, preguen a astiles I coneguts
ta ting uin prcsent en Ilusa oracion s I a Ponsoms sis domanen que asisteteln ata sufragla
que per el b6 da l'ànima de fa que fou, es celebraran dama, d'a 22 de maro, a les 10 del

....,e1~5,.i1jekr•-•>-7,9" • -,-:•‘•

COMAL"'

LfrIPPEA - TAfICA
• C19dules argentinos, 4025.

va Hinter fa seva bulme a Déu amb gran fervor, reconfortada amb els auxiis espiritua:s. el 31 de gener de 1923
(A. C. 5.)

r-rt

Franceses, 4240 per 100.
Angleses, 2030 ponentes.
Italiana, 31'20 per 100.
Belenes, 31E20 per 100.
Suissos, 120 per 100.

Ataeact, 12.

DOlars, 1535.
Frailes suissos, 284.
Mares, 00750.

MARIA BASA 1 CARABEN

sea per avivaste Companyin ei 22
de juny de‘t92d*„ a rad oto Paseetes '0.33125 Per OBlIflació•
El Secretari del Consell
ministracid. - MIQUEL VIDAL
I GUARDIOLA.

110 op.

PRODUCTES D'EXPLOTACIO DEI.
SUD D'ESPANYA
Lineas d'Almería i Granada
Del 1 al 10 de mara la mentada companyfa porta una ilisminacia de pessetes
6.10060 vista la recaudado en la maMina data do Eany 1922.
Del 1 de gener al 10 de març prop
passat porta un aument en Fa recaudada
de 89.583'57 pessetes vista la recaudacid
en la maeixa 9poca ele l'any 1922.

tira senyoreta

CISIloss
150
4

119
114

AmonquIllaa,
Coco pala,
Prat aoves.

Menorca

Menorca,
Einet Valencia
4•11.41141.

CHIS' PUI WAT, S.en C.
BANCA CANVI VALORS
Rambla del Centre, ndmerq
Telèfons 1880a281 A

PREUS DE SUBSCRIPC10
• Bereelona: Dute pelase!~ cad*
mes. Catalunya, Espanya i Por-toga), 750 pessetes tres mesas;
15 els sis idem; 30 tan any.
Unal Postal: 25 pessetes tres
mesas; 50 els SiE; 9e ma any.
Lit "Unión Médico -FarmacéuSien de Cataluña", societat d'assegurances mútues, isa oelebrat
la junta general, amb assistència de bon nombre d'associats.
El secretari,'doctor nius i Tar
rogó, ‘e .teç ti ein'or,a de secretaria, fixant-se, priaoigalment, en l'actuació económica de
la Unió, que ha estat sempyo
pròspera, puix arnb tot i hatee
pagat 593,87790 pessetes entrta
subsidis per maladtia i auxilis
per defunció, en els 31 anys que
porta d'existencia, tanca el balanç de 1922 amb un capea: de
189,19921 pessetes.
Sulament en aquest any ha paga!. 41,680 pessetes per subsidis
i pòlisses de defunció, obteniat
bi nefici de 3 5 930 pessetes.
Despr6s es procedí a feieccit:
de càrrecs de la Directiva, quedant a q uesta constituida do- la
següent manera: Presidnit, doctor J. 'Horns; vice-pres4eitts primer i segon, doctor X. Amagó i
de/flor Puig i Sois; tresorer, doctor C. Sanies; cofa/atador, doctor J. Dages; vocal; primer i segen, doctor E. Martínez, i doctor
Salvat; secretari, doctor A.
Risas; vice-secretari, doctor LI.
Gasull,

10!ES VILANOVA 11139,
El l'ornen do Joventui N
tres Amors"
Amors" clilluns aesisti
lectivament a l'audiciú d sardanes que en honor dal malai
guanyat compositor N'Erigido
Gaya (germà quo foil do l'activa
pomellista Marina Gaya, del Peinen), organitzaren el "Fomeat
Martinene" i el "Fornent Barda-i
Marti nene",
Catarros, Retredatz, BrOMBIBIIA Cle•
raques, co curen rapIdameut ande
l'Elixir Gamonal Climent.

El Pomelt do Joventut "Santa
'Entalla", de Boroelona, el diumenge passat Mi una visita collectiva a casa dels senyors do
Farguell (Plaça Santa Anna, 9)
¡loe oro es guarda l'anomonada
pudra de Santa Eulàlia. Els amos
do la casa reberen ruta' bd a Its
pomellistes, ensonyant-los-hi la
reliquia de la Santa, i donan!.
loa-ki tota mena d'ar.plicazions
sobro In mareta/a. 117•sprds do ti
reta lea P_UIPPlil ttal _1.41441.113/

als senyors de FargurE la vida i

actuació dels Poraells de Joventut de Catalunya; i ells obsequiaren les senyoretes amb un es-.
pländid lunch.
Despres s'acomiadaren les poamistes dels dits senyors, quedant mútuament els visitants i
els visitats mea contents 1 entusiasmats de l'estola que havien :pasma junta.

Imge r gea il es angl es os

s

marca *EL 'GALLO"
'Pecaren,' OrMitä I Vals
Baq raes, 18.- Ititinnes creacions

l'Are del Teatre, número 47, Le
gue un vòmit de sang, quer
en estat greu.
Passa a l'hospital de la Santa
'Crea.
El sometent del districte IV da
Barcelona desiljant tributar u •
homenatge a la memòria del me
sub-cap de distriete te
Cebriä Pages i Pases (A. C. 5.1#
mort el 22 de gier últim, fan
misses demà, dijous, 22 del
corrent, de deu a dotne del matig
a l'esglesia de la -Con-cepo/6,

REIST.V.InAliT L'OVAL
SeI6 de T3
'Es Incalculable el nonibre de cada dia te dansant de 5 a 2/4 ál
eomparses contractat per a la 8 i dinar a l'americana de 9 a 1t,
figuració escènica de la grandiosa obra caineinatugra•fica ele Ma u
Institut ,tle ',Cultura i
.147NeA TANNA,-ricMaetnk,4
gerb encara meraveilara malt ca Pcrpelar de la Dona. Seecin
mes Part amb Irise han estat di- Permanent d'Edutació i Instrae,
s r, visita a la A*
rigides i mogudes aquestes com- briea Daijou
de blondes detls sereyog
pactes masses les eveätbions
.Foz, Martf, Dubois i Company%
moviments aentotats de les quede a Rubí.
imposo/o.
Punt do reunió: davant l'este+
ció deis Ferrocarrils de Catee
: . A la , Baixa libant Joya (Playa
Catalunya). de 'Pietät de Barcelona, en la
Hora: tres quarts de nou del
prdairna setmana carreepon pre- matt.
.
sidir les operacions en qualitat
de directora de torn: A la CenEs recorda als senyors coa4
tral, senyor don Unís de Dalmaseo; a la Sucursal número 1 gressistes que derna.dijous, a lag
(Padró), senyor dort Manuel onze del metí, començaran lo
Monis; a la Sucursal número 2 tasques del perfode p'reparatori,
(Sant Pere), idustrdssisa senyor rdel Coagrés del domen espanyel
marques de Scdo-Herrposo; a la la Ultramar, al saló d'actes de la
Sucursal número 3 (Gracia), ex-. Cambra Oficial de Comerç i
eellentfosim senyor don Guillem vegació.
La primera sessió ge.gerall prea
de Botadores; a la Sucursal número 4 (Sant Martí), illustris- paratória començarà p.t n t1iaIo
ment.
aim senyor marques de Villattonga; a la Sucursal número 5
Mil e arriba, procedent de VAS
(Saps), senyor dort Josep Maria
Mula, el conegut industrial a
Mulet.
Josep Grollo Chicharri, pre.siA
dent del nemite executiu de lt
1
Fira de Mestres de Valencia, ti
Colora a redi en tubas
Atarea George Rowney & Co.
qual visitara la nostra Exposi,
Vda. de josep Soieranu
Cid i priori:eta part en el primer,
Diputaoió; 174 (entee enCongres hispano- americà. /
sanoves i Villurroel)
•••n•
-Antoni Vives Sivit, de 70 anys,
Pis principal o primer.
vel do Vilafranca del Penedès,
caigne casualment al carrer
fins .a un rnixitn de 500
Manten Agulló trencant-se el pe-.
pessetes .mensuals, per
ronó fiel costat dret.
Després d'auxiliat al . diecasaentitat nacional;sta, si.
ri del Poble Neu passà a rifes
tuat entre els ca7rers
pital Clinie.
Aragó, 1:ambla de CriEl Cfrrol Ced yntolägic fg -Catalunya celebrara sessió científica
ta!unr,Fontanella
demä, dijous, dla 22 991 ecrerent,
na, se sol.licZta.
en la que En Rossend Ilfzet • arrodona • desenrot l2ar el segilent ;
Enviar ofertes a l'ad- tema: "La Iiigrosi ton l'operattä-1.
rrilnistrz.teiá de La ruria dentar, ar.lb dernostrac4ns.•
Trebaltant al garat,gm :dele se royera Prats i del carro/.
del Bruc, líe, Autora Garcia Mires, es trenca l'arteirrac dret.
Ahir al mati fou auxiliada al
dispensari de Thiversilat Patrocini Glut Torres,-de 22 aays, la
qual havia pres una quandtat
d'àcid clorhfürie.
La « paciant ton haeläailaila a
l'Hospital Clínic en estat greu.
Antoni Bueno, ole 434 anys, en
la casa de dormir del carteo' de

bl:citat, Sr. U. J.

fibrica tl 'efebreria
1
1 ArIfe:e ¡ir a giseria i !aula
Vendes al detall
fnus sean carautbcia -
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fls =tes que allä tenim

Un altre "amic de Catalunya" que ens ha girat l'esquena...
pest es e/ senyor mate ne Romanones. Ell era la darrera conoeste deis col.laboracionistes catalana. Després de tirar-nos alguancearetee poc comproineteciores, el mete de Romanones, arribat
al Ministeri de Gràcia i Justicia, ha resat en Sentit coatrart la ra-

da:nació juessima que l'any 191.8 féu la Diputació de Barcelona
sobre els dc.ti 91(psos pertanyents a l'antiga Generalitat, que unj
p6s, al Pu'iau Je Justicia, per la simple i decisiva raó d'haver-low
pres, amb altres coses, del ved palau dc la Placa de Sant Jaume
van l'Addiéncia es trasllada al mal edifici del Saló de Sant Joan.
Es 'dirá potser que ea tracta d'una petita qüestió, en la Ñata no
.,anen res que veure les reivindleacions catalanes ni el problema de
Catalunya. Els que aixósostinguin catan completament equivo&t.s.
Ni la qüestió és petita, ni està mancada de relació amb el nestre
problema nacional. Deixant de banda la vàlua artística deis tapiases usurpats, hi ha el fet de constituir reliquies de l'antiga llibertat catalana. Els tapissos portats al Pale ta de Justicia,

A`g

i com

eis guachos igualment traslladats allí, ens recorden a tots els catalans les pàgines veneradas de la nostra história i estan lligats arrib
reniambranca de les institucions que en tenme de major lliber

* i .quaelaoa temen, ultra-tapoäicgvernCtaluy.Tpiso

flur vilitia material i artística, Wr.a vàlua espiritual, sentimental. I
el refús a restituir alió que ben nostre és, representa un acta d'hos-

til:tat i menyspreu envers Catalunya.
Cont si fos un botí de guerra, el tresor artístic de la Generanfat ha estat objecte, durant segles, d'un saqueig i d'una escampada
lamentables. Se'ns ha donat als catalana, en aquest punt com en
tanta d'altres, un tp.cte de poble conquistat, de país vençut.
Quin català digne d'aquest nein, quin patriota edneixeder de la
mitra história, no sentirá una punyida de dolor i un impuls d'ira
cdi vegada que visiti el Palau de Justicia, i vegi allí les reliquias
d'art i d'nisiairia que han estat soztretes del casal gloriós on Ungiré
el seu estatae la Diputació General de Catalunya i on es reunien
lea Juntes de Braços?
Tornar els tapissos a la Diputazió de Irarcelona, i millor encara
A la

Mancomunitat de Catalunya, hauria constituit, no solament
arte de justleia, que cabia perfectamout dins les normes i els traanits adminIstratius de l'Estat espanyol, sinó una gentil satATacció
!ab seetiments rItrielies del nostre poble. T ant que ' e3 parla de la
.corte e la de la cavallerositat de cortes maces, i cada vagada que
aquestes quaUats es posen a prova en allei que pertoca a Catalunya,
ianea

tristament.

Cap sacrifici no hauria costat a l'Estat espanyol la restitució
-¿e les tapissos famosos. Fins s'havia ofert, per part de l'Ajuntament,
¡una ccnepensació al sacrifici que p» oeettés representar el prescindir
objectes d'art, cis quals, si tenen una nota.billssima vàlua, no
ói precisament necessaris per a administrar justicia. Ni els oferi;rneets generosos, ni el; treballa particulars han tingut eficàcia.

'lle:pr;2s d'entretenir durant cine anys l'expedient de la reclamació,
ig...4esia ha estat resolta desfavorablenient pel senyor comte de Ro:reanimes, ministre de Gracia i
els noins irániesl—de
espaL:y'ol.

Ens van predre els tapissos, i no ena els velen tornar. Els tapissos valen molt artísticament. Valen més encara espiritualment.
'Hl ha en aguaites draperies un tres de la costra ànima hacional. Es
'contra

aquesta, i no pas contra la mabrialitat dels tapiases, que va
el nou cop que se'ns acaba de donar. I obren d'aquesta manera, no

.ja els pclities madrilenys mes caracteritzats per llur animadversió
a Catalunya, sinó també aquells que es volien fer passar per arnics
nosf ees. Aquests són els amics que allá tenim.

VARA
NO US BEIXEU LLEPAR
PELS OCASOS.
','euren tot seguit la prudeneja traquear

cansen. F.stä esbrinat que els armaos, els
ta aa i els xaeals. son SON ;La
eunu razia diminuta, un ene de la familia dels nolita.ris que respira a l'entona de
tea o ais miltmetres de Ilarg. Aquesta
Mala té un cap minaseul guarnir de dos
ores rearme en forma de corones per
lea guate s'implanta en els budells deis
eco, bes t es.Cadn'eue conté a la vera de
800 aus que Curten al Cebra per la perta
orebnaria del ale el doctor Pattout acornen.0 capirltualment el "metro/mil:a intestinal".
Ilom tonel: vis costurna dels gassen
Oars arnabilitrits envere eis semi semblants. Coa resulta que la seva llenget
da tot sovint prerelda d'aquesta mena
d'eus. Alealtorea compare-6 el boa mearre
• 6 ene isndura ruestreesa del aLs. L'honrat canje sap les seres ebligaeions, s'apreesa a testimoniejar el Sea afecte llenan:lw les maca o la tara.
Ja tenla, els ous de la diminuta tenia
a punt d'eser introduits en el rub
tia de rbome. Arriben a resalan:te. El
sor gástele dissolt la desea i en surt una
petita larva (embryon Lexaeaubhe) que
g aruara tales les ales per arribar ale
pu!Inons, al cervell, aIi on da. pera espesaaiment al fi tg• mi, ea caso qui diu
a tacar.
L'etabrid s'inataiaa i cannenca de nodrie-se. L'a dos timaos La duplicas de va, Jura, ra cine aleuoa é ja un quist eom
p i sie rito, POC a poe es deaenrotIla 1
:esdevs una Imana eran toca un cap Mana
ttina ta qual bi ha un Itquid tan dar coa
I raiaaus dama ton'.
A la para de dina ,abre la pared es
aleaenrettlen petits geistosi, setitettles fi;Mes, d ropron tornarte qae son ruin' de (atraen ttnies feeclex). Els tapo 1 les y esteule.s cama, al feos de la lassa principal
:que gen-shas grearaida de talles de cristall e a aterra blanca. Un centímetre
' Ine ¿asqueara forra bidätiea lepreaenta,
eeeons 1.h se, 400.000 cape de tenia crim'pletarneat siseara: penseu que un bis!
'ardinart cate apprp de ti e euttzeetres
* bien de rana.
El gaifa bidätie So a , erader 11 lateral. Sovint forma ata tumor que creta
leataraeat. opaimeix i alfar% ele mamas
veinte perfarant tat ea a nchura; interne
casa
El inalalt coa, mea per tonatntar en
•nttrasta t tneat i 111113 esSt rataelital; deepreg aravemeut atebat. Te brotados d'u>
(ahmituina dedal). Si bom aprieta
la ma °torna stlre el turnar, ba sta un
.petit
‚'er «imprimar que el qu'Id ro
SI boro 1:plica l'orella, eent
Un e4 rana:a:ti greta ton, uua nota de t'atoare&
I.a ,te tem,Pntlea davant el egust
Àte esti fa la chanada.
Pera. •ra que Falsa; rereen stet mat no
liks velen alab ear d'evitar-lo!
tea me ama tracto 5k 80044

amb certa precauei6 i arab evitar les seY2S demostracions amicals per acure conealtrablement restringit el risc d'euromenar-s'eL
UN ALCALDE BOTIFLER
Encara que la majoria del engriere barceloni adopta amb vergonyosa lentitud
la llengua materna en la retolacia deis
seus establiments, la campanya en pro
dels rkols en calalä no és trä:it. Cada
dia en una ciutat, en una vila, o en un
pobie conanerim un non prosèlit, cataktninem una parcella de via pública o
una arca d'activitat privada.
A Evplega de Francolí, per exemple,
un digne estanquer, co repintar la boliga va recordar-se que era català, Va
posar la bandera caarcterística, perque
no tenia altre remei que posar-la-6i, va
posar cl rial reglätnentari, perquè no
ren podia estar de posar-l'hi, peró, desnata, en catala, la paraula "cstanc".
Sembla que aquesta modestissima mos:.:a de catalanitat, donada per un catala, en un ple de Catalunya, no podia provocar cap protesta.
Pecó, "infinitum est munerum estultorum". L'alcalde scntiu he, l'alcalde,
vol de totes passades que digui "estanco".

Eits agradaria de conèixer aquest per-

somtge i v'eure el seu arbre genealógic
per aclarir el Jnistcri dcl seu
•••0111n 41.-111*---

Converses filoiògiques
AL S. J. DE Al,
No; no es millar

mig-eval que me-

dieval. Fixcu-vos que no és solament
l'espanyol que diu tnedieval (on /Jet:tríen
veure un primer component tret de l'adjectiu espanyol medio): el fraurZs din
vu'dirval; rangles medieval. El primer
element d'aquests compostos es radjettia
Ilati medias, reduit a ,nedi-. En tractar
de formar un compoat amb el mot
avalis, era natural que es recorregues
par al primer component, a un altre mot
Itati, i d'ad medieval (no, en catalä,
-evo!, ni, en francés, mi-eval). ¡ Troba'
reu potser miller migeirewlar que semicircular, o migesféric que hemisb'ric1
D'acord innb vós que cal preferir
artatitpas sat a antepuso,. Antepuse: se rio dotare en el mateix grau que anteport, ante brac, etc , per avantport, avanthace, cte. Pena no cregueu ara, atas, par.
tidari de mtgevat, que ovatapentillim Ca
millor que antepenúltim. Amb aix6 aniden errat.
Pc'i6 ilicr quid aguces duittcs i aquestes preguules? ¿'es creieu que fan a la
ltabalä que en el Diccionari Ortogräfic
m:dieval i no m'yapa, o ea
preferí aarnapassai a antepassatt
P, Fabra

Els,.Teatres

TRC"rUES4:ALEMArefA
coNsTryvelo DE "PATRIA
-.
p lacible tinqué lloc la constitaci4 de
J'entibo'? Patria Lidiase, edite/ida a Aeei6 Catalaata, owb al canes de
Casanova, by, baixos.
&sisa, en representació d'Acció
Catalana, el stnyor Corles Pi i Sonyer,
de la Comissió d'organieció.
El total eslava atapeit de cencnrrents,
itomenfasit la settii,• Prerididn fret Wnyor Caneas, 'el qual histdria deis
¡rebatir par:ats a terne fins aquelt mo?wat, mcreixent l'aprovació unfavnie.
Rd srnyor !t'asola dona co pete del
projecte d'Estatuts, que per uttanbuital
foren akrazurs.
Fer as cantti d'impressions per mamertas ei president, fea Proclamat,

oclamacét% En Joaquint Juanete i Massó.
L'eleeri6 de la resta del Consell
rectiu, lambe per aelanutrie foto feta a
favor dels següents simyors: l'ere Soleras, Tomas Pmnarola, Tontas Raig i
ppp, Adolf Toldes, Antoni Verdeny,
laciaS 1:97" Josep Alemany, lose Coba, lean Lleona, - t, Joan Mirats i Arta. J. Palau Ximenes.
El senyor Jucttala s'airee& a parlar,
fott l'agraintent que relssociacid
dett al senyor Canal: pds meritissims

esforços esuserçats en agites' projecte,
demanant l'atargament d'un vot de grdeirs a (fit senyor, que fas clamorosament
otrora!. Seguidament el propi senyor
Juanola, ce un v:brant parlan:en!, comenta l'idear: d'Acció Catalana, que tu
el de la ConferIncia Nacional, acabant
leal una crida als presents per tal que,
amb Besfore de tots sigui l'entitat naixint el veritable fogar que a l'Esauetra
de l'Aran:14a fingid el nacionalisme Mtcaral. la ¿caer aplaudit.
Despriis d'atinarles iniciatives del senyer Mirals i altres, s'airea) la s,:ssid
en mig d'un gran entusiasme.
Sigui benvinguda la navella entitat a
lo Iluita per la Infra

La- situació dels1 Ajuntarikints
Ja

Les clutata alemanyeä estan
i:iaataat ene greu crisi . La per-dua de la guerra ha estat per

Alemanya uti anee pas cap a la
centralització. Les corporacions
tocata han disminuí{ .e/n Importancia davant de l'Impert. El govern central que ti a son càrrec
el pagament de les, repairacions
s'emporto, totes lea foz% d'in-

gressos possibles. Altrament

superävits de lea institucions
manicipaliteades relean oonvertit
en déficits enormes. Es interessant de comparar la magnificencia d'abans arnb la miseria d'ara.
En 1919 es feu un estadística
de les finances dels Ajuntaments
alemanys, una part.de la qual
eslava dedicada a un inventad de
les propietats deis Ajuntaments.

Aquesta eatadistica clOna maul -

tata extraordinàriament fielaguers
per la solideos de les finances
dele Ajuntaments prussians. EIS
A j untaments prnssians compraven aleshores amb un capital
formidable. La ciutat de Frank-

furt, per exemple, ciutat que tealeshores 430.00 0 habitants,
posseia entre altres coses el següent: 11'4 edificie eseolars, 2
teatres, 3 museus o galeries de
Pintura, 81 altres edificis destinats a Va ciencia 1 l'art, 830.000
metres ate condudeld 11
edificis ile hanys, una miza d'estalvis, 2 bastes, 285 quilòmetres
xle Billa de tirana-vía, 2 fabriques
d'electrieitat amb 893 quilòmenia

jorra posseeixen fàbriques
gas, d'electricitat i conflucció
d'aigües. 1 d'entre les que tenen
cada una d'aquestes coses, un

No:ionalisme".
110.1IENATGE AL REGIDOR
JOSEP TOMAS 1 BOIX

El pressupost deis Ajuntaments alemanys era formidable.
Els Ajuntar-wats de rinis de
200.000 babilants a Prússia,

L'Estar esPanyot za seguint fa segles
el tendera fatal d'estimular la set nocid: primer Fland e s, despo's el Afilartei Ndtals, deseo': Portugal i darrerament Cedes i Filitinrs...
Ara Catalun ya ¿emana autonomía en
un gotera, respete als len idioma, dret,
CMIUMS, Con,(11 ele ses fasta de riesen, 1 progrfs. 1, l'Estat, se.quint la tredic , d, luí restan ande veracions (Bordee moral i material, e,I1 tracia ron eseiaul
sohnesee per la foro i ens tramet goVernadors que atropellos els febles ratahms de la manera mis arbirrdria.
EL "CASAL C.4.TALA" D'A-

RENYS DE MUNT

Ji! "Casal Catald" d'Arenys de M'oil
ha adrecat al senyar president de la Aloac..munitat de Catalutlya ti següent telef Quema:
"Protestem davant V. E. i tot Catalunya, amb indignació unänime tot el
poble, procedir MOeS09 Esquadra,
marcad6 Arenys de Mar, prohihint dansar sardanes carrer, secundant ordres arbitrúries alcalde."
A la serrad earrespanena el nostre corresponsal d'aquella vila exPlica cli fen
que mar:varen l'anterior eamunicacid. Les
entitats serdatdrtkars tenem lambe la pa-

roula.

anàlogues a Barcelona no pas-

sen d' 1'50 pessetes per habitant.
E fielt interessant teunba
d'observar la diferencia que hi
ha'entre els ingressos d'un Ajuntament alemany 1 els d'un Ajuntament del nostre país. La /disenda del rostro Municipi està
basada en els impostos mentre

que la Hisenda d'un Ajuntament

alemany età basada ere gran
part en ingressos de caracter
privat: productes de propietats

del Munizepi, beneficie d'enloceses municipalitzades, etc. Aixf
passa que mentre l'Ajuntament
de Barcelona obtd per impostos
un 76 per 100 dels ingressos tetalo i per taxes i contribucions
un 85 per 100 o sis en eonjunt
en 845 per 100 del total, ele
Ajuntarnents prussians de raes
de 200.000 habitants obtenien en
1911 pm tnipatos nomas un
23 5 per 100 1 per taxes i conteibutano un 185 per 100, o es,
en conjunt, un 40 per 100.
Pere el "stán
daril of life" de
1911 (tant el dels individus com
el de tes corporaeions 01-diques)
tut hagut de reduitr-se des de
1911 i sobre tot des de 1918 en-

Joan craeers
Berlín, mare de 1923.
El separatisme renä

tres de candi/celó i 15.500 abonato, una (étnica de gas, amb 90
quilòmetres de couducció i 6.200
abonats, etc.
Corn Frankfurt hi ha mollea
altres ciutAto a Alemanya. De
les 210 ciutats alemanyes de mbs
de 20.000 habitante la gran ma-

CONFERENCIA D'EN CAMPALANS A TERRASSA
Atei, dintecres, a les den de la nit
i al Cinema Cataltinya, de Terrassa, En
Raid Campaluns donara la segarla ronferacia de la tanda organitzada Per la
Joventut Nacionalista d'aquella eiwat.
DesenratIlard el tema "Socialisme i

,Iprafitant Invito:141es° de ¡a diada de
Sola Josep, la barriada de la Itardeta
celebrä uso J'esta d'homenatge a/ regido,- Jeep Tomes i Boix, prestdent hanorari i protector de les Escotes
Catalanes.
Al ,,,pre l'obsequiaren amb lag sopar
orgunitzat per la Diga Regionalista de
Bordeta, Lliga Regionalista de la
Cree Cabcrla, Javentut de Les Cort's
i Ateneo Democracia. A la tanta
dcncid hi haria i'homenatjat, el fecaldent de 'Co Diputacid, En .10211 lezliès i
ets regidors senyors Viaja i Degollada, En Jacint Laporta ; els senyors
Cuyas, Bulart, Pujo!, Cantaren, Dates
i Cascas.
A l'hora del brindis parlaren eis seellOTS Cautarell, Butart, Degollada, 1-aporta, Floja, en representació de talCalle; VaIlrs i
i Tomds.
¡lea -Dos aquí els fragmento d . ! Jiscura deis senyor Valljs Pujats, que jarca ovacionats:
Conten0 confirment que passon per
taoments transcendeutals de la vida del
nostre pobte, perqud s'acrimina la camtanya de l'Esta: en contra del mo,iment
caraian:sia. Ili ha momento mie sernbla
itnpossible una »lucid de roneórdia. Tan
tots provem d'acostar-nos es producir
le rrtulsie tesis rizar.
Es difícil profetitzar la saludó que
tindrd el lustre problema. Avui, molar
parlen, naturalntoa, de separatiome.
Almas tots ris troltams catalans volien
i ceronten una saltició dins d'Espanya,
pecó ara fa ces quanta mesas, eis esdrven:ments cs precipito' de tal manera,
Tic seta malts els convencuts que el mostee problema no poded tenis solució amistosa i parlen de separatismo,.
Jo us he dr dir que no la desfijo la salude separatista, ter6 no la rebato; jo
val! trabar satisfacció a les nog res aspiracions dins d'Estanya, pecó, si airt5
se'its fa impossiblr, si es vol que Cata¡suya segueixi vivint ¡st oteas, poso, ron'
tots nosaltres, per .tdamtint de tot la Sib 'rtat de la Patria.
Considero que' avui no estern treparais per a implantar a Cota/tova tina
saludó separatista, pecó cal confeasse
que els centralistes van' preparan( el
catuí en forma que arribi sin dio en el
qua l no sigui ja possible cap altra sala-

1911' amb 3'65 marca per habitant, mentre que les desposes

91 per 100 tenen mtrinitipalitzades des aigües; wo 84 per 100
el gas, i un 74 per 100 l'electricitat.

acose coi-optar Berlin, que per
raons de capitalliat tenia a Alemanya una situació especial, tecien en 1911 ten pressupost de

desposes de 153'3 mares per habitant; si pensem que', l'Ajuntament de Barcelona en 1921 malgrat als augments d'aquests darrers anys, romptant la població
de 800.000 habitants, té un la y es supon de 936 pessetes per habitant, haurent esment de la diferéncia. 1 pertsem, tanibb, que
un mart . -de 1911 1 una pesseta
1921 són quantitats heteroge-.
Mes, Un mere en 1911 teta potser una capacitat adquisittva

simililant a 125 pessetes que vaperb 1'25 pessetes de 1911
SAII una

cosa completament

di-

ferent (1125 de 1921. Selons els

nombres hidex publicats a l'Anuari Estadistie Espaeyol aparegut en 1022, 1'25 pessetes de
1911 foren ec;uiralents a 240
possetes de 1921. Es a dir, que
si volgudsslm fer els nombres
comparables, hauriem da dir que

el pressupost del Ajuntaments
prussians de 1011 era d'unes 365
pessetes de 1921 per habitant,
mentre que ell pressupost de l'Ajuntament de Barcelona de 1 921
no da sind d'unes 94 pessetee
per habitant, yo es, que el pressupost dels Ajuntaments prussians era prop de quatre vegarles mes gres que el pressupost de l'Apuitament de Barcelona.
-Aquesta abundància dc mitjans
econòmics feia posible una pelitie,a de generositat i ensems de
previsió. Sovint en els pressupostos dels Ajuntaments

manys d'aquesta epoca es troba
una partida destinada a l'adqui-

sició d'acetona o ,partleipacions
en empreses, i gairebé no hi
manca mai una partida per a fons

de reserva per prevenir qualsevol eventualilat. Altrament no
era estrany que ells Ajuntaments
alernanys fessin amortitzacions
extraordinàries de Hiles emprèstits &un passa justament aquest
any amb la eititat d'Anona.
La distribució di les partidee
d'un pressupost cl'Ajuntament
alemany d'aquesta Apoca is molt
distinta lambe de la del nostre
Ajuntament. Per a fine de eulture, per exemple, els Ajuntaments
prussians de nn1s do 200.000 habitante, destinavrin par tenue
ring un 17 per 100 de Ilur pros-

supon, mentre malgrat ;l'impute
donat a l'obra de cultura do l'Ajuntament de Barcelona e n
aquusts darrers anys el espito!
de cultura as representat en el
pressupust de 1921 amb un 4'5
per

100 del total. Cal tenir pro-

sent, es ciar, quo a Alemanya els
Ajuntaments estan en5iarregate
de nensenyamont jirimäri i urra
part (PON lambe do l'ensenyament secundare Pera fins tenint
en compte això no hl ha proporele, entre les desposes de cultura
d'un Ajuntament alomany i lea
del ;metete Ajuntament. El rapi teil, per exemple, destinat a
"Cieneles, Arte i Cultura General", ex, as, subvencione a Batata Cientlifitrues, Museus, TeatreeL otee . fnorava . Frankfurt on

Uaternptat contra
Smeets
Els treta que han ferit al cabdill del separatismo — nubIer diriera de l'autonomismo —Nona,
limen un caràcter imtament pelaje. Hl havia la impressid que

es 'treballs dii Srneets i
altres per enstiturr la República de Renänia eren un moviment
cense cap torea popular, obra
de gent ambiciosa i terbola. Els
roes nialpensals es ercien que
Smeels no era altra cosa SU:ti
un inetrument manejat per França, un aventurer venut als franceses. Aquesta estä molt
estesa a la Gran Eretanya.
No tenias suficients elements
de judiel per dir si Smeets es un
¡come siseen o un averaurer vulgar, que tracia la seva päirla per
Inotius erernatlotics o personals.
Però ene serabla evident que la
tendencia per eil representada ta
molt poca partidaris entre els
habitante de l'Alemanya l'enana.
Lmnica- possIbilitat d'extt del
moviment separatista o autonomista rena estä ea el fet de l'o()empacad militar aliada, que amerara allargar-se molt de ternps.
Precisament per aixa, per la
falta de força pupular en que es
troba la idea de Smeets, sorprenen i eslranyen els rancuniosos
prue,ediments que contra ell usen
els alenianys. T e mes enrera
Sineets tau segrestat per la poliria alemanya, i solament a i x
intervenció enérgica deis aliats
erogué la seva lliberaciú. Ara els
procediments han estat pitjors.
S'ha recorregut a l'atemptat per-

sana], que ne es obra segurantent d'un heme isolat, sine que
rispon a un complot amb extensos rarnifteacione.
Cal dir que la feina de Smoets
no resulta gaire simpàtica. Pera
la manera rom se'l combat te
efectos contraproduents. Tothoin
el preguntarä merque es persagueix Smeele i s'atempta contra
la seva vida, si el separatisme
ronä que ell representa es una
cosa artificial, irreal, inventada
pela franceses.
Smeets i la sa y a colla,
que tinguessin
efectiu
la Freno, no podrien organitzar
de l'el, una República renana.
fíala persecutòria de la qual es
un episodi l'atemptat de ¡'retinta,

ha d'ebeje a una d'aquestes dues
coses: a l'instint de venjança, o
a la temença que en un dia no
gatee Ihniyä els projectes die
Smeets puguin essur realitxables.
Ene decantem per la primera hipòtesi. Tenim per segur que ni
ara ni mas els ale/untara del Rin
Wayinitran a I pensante:a t el e
Smeets. Rntsästia, al neutro entornare, no es, coto pretin Charles Menrree. una "possible A l isa-

eia".
A. Kq i ira I Virglil

El lector diu...
RETOLS POSATS DE NOU
Sr. Director:
A la barriada de Vallcarca, eta carrers Ilueixes retols que sernblen perts
de fresc i, ;cosa sens epariól tu espanyol.
Aixl si hom l'acasta a la nava escala de "La Farigola", el qual ‚schIed sois
pul ¿asee Coneeptudt fi 55,1 gema( de la
riostra cultura, henil es troba anaa atia
via pública, ja que na és carreta els tetols ele la qual, al pea de la tierra
diuen : "Calle de 'la farigola".
Tots els retols de la barriada
l'estil i aixd fa creme que la calima
que es propia espandir aquest Ajastament ns é 5 d'abra que la pintoresca
dda italividus di Cas de muilicipaLal
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...ZOMEA.—Ei non programa de
"L'ara bias".
L'espectacle d'art rus <IX al teatre
Romea va dospertant cada dia MéS la
curiositat de la nostra gent, ha var:at
de programa. Els nous quadros s'aguanten diere el mateix to i nivel! que els
anteriors, per6 en conjunt, aqtrest nou
programa pener és enes brillant i més
.

delicat que el primer.
El pea: tocador la urna estanipa grotesca de color verd poma i de color vermell de cierra que fa l'orca elide. La
Dama, el Negre i rAmor dintre la imitas:a del paper retallat, no passa d'ésser
una nata fineta bastant pobre. L'anima
nepote és una graciosa evocac,i6 Celo

temps del tsar Pere el Gran, i com a
quadro resulta dels de més efecte,
Atneriran Bar, tele grotese, cosí germà de la Taverna alemanya 1' de la Taert-na musa, is t,,si bon moment de xivarri i de color.
•
Els soldats de fusta resul% un quadro de primera fila, dels mes bonics i
suggestius que presenta L'ocell blau. *Es
una llästirua que el públic de Barcelona conegui ja una cosa per l'estil, en
aquell ldtl.li de ninots de la revista dcl
Palace. Aix15 potser treu novetat i efecte a la . fantasia de L'ocell blau. Encara que sic de confessar que Eh• saldara de faifa dels russos és l'original
el quadro de la revista es la c6pia. Els
artistes de Lord! blau, en aquest moment deliciós de mainica, arriben a proasir un efecte dels rits simpática i
moderna que es veuen . pels escenaris.
El reí 'fa Futre el tambar, és una esceniiitació orignalissima i preciosa d'una antiga balada francesa.
Aquest qtraxlro resulta Coser el plat
fort del non programa: EIs vestits i la
cara dels artistes, la disposició de la
música i la colar i una mena de misteri i encis que es despren d'aquesta rara
interpretació, commouen fortament, com
aqueil quadro anoroenat RurIaki que ja
s'ha fer fainsís i que també forma part
del segon programa.
lIntre el to grotesc i pcpular, hi ha
els dos quadros: Chaottiski i Ka'fnka, que s'Gri deitciosament cabrita i animato.
quadro Entre les muntanyes
del Claras, resulta potser excessivament
banal i curifessci que és el que
n'interessa merys.
S.

Full de dietdri
DE LA POLS, AL TANG

El gran avaata:ge de la pluja després
d'uaa Barata temporada d',.iaut, és que
converteix la cinta: en un iar.guissar.
Aixet, ben mirat, és una coneeqüeneia del fet que la polo, aal que es torreja zulú) raigua, esdevé ea fang.
Els barc,elottins, ara eres ara, 5G7a en
condiciona dc constatar-hi. Tireu per on
vulguéu; el "rolen de rou" i a quadricula, les atores i els pobles agregas, tot
us ofezira el fang i raigua brutf amb
una abundar increible.
Fa ternps vaig laa,mar rabils de lizas-'
permeable en circos com el nostre, ora
la pluja és un fenómen rar i de poca
durada. No rectificaré pas. En canvi,
en, dadar partidari de les sabates de
gmtna i, encara més, de les botes altes del
mariuer. Els mostees pavimento justifiquen toas els excessos de caleat.
•La plaça de Caatalwaya, el melic cte
Barcelona, fa veritable basarda. Qui l'ha

de travessar, ha d'aclucar els uns per a
no acure oa posa els peus i tapar-se lea
orelles per no sentir el clapoteix del
fang.
I no penseu que anua per les voreres i triaca ante cura els Boca menys
gelatinosos per travessar el carrer podreu arribar a casa en un eatattolerable. Passari g ltia!ses•n l
i tia esquitxarä fina el cine del capell.
Fins a quin dia durar aquesta ignominia? Acabar-la is almenas tan urgent
«en celebrar una Expasici,3 Internadoc al dit Mohle.
Corles Soldevila

CARNET DE LES

LLETRES
UNA REVISTA PER ALS
INFANTS
Girona bene conegut una bella ,rs.viild per a infantas Ben poca gent dca
saber-ne l'existència. Es una ultra hatau, siienciusa, Len feta. Una calla
gent preyampada per ideals club:dar/a, la
soste. Ens plattria que aquella que entre uusaltres sonciten i anhelen una
bona literatura iniautlf, iullegessin Ira
pAgines elet "Ploma i Lapas' per adornar - Se de la reletiva faciatet aurb 4se
per rilitjä d'un arruan esiorç desisterescat, pot esdevereir un tea d que ha
estat iabana utepia.
i Liapis" so do prettneioNa
ai
alatt gua clamen i una di,creció que l'honoren, dita
ala isienm de les c-scola›- de Gima els
21110t0.11 neouits de itt ciu.at. EIs diu:
"La citvat, cdmpenetrada ad:, el nostre desig, ve a voaaltres iretitiosa
fer - vos sentir cl sea batee; de donaron a eseleixer les *ars nadadores i da
seus tresors; de contribuir a fer-vras cada
dia mes boas i ttai.s sensibles a tata
mantiestas44 e bellesa." Eh sis números, iins ara apareguts de "Ploma i
Llapis", oda tat aixd. Das versos de Maragall, os artkle sobre el Galligans o la
torre Gironcila, o aama daquesti exquisita Ceentea simplisLainu que Miqueta&
Palol cscriu amb cor d'iniant, belfa aci
la normal o frena de "%mi i Lapri".
Un niestre irse:llame i ta-ra orientar.
&luna Pla, regala aquesta empretta.
Cal assenyalar-lo adrunativament, per
tal cona sota el sea impulsa uns ciaratiene honetabkA 4 1,9616 tea 14a4 gbree

.cresin4e.

4

mimares 12

ILA rPUBLICITAT

r EL

„ACENVIA HAVAS
.•btrnICIÄ R ÁDIÓ

LES REGIONS ddlJi2ACiES

D'ORIENT

DeLANDA

Els socialistealemaies partidaris d'una intelligencia am 12 tls aliats

Per a prevenir eventuals moviments mili.
'tars grecs aniran torpediners aliats a Salen] ica
L'ambaixador angles
Roma, 20.—Telegrafien de Ccnstantinoble que, mis llagues corregut el rumor que el general grec Pangolos realitzava preparatius militars, els alts conessaris abats han decidit trametre torpediners a Salónica per tal de posar en

¡

,

Berlin, 2n.—En la reunid celebrada
Londres, 20—Segons el
pels cape de les organitzacions sacia- ribdic "Evening Standart", els
la t es de Berlín , reunió que tenia per senyors Bonos Law i Curion reobjecte oir els dclegats obrero de la bran.aquesta tanda a l'ambaixiRuhr, un orador .exposa el descentent dor d'Anglaterra a Berlin, lord
ciar el que hi bagues de cert en aquella dels obrero 'deis territorio ocupan -oca D'Avernon, el qual els transmetra
el Govern de rImperi i els indus s tris les suggestjuns del Reich,
noticia.—Havas.
404äteä,-20..2--;L"AgAncia Reu trials, denunciant l'extensió del mer- tendente a les negociacionia kan-ter diu que en: ermidisteri : rantilismt i afarmant . com a conelissal co-alemanyes--Ilavas.
fers. estrangera .beitanie no s'ha que la situaci6 . es tal qué l'element obre
A LA C AMDRA FRANCLSA
• rebut egp Melcocha ni _cap noti- ha . d'exigir late 'd a Calavera empreiasauí
_París, passadiadoe de
qualsevol carril susceptible de Lun qua,
cia que confirmi la nova activi
tal que es diu han empres .els s'arribi a una intel.ligència amb !ea pi- La Cambra estaven ahir quasi desetas. La major part deis dipuelements militara de Turquia.— tencies aliades.—Havas.

hayas.
HUGO 8TINNES ANIRA A GONSTANTINOBLE

Constantinoble, 20. — Es dóna corn a próxima l'arribada del
senyor Hugo Stinnes a les riberes del Bòsfor, on es diu va encarregat amb una missió prop de ;
Constantinoble. Aquesta missió a
l'ensems és fi.cil i personal. Ve !
la Turquia per fer roconäixer pel
Govern d'Angora els deutes turcs
amb Alemanya, els denotes anteriors a la guerra i els emprestito de guerra.
Es din que Stinnes s'ocuparà I
lambe en fer recuperar per Alemalva la participació germànica en cl deute públic otomà. Pam 1
'bé intentara salvar bid. al que
ugui ésser salvat del taimas ferrocarril de Bagdad.
• Se li atribueu per últim la intenció de prendre de ami pel seu
compte el projeebe nordarnerica
de reconstrucció de l'Assia Menor, basant-se en certes conver
que havien cabal entaulades-se
: durant la guerra arnb el Govern
td'Enver-paixa.—Radio.
MUSTAFA-K_EMAL A ADANA

Mana, 20. — Ha arribat a
silueta poblada el president del
'Consell de ministres de Turquiu,
Mustafealaemal Paixà, — Hayas.
'EL GOVERNADOR DE BRUSSA
Angora, 20. Midhat Bei, director d'Administració, ha estat
nomenat governador del vilaiet
de Brussa.—Havas.
INUNDACIONS A TRACIA OCCIDENTAL
Aterres, 20. — S'han produit grans
,inundacions a h Tracia occidental. Les
perdues són importants.—Havas.
ANGLATERRA I LA taUES'TIO

DE alESOPOTAMIA
Londres, 20. — El Comité de
ministres s'ha pronunciat a favor de la solució de alesopotaania, després de la deainitiva
iatribució de' Mossul, i en pro
:lambe de l'evaquecia de Mesopo(lamia en °un termini màxim de
iCinc o deu anys.
Aquest últim aesumpte serä
.fiotmes motlt aviat al Consell de
,ministres.—Havas.
LA DISCUSSIO DE LES CONTRAPROPOSICIONS TURQUES PELS
PERITS ALIATS
Londres, 20. — L'cstudi i la discussi5
'de les contraproposicions turques pels
perits aliats aniran probablement seguits
d'un examen de la resposta que els Governs anglés, francés i italiä hatean
de donar a la Iletra d'Ismet
La sessió d'obertura ser b presidida
denla per Lord Curzon. Probablement
eran nomenats diversos sub-Comité.;
d'estudi.—Radio.

Berlín, 20. — L'ambaixador

ó?
de mediaci
Temptativa
sa

Nora York, ao.—El director del diari "Speekman Revue" s'ha dirigit als
au principah diaris que formen l'Aseociated Posas, demanant-los Ilur (valió
respecte de locupació de la Ruhr pels
francesos.
Els directors d'aquests diaris han contestat de la següent manera:
2.911 , apjasen , senas eserves, Yace .flei
Franeas 24 raproVen ..amb rete6its'; •
es declaren- remera foósparitN. , ,j guarra.
aaaaataaa
han dealarai taiaç

e

d'Anglatsr-

ra ha sortit cap a Londres—Hayas.
EL VIATGE DE LORD DAUER-

NON

Radio.

PER L'ASSASSINAT D'UN SOL-

•

DAT FRANCES
PRESA D'OSTATGES
Essen, 20. — AMb motiu de l'assassinat d'un soldar francas a l'estació, han
estas detinguts com ostatgcs el cap de
policia, el president del Tribunal sindical de Corriere, el director del Reichsbank i els directors d'altres dos Bailes.
Quan es descobreixi l'autor de l'aternptat. tots aquests ostatges seran
rats.—Havas.
ELS SABOTATGES A TELEFONS
I TELEGRAFS
Dusseldorf, zo.—Ha estat descoberta una organització secreta destinada a
realitzar sabotatges a les líales telegrafiques i telefóniques.
Per tal motiu ha estas expulsar el director de Telègrafs.
La mateixa sort ha corregut el director de Correus.—Havas.

LA NOTA ALEMANYA ALS ES-

TATS UNITS
Nova York, 20. — El periódic "Nevr
York Times" publica un despatx del

seu corresponsal a Waehinanon, en el
qual es diu que l'Ambaixada
nya declara que la nota tramesa últimament als Estats Units no constitueix
de cap manera un pla de despeses
de mediad&
La dita nota sols conté una informada, de conjura sobre l'actuació a Alemanya i no parla per a res de )(aíres referents a reparacions.—Havas.
ES DIU QUE LA NOTA ALEMANYA ALS ESTATS UNITS SERA

TRAMESA A M. POINCARE
Washington, 20. — Es diu, amb caracter oficial, que la nota aremanya res
buda en el Departament d'Afers Estrangers será donada a la publicitat i sera
tramesa al president del Consell de ministres francés, senyor Poincare—Ilavas. •••

DELS DARRERS ATEMPTATS
UNA AUTOPSIA
Els metges forenses doctors Luanco i
Reig practicaren l'autópria al cadàver
del carreter Pau Abella, que es trobava
'a la taverna del carrer de la fUerita
.al cometre's l'atemptat.
• Tenia una sola ferida d'arma de foc,
penetrant pel buit dret a la regia abdominal, ami) orifici d'entrada i sortida.
La ferida anava de dalt a baix i des guerra a dreta, creient-se que l'agressor
es trobava a l'esquerra de la víctima.
EL SENYOR LAGUIA LLITERAS
HA TORNAT D'ITALIA
El senyor Laguía Lliteras, secretari
de la Corporació General de Treballadors, Unió de Sindicats Lliures i director de "Unión Obrera", ha tornat d'Itälia. Com a conseqüència del seu viatera al país veí han estas establerts relacions intersindicaia entre la Confederada) de Sindicats Lliures que compta
ara dos cents mil afiliats i la Confederada) General de Treballadors, d'Italia,
que té mis de mig milió d'obrera amb
catorze periódica professionals i un centenar d'Unions Locals en les principals ciutats i centres de producció.
Aquests Sindicats italians, dits blancs
d'idèntica ideología que les dels Sindicato Lliures de Catalunya i del Nord
d'Espanya, san els qui resistiren contra
qIs Sindical s rojos I ele gui aval tan

front als Sindicata feixistes que no han
pogut minvar-los la llur força, per la
seva magnífica organització i pel seu sistema de nrutualitats, cooperatives i segurs socials.
També ha estudiar en Laguía Lliteras la possMilitat »Puna intelairaencia
amb els Sindicats obren feixistas, peró
avui encara difereixen en algas punts
essencials del programa del Sindicalisme
Lliure, si he tenen coincidencies en
qüestions de llibertat i de professionalisme.

ASSEMBLEA
El dissabte, al vespre, es reuniren a
l'estatge social del carece d'En Guardia
les 32 Juntes directives dels Sindical,
Lliures que radiquen a Barcelona. Las.
semblea va durar de les deu de la nit
'a les primeres hores de la marinada del
diumenge, i es prengueren acords de
gran importancia que es faran públleo
en moment oportú. Es va tractar dels
fets actuals.
CONFERENCIA I CONTROVERSIA
El diumenge, a la tarda, se celebra
l'anunciada conferencia, tercera de les
organitzades pel Sindicat Lliure de MetaIrtirgics en la campanya pro reivindicad() dels Sindicats L'uses. Corregiré
a cárrec d'En Llorenç Martínez, comprador de la Corporach5 General. Dc-speis
de parlar prop d'una hora sobre si han
d'ésser político i revolucionario els Sindicats professionals d'obrers, va anunciar que admetia controversia solee la
doctrina exkosada. Iniciada la contro-

versia en tons elevats, parlaren els senyors Banca Sales, Llis, Planeas i Laguía Lliteras.
LES PROXIMES ELECCIONS
OBRERES •
El diumenge vinent, dia 25, se celebraran eleccions entre els obrero per tal
d'elegir vocals dintre del Tribunal Industrial. La Unió de Sindicats Lliures
ens prega que fem present a tOt.S
obrers la necessitat que tenen de pesar
pels locals de Ilurs Sindicato respecius,
on estan les oficines de Ilurs professions,
per a consultar el ceno i veure si tenen
dret al vot Es recomana que aquesta
diligencia es fati quan mis aviat millor.
VAGA ACABADA
Ha • estae resulta satisfactóriamglina
vaga que hi havia al taller de mobles
del senyor Pallarais, per tal de protestar de que no fossin ad/tiesos dos coto
panyt
REUNID DE COMISSARIS
S'assegura que una vegada acabat
l'acte d'entrega del comandament al coronel cap de la Comandancia de Seguretat, senyor Carvajal, van celebrar una
reunió els cotnissaris de policía, acordant presentar la dimissió de Ilurs arrees si abans de 24 botes no havia vingut a prendre possessió el nos/ cap superior de policia N'Angel Garcia Oler-

clamen ‚el

nal

PROPAGANDA NACIONALISTA

Dusseldorf, 20. — La policia
francesa ha detingut ahir el cap
de la propaganda nacionalista de
la regia rhenana, a l'Escota de
Helles Atas a Duveldorf.—Ilavas.
LA DIRECCIO GENERAL FlIANCO-BELGA DE FERROCARRILS
EN FUNCIONS
Dusseldorf, 20.—Ahir entrà en
funcions la Direcció general Iran
co-belga de ferrocarrils.
Durant tot el dia circularen
236 trena de viatgers, 29 de mercaderies i 12 de diverses classes.
El prornig de la producció de
tualitat de 800 tones (liarles, a
càrrega sobre vagó és en lacha cunea de Ludwigshafen.—Havas.

dio.

DNA OOMISSIO S'OFF:11E1X PER

CUSTODL‘n EL ALEMANYS
DiaTINGUTS
Dusseldort 20.—Uue comissiú del perenne! de Presons ha vieitat ai general
Samoa, posant-se a la seca disposició per
a la custödia deis aleumays dminguts per
ordre de lea autoritats franco-belgues.
El graseral aceptó l'oferiment, autoritsant a l'esmentat personal per rependre
el servei a Pacte. del qual llavín estas separat fa poca dies, per Intver-se negat a
exereir aquesta
PER AL DESCOBRIMENT DE

L'AUTOR DE L'ASSASSINAT DEL
DOCTOR SMEETS
Coblenea, as.—Lalta Comissió interaliada ha donat instrucions al seu representants a Colónia i al general en
cap de les trepes d'ocupadas, per tal

que porti atnb activitat i energia les
investigatons concernents a l'assassi(t as del cap separatista senyor Smeets, i

EL RIU MARITZA ES DESBORDA A CAUSA DE LES PLUGES
Andrinómalis, 20. — Degut a
les continues i torrencials pluges d'aquests dies, s'ha clesbordat ol ras Maritza, causan la
inondació danys de molla importancia.—Havas.
LNONDACIONS A TRACIA OGCIDENTAL
Atunes, 20. — Salan produit
gratis Mondadoras a Tracia Occidental. Les pèrdues són irnpor,
tants.—Havas.
DETENCIO D'UN FALSIFICXDOR
Berlín, 20. — La policia ha detingut el
cap d'una banda de ialsificadors, que
era buscas des del 1022.
Aquesta banda es dedicava a falsificar i posar en circulació bi:llets de deu
Ristres esterlines.—Havas.
•
Y/2MM

una comiss.i6 de la Corporació General de Treballadors dels Sinclicats Lliures, pregant-nos que fem constar que
Yobrer Turnäs, que fou tasad diumenge passat, al matí, a Hospitalet, prop de
la via del tren, pertanyia al Sindicat
Lliure, i que es tracta d'un atemptat purament social, magras el que digui el
govenealor.
Ens digueren que es trobava el Tomas
en un camp cavant amb dos companys
seus, quin de sobte se li presentaren uns
desconeguts, revólver en mi., que digneren : "Mans enlairel Qui de vosakres és
En Tomás?" El Tomas, en veure que
moririen tots tres si callava, es descebri,
í ateshores caigué a terra amb el cap Ira vessat.

CRONICA DE

CULTURA

INSTITUT FRANCES
En J. J. A. Bertrand, director
de l'Institut Francès, donarä demi., dijous, la seva conferencia
pública a l'esmentat Institut
(Coman de Cent, 338), tractant
de "La peineure D'empate contemporaine, Irnpressionnisme et
min.
Gubia me".
DE L'ATEMPTAT DEL DIU2dENAquesta conferencia tindrä
GE A HOSPITALET
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al catall diu aeJ.
cregui necessaris per aconseguir la cap-.
Dad Eircann. Govers de la
tuca de ¿'autor de la mort i e delco/miza:re de tot el que es relacioni ane h aquest
atemptat—Hayas.
. 0it En
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LA VIDA A ALEMANYA ACTUALcausada per la suen
MENT RESULTA 3,280 VEGA- guerra, sostinguda aquí per cera
- PES MES CARA QUE ABANS DE desea que han permes esser esa,
esa poder estritagee en l'ene**.
.:v.e.tkei.NRRA
Disteldekt 0.—MaIgn$ de la _la coaociai els ciutadans tteae
.., -Rep(rbika per ad que 1'
del MY% segueix atigiten-L

TEMPTATIVA DE MEDIACIOT
París, 20. — Segons el correspa tsal a
Berlín de l'Echo de París, lord d'Abernon, ambaixador d'Anglaterra a Berlín, que ha sortit cap a Londres, es
considerat com l'enviat de Stressemaan,
cap del partit populista, el qual ha sangut demanant la publicació de les ofertes alemanyes de gener.
Lord d'Abernon va a Londres eoin a
coció d'aquest pla.
enviat oficiós del Gabinet Cuna. Esta
Termina el baró aLludint a la seguencarregat de treballar prop dels p_lí- UNA COMISSIO SOCIALISTA IN- 1
BERLIN
.
TERALLaDA
A
i retas de Franfia i afirmant que Mematics anglesos i en cas necessari dc pr eParís, 20.—La Conferència so- ' trya esta disposada a :signar un pacte de
vocar sota risa una intervenció de la
Cambra de Cotnuns per a modificar l'accialista interaliada, reunida avui garantia que exclueixi tot atac durant
una generadas. peró ha demanat tanie
titud del Gobinet Bollar Law. Cona se en un dels sabina de la Cambra
sap, l'Ambaidcador anees a Be lis és de Diputats, ha acordat tratnetre
protecció contra tota agress'a e•-•atal
tingut pels francesos com a germanO- a Berlin una conaissiö composta de França.—Radio.
fil—Radio.
de vint. individus dele respectius
ELS BANS DE FRANA I
Londres, 20.—L'opinió britänica esa paitits socialistes de la Gran
D'ANGLATERRA
capficada per la vinguda a Londres de
EranBretanya, Italia, Bélgica i.
Parts, 20. — El "Echo de Pa- LA DE'l'ENCIO DEL DiPU'EAT
Lord d'Abernon. Alguno relac:onen
ALEMANY HOLLEIN A PARIS
ris a diu que el director d'al Bano
aqtaasta inopinada missió amb el viatge ,Attuglita comissió
c.elebrarä
Emili Hollein, que fou detingut en
datnglaterra
ha
conferenciat
a
que féu a París Mr. Montag -Nor- ; confatétleies amb els socialistes
París amb el ministre de Finan- ,Paras, 20.—El dipulat alemany
man, governador del Banc d'Anglaterrespectaa de les reparacions i de ces i el governador del llene de Siarlir d'una reunió comunista,
ra. En el círcols oficials s'afirma que l'ocupada de la Ituhr.11aeas.
França sobre els modnatats de ha declarat davant del jutjat que
aquest viatge no té cap relució amb la
M. LE TROCQUER EN EL CON- re.embers deis cradits consentits ,násque a Isfeld l'any 1880 i que
qüestió de les reparacions, peró ea ela
SELL DE MINISTRES
al Hatte de Franea pel hateo exilada la professió de periodiscircols francesas ,'np ;na tot el coatrata. El fiscal substitut Ii Ilegt els
París, 20. — En el Coaaell de Minis- d'Anglaterra.
ra—Radio.
Les solucions que s han. exa- caneca atto se li feien pel
tres d'aquest matí, el ministre d'Obres
asara de la seva tila, el qual
ALEMANYA AitA PitOPOSipaliques dona. conapte del resuttat, que minat satisfan als representante
li buocupat en esser detingut
CIONS D'ASSAIG
qualifica de molt satisfactori,' del dar- de tols doe paisoe.
En aquesta reunió no ha estat alsel quai se l'acusa de provoLondres, 20.—El Gra- rer viatge efectuat a la lauhr.—Havas.
París, 20. — El senyor Le Trocquer, al abordada per a res la qllestió de • cació al 'crim i de delicte contra
phic" creu que Ahroanya farä
la seguretat interior i exterior
proposicions d'assaia a Flamea seu retara del viatge per Rheninia, ha les reparacions.—Havas.
da l'Estat.
i Bélgica per l'obertura de nego- declarat que els alemanys es troben molt
LES DESPESES DE L'OCUPAHollein declara que solament
ciacions de pau a la Ruhr i per indignats a causa de l'urganització eco- ,
,C10 DE LA
faria declaracions en presencia
un acord general aoa ,e el pro- mímica de la Ruhr, establerta pels franParís, 20. — Els credits de- del seu advocat. El diputat aleblema' de les reparacions. Afe- cesos, que cléala ara mults bons resul- manants per Govern per pagar
many ingressä novament a la pre
ada el diari anglas que seran tats..
les despeses d'ocup-ació a la Ruhr
Lessgestions realitzades per la mis- duran els guatee primero mesos sa de la Santa. Probablement
aportades garantios pci Bane de
l'Impera per altres quatre Bailes sió Cose han donas també satisfactoris d'executada aquesta, pugen a 160 s'encarregarà d'instruir la sumaria el jutge M. Gousselin.—Rai pels industrials ale.nanys.— resultawa—Radio.
maleas de francs.—Havas.

atnmomme,

Crónica social

realitei guantes &encimas 1 registres

i tant l'encariment de la vida, la
qual, segons estadistiques OILDECLARACIONDSDS
RE 'UN IMPUTAT des mes elevada que abans de.la
POPULISTA ALEMANY A LON- ciaba, resulta esser 3,280 vega-guerra—Hayas.
Londres, 20.—El diputat populiata bare de Rheinbaien, actualment a Lon- DETENCHO DEL CAP DE LA

tats comentaven ela rumors d'una modificada ministerial que
circularan el dia abans i sobre
tot la noticia, que sembla confirmar-4e cada vegada mes, d'una próxima solució de la qüestió . dres, ha declarat a un redactor del Obde la Ruhr pel miaja de negocia-. setver: "Alemanya, amb la sena resisdons darectes amb Alemanya so- tencia passiva vol obligar a França a
bre proposicions de pagament de abandonar la seva acció isolada i les
les reparacions tetes per ' aques- se-ves reclamacions particulars, tant
ta durara. Es deia que Alemanya litigues com econórniques i tornar a un
consentirla en pagar 33,000 roí- sistema de discussions internacionals.
Per les garanties especials que Eranlions de mara: or, o sigui prop de
500 mil milions de franca paper ea ha demanat, el baró Rheinbaben no
i que aquestes proposicions se- les admet mes que en el terreny finanrien fetes abans de Pasqua o en cien i económic.
En aquestes condicions la indústria
els primera dies d'abril el mes
; alemanya donaria complet ajut a hectLand—Radio.

L'AMBAIXADOR ANGLES SURT
DE BERLIN

Els re p ublicans pf

V

a Berlin cap a_ Londres
ah ,

doi‘-
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:.:
eirróeeczel
donlxi
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En vista dels assasainats de dis'
soldats patriotes fets pr esoners de
ra i de la violació continua del
de guerra, emprant La tortura i
el
tracte amb els presentess reyeblins
executant-los en musa pel supout
licte d'haver estat trobats atta la
mes a la ma.
• Havent esrnent de la d issort de
Ilurs familias i que hi ha milers de
publicases fets presoners ikealnent,
com en general de tots els pobres
estan sofrint, a fi de dirigir ra
pública envers aquests i contra ea&
dolorosos en nom d'Irlanda i serrín'
interessos de la Corona britiaim
mesos per irlandesas traidora
Per aquesta ordre hom decreta
fins a nova noticia l'epoca actual s
observada com a temas de dol fuel
que tots els esports i esplais sigla
pesos, que tots els teatres, calmes i
tres Roes de testa i esbarjo
sos i quedin suspesos en particular
tes les curses de cavalls, cacees i
ports paliques.
Datas aquest dia 14 de mata in
Padraig O'Ruitleis, ministre de
Governació.

EL CONSELL DE LA S. DE N.
LA REPRESSIO REL TR.12
DE DONES 1 NOIS
Ginebra, 20. — La Coses
de la Societat de Nadas e
entén en la repagssid del lit
de dones i noia, es reunti
vament a apesta capitaici
22 del mes corrent.—Uaa
APARICIO D'UN ILLOT
CANIC
Saigon, 20. — A conseguida
erupció volcánica, ha aparegut
circular de 400 metres de daca
d'una altura de 35,
L'ales es trdm a 60 milles de la
ta.—Ilavas.
AVIONS DE LA FLORIDA!,
PUERTO RICO
Sala Joan de Puerto Rico, a.pres de realitzar un recorregut

milles, han arribas set avions
gatito que has ',en sortit el dia 3de
Antoni. A bord venien oficials de r
Hayas.
UN ESPANYOL MATA A Lt
SEVA DONA, A UN AAMIGA
Q T 'E aTA I DESPRES ES SO
CEDA
3fontpellier, 20. — .1 Beet
Pespanyal Maman Zamora, tic
alias, que tenia entaulada
manda de divorci, ha dPgoilat
la sa ya muller amb una naul
d'afeitar. Després ha matat
trets a la senyora Canana
36 anys, a la casa de la q
s'havia refugiat la seva esede
L'assassf deepres es Sil iCitiä•
Radio.

11.11.11~111•111•Mlb

A L'ESCOLA NORMAL DE
MESTRES

perants abants. d'això,
qual prenien molta part aet1
les teories de Newton, Kepi
Laolace, Descartes, uuyge115
Euler.
Acabä fent un gran elogi d
Llea Foucault presentant-10
Solament cona a gran savi 2)
a no% a mes com a un habilíss
a er r\
i f•faetx0;r essent
B
i
a er qui constrU
; vidres del gran objectiu del
de p
Al discurs del senyor Poch 5

Diumenge passat ße celebra a
l'Escota Normal de Mestres l'a,
nunciat homenatge al fisic francas Lleó Eoncanet. Presid la
Sessiú el doctor Alcober, presiden de l'Acadèmia de Ciancies,
el qual portava la representaeió
del doctor Cartilla, rector de la
Universitat. launbe hi assistiren delegacions del capita, general, inspector de primera ensenyança, professorat do l'Estada g!LrIF,I.e.teirueret/snicaennee71d0eiCSBini./euts.ical
Normal de Mestres i do l'Eseola
de Comerla
deelspdroecst
pi :0%1ea rin. en
Obri la sessió la Marcha de
doctor A
Tannhauser interpretada sota la
PER
D
direcció del professor de música
de la Normal senyor Abreu. Tot
seguir, prengua la paraula el sea secd
cipa
j r?Etexrpioasideeiolnas JdunAtrat 0;1
nyor En Jaume Poch i Gart, el niL
(piel despees de saludar la eón- concia a tots els artistes pinta
currencia, enalti la tasea de di- bi uetsicteutlitnosra,d.qiiulsecrhip
ancód'eamii, aErl pe
vulgada, cientifica que produeia
xen les conferencies que rectas- sida) do Primavera praxima. e
pren l'Escota Normal Fa des
1 Palau
i dBelle6 Arte, aba
pres una erplicació, ajudant-se 4%4
dia d'abril.
de projeccions, del penalti! d'En
eet ne ia aellsan:
Foueault, exposant-ne les apli- v eEtilnse qeune rtenteiitxtrobaran
ba
cacions a la ciencia moderna. entitat constituida,
les en
Feu una detallada biografia d'En
lauolldire-Ipoesu
Foucault. exposent els altres inneed
a
venta que se li atribueixen, en- dalaeuPsecretaria
tre els guate figuren el regulador I Arto, tots els dies feiners, de n
deenlt m patodid.eelnpraec
de l'aro voltaic, un matarle per
precisar la velocitat de la
Les obres pecaran entregarposant fi a leo disausione im- de
12 d'abril inekiellit

LA PUBLICII.TA'T

Mamares 22 de mar, da evas-

PREMSA ASSOCIADA
CORRESPONSALS

TT
D'ESPANYA
La situad() de Barcelona

• Man ifestacThns del
duc d'Almodóvar
El ministre de la Governació
ha manifestat a migdia que havia conferenciat amb el nou inspector general de policia de
Barcelona, senyor Garcia Otermin, el qual /tortilla' demà cap a
la ciutat comtal.
Un periodista ha al.ludit a la
coneguda carta del senyor Camba sobre la gestió del governador de Barcelona.
—D'aquest assumpte—ha -dit
_e1 duo d'Alnaneldvar--nemds pnc
assegurar que 01 . 1anyor Ray en•tes, sa•aou eirreeihkgpternsictor
de Barcelona, ni& • llrattaa-lr;
cumplir el seu deure.
ELOGIS A EN GARCIA OTERMIN

director general de Telègrafs, na
gons les quals ha de permetre's
la lliure installació d'aparells
receptora en l'ample sentit que
es concedeixen a Anglaterra i
Norel•Ameriok, 4 sanee traes bu-; •
rocrätiquea. •
Pere, COell da natural, que la

Direcció exigeixi garantice, els
sol.licitants hauran d'omplir un
volant, en el qual constan llur
nom i demasiada chatee d'aparell i
forma i dimensiona de les entones que es van a utilitsar ara la
recepció.
Les estaciona d'arioionate
entitats cientifiques els experiy.i
menta de les quals els obliguin
a canviar constantment /a forma
de urs circuits, hauran de ferho constar, 1, prèviament s o tmetre's a iota- mena d'Inspeo-•
dona..

s:

••

•• •

La qoeite cfet Marroc

Una protesta dels pares de soldats.,,de
quota

DE

Conferència
1‘...aaaava

ver ac,abát el termina di libar Iliceneiament, portant, ela del 20,
vint-i-quatre ramas de servei.
Han &cordal anitutimementa
Primer, — Protestar enargicament de l'actitud del Goveria,
tant ele Factual cona dele; ante-riora, a retinar-li llar ajut «ilota
CID -ordres.
dasidit propbs'It
.
41...nte-elleguelxi . infringiere- la
• 1361 , . estsát - nispoiats a no.drinMAIMM.411:311 tus: twireent
ISUPREM . fl
743iA
2l
' • GUERRA -I MARINA
Com ja havfern anunciat, dijous es veurà all Consell Suprem
la causa del tinent coronel senyor Ros i -anees cape erucartats.
En aquesta i en les auocessives causes actuarä el fiscal senyor Moreno, i ele tinents fiscals primero, que són el general
de brigada senyor Bermúdez de
Castro i un cap de la mateixa
categoría de l'armada.
La eircumstáncia de quä cessin en Ilur actuació els tinents
fiscalls segons que tenen la cate-

'

n: `

laguer

S'han reunit a la Casi4.24,,'

tudiant eta pares deis sioldati de
quota deis anys 20, 21 i 22, que
es troben a l'Arrice, rnalgratt ha-

Ba

E1 dissabte passat, a la Sala de la
Joventut Nacionalista de Balaguer, va
tenis. Hot la primera del cicle de conferencies que, organitzades per aquella
Joventut, dista En Ventura Gassol sota
el tited de ."15.1s ¡almo profeses de la

Patria".

paseo en aquella
paneles que digué Die a Ezequiel quin
recala 1 seu poble:
Fill de l'home, profetitza i dignes als
pastors d'hrael% Aixet din el Senyor
Ai dele pastor: d'Israel que es
pastaren a si mateares! No san, per

11politics,

CATALUNYA

•

Féu la presea/sació del conf erenciant
el castre amic Rubies.
En haver saludas aquella gene de Balaguer, canta la ciutat comeal amb les
seves mwaiks i tantes altres rime de
~aumenta de . la' Casa d'Urgell que
una de les vena .inita.loctes.sie

e,

ventura, els pastors el, que han de pa>
Curar el seu ramat? Us bevíeu la llet,
us vestieu de la sera llana i mativeu
els eaPs ata estaven al punt, per6 no
pasturäveu el ramat.
1 aquelles altres plena de consol:
Jo 'limaré les meves ovelles de les
mane dels pastors i les recolliré de totes les erres i les duré a la seva i les
mesura als pasturatges de les mentan d'Israel i devora els rius i en els
Hoce millors d'aquesta terra.
L'acte s'acaba amb unes paraules de
?azule Saures, remerciant l'assistència
deis que levita. honorat Eacte.

Centre Nacionalbsta de Port-Boa; nodrides repreemstaciana de !ligueras, Fonje.
Kiumons, Sam Pere Pescador, Pan, Palay, Vitainisa. ata
Å lis aso del versare, ale tocata del Centre ,Nedesidista de Camella, so continuas
la feota *sub una acatada enorme. Despees d'o ceo-ere per "Ele Itosainyole"
feren es de la pamela el. mayor" Damla
Cosan" primer lineal de EA.Juntamtnt
destiet, 1/1 aenyor Jaume Ügtharroeas 1.
, el ~per Untas que fou vitorejat per tot'
el peltie a peu dret.
La fasta timilitsä amb "Els Be:redoro"i amb delirante visarles a En Pié i Cacreme, a l'Is.jautarrsent patriota 1 a Ca-,
minan.
..
•

AREN» DE MUllft"
La U. U. I els mocos de l'Esquas ,
dra a Arenys de Munt,,: : Contri,'
la densa naelonal - t. : Irealunac4'
t
..
400/411V 1 .., il „
MI Casal Cata« iii.Areaili --de If ulat.aa* .1
ea
destAtuot6
4
e
•
riafálide
.
,Le
...pelad per räumeesiCpitiest'saa• Asia , t -.
En Litil eardaidatica. Ca/ dir, de seguida, que el,..
Tiltdert
I Vila no es troban olutadans poble d'Ekrenys de Maat es el durar ha- .
que vulguln acoeptar els eärreos. luart de la U. M. al diatriete. I, es dar,
l'Alcalde, per comerme-lo, priva--cosa
Imponent manIfestaold d'home
qe ja harta fet altre vetada—que les se i .
de
protesta
natge 1
donen ea toquessin al carrer.
La Junta del Casal, • lesgrat de raeHomenatge a les autoritats desbitrarietat de la prohibida, es (Espesa
Moldes
A la romea] Tila de Cardaba d'Ampu- a acatar- la. Pera, el que san lea coses l:

La tepogreillis especial deilMeat:i,Ire país i lea condicione de' lee
' ',Estudia 'els : eiemétai-hilifeillel -habitataiensa cobre ' toi
•CiObelistne i Parla deli ..eamins per arri• grans poblacions, impedeixen
bar al reedbrament de la nostra consque es pugui aplicar a Espanya
ciencia nacional i de la nostra anima
el lima d'altura i la longitud de
que amb una force d'imperatiu i de Hei
les antenes establertes en les
Els diaris fan elogie de l'auditor Minatural que es veiés violada dama al
cgisación angesa i francesa.
guel García ()termita designar per a la
cor de tot boa catalä. Analitza les caAmb l'objecte que aquest ram
-jefatura" de policia de Barcelona.
racterístiques d'aquesta ánima national
del progrés s'estengui 1 arreli a
"La Correspondencia de España" din:
catalana i oposant-les a les que te aqueEspanya, entenen els expositors
"En García °termita per ésser adlla altea Catalunya material i purament
ries, es cantinera d'una manera del tot la cobla tocara tan be dIn del Casal que
que seria suficient un canon de
vocee, militar, jove, culte i per les seexterna a nosaltres que han fabricat
incivil la ofensiva a la dignitat dele sin' les aeves harraoules es sentten perfecta5
pessetes
anuals
per
a
recepves aficiono a aquestes Coses de poliels hornee, diu que san el senyal per
ladeas tallista comes el greu pecat de ment de la Hiera estant Alza feo que
tora
de
galeria
i
10
els
de
väls'hi formessin nodrides rodones de jovent
cia, ja que a la Direcció general d'Orconéixer la veritat deis !tomes que s'han
fer-se prepies les vils injúries inferides a
aula,
fins
el
nombre
de
nou
per
durant
di e públic ha tingut encomanat
hier Ajuntament, re- i que comentes-ala de ~tejar la nostra
apóstol., de la nostra causa. En tant,
da
la
holorabilitat
de
aparell
i
per
as
motatges
que
alguns anys l'estudi de quant amb l'aun politic estará nata aprop de la vepreeentat ades i ara en la prestigiosa_ 1 danda nacional amb la mis rigurosa fornecessiten major nombre de valnarquisme es relacionava, Porta P repa
ritat en quant es debiera dur més de
honrada personalitat de l'Alcalde senyor malitat i amb el m4s noble entusiasme.
yutes es fixaria un cänon aspecàrrec-radsuficentplbogmd
Se n'indigata l'Alcalde, que ea ffiu Pere
veus de la nostra anima nacional.
Josep Bordas.
r,tal amb un recàrrec que no ex. goria sie coronel, s'atribueix a les
que se li ha confiat.
el passat Gaspar i es un pagas—da sigui amb tata
Qualifica de mala política i de falsos
Els
eadeveniments
ocurreguta
cedis de 25 pessetes.
Aplaudim sense reserves la bona iniuna decisió del Consell.
de la Patria a aquells que desdiumenge palean, d'Usat manera clara te els respectes per als dignes conrencdors
Tocant a la reglamentació del LES DECLARACIONS DEL GE- profeses
ciativa d'En Carles Blanco de donar
política de ultratge "i de matee" que ha de la terra—. Se n'indigna, done" raleal,
atenent-les s'han deixat enganyar per alservei transmissor, *mes costos
de, el qual ordena, a Pagutril q ue *Jimi
el nom de l'Otermin en substitució del
emprat el governador de la "provincia".
NERAL
NAVARRO
tres
veus
estranyes.
D'aquí
han
nascut
gt inten--a0eslgrupodnita.A
coronel Barreé i aplaudim al Govern sena dubte i privatiu da l'Estat,
Fil diumenge a primera hora del matl
Aquest matt ha puesta!. nova- les dues tendències que darrerament
el
Radi
Club
creu
pettinent,
in
•
que s'ha deslligat de compromisos poment declarad() davant del Con- s'han marcat més que mai, entre els es presenta a Castelle delegat del Go- ta fer-ho aquest, ea començar la isea,ana
vocant
l'exemple
de
l'estranger,
sardana.
.
litice per cercar entre persones apees
vernador de Girona, coompanynt d'un poseil Suprem de Guerra i -Marina que s'han deixat dur arnb preponderanEl jovent no atMant quia ami pagues
reduir la potència de l'antena a el
el candidat que ocupará la "Jefatura"
liela i d'un piquet de la Guardia Civil de
cia pel sentiment d'una Catalunya esgeneral Navarro.
100
metres,
com
a
màximum
i
la
superior de policia de Barcelona, tan
la declarada d'avui s'ha piritualista i els que han propugnas, amb ligueras i de Saut Pere Pescador. Im- causar, no en fez as. Pera aleshores ese
Amb
longitud d'ondes a 500 metres.
-reunió extraordi- devingue el rtrttablement inexplicable g
enutjosa, tan delicada, que 'en la mateiarribat al cas perquè ha un gran enginy i tot, per aquella altra mediatament,
Sen ä potestatau de la Direcció
naria de l'Ajuntament, en la qu id ea doni una parella de moços de l'esquadra, ere. 1
xa s'estrellare n els boas desitjos dels
comenvat a referir el terina que Catalunya mes materiaL
pararla, eegons es digue, ad Aoe, aorta d•nas
general determinar les inicials ha- estat capfiu.
que l'han ocupada d'alguns anys fins
Aquests darrers". gràcies als axits de leetura de la resolueie presa per l'autoride la U. él. i s'atanfla als sarda.
de les estacione i marcar les hoel generad Na- Hure enginys--exits que no sabem com- tat governativa de suspendre del carree a Centre
acabarä.
aval.
Quart
ces en les quals cada una pugui varro la say a declaració seran prendre gaire quin resultar positiu han
i sis regidors que formen la nistet obtigant-los a aturar la daas.. Aire
ho
compliren
els jo rres, pera un grup de
transmetre.
cridats per deposar davant el (lit donat per a Catalunya—, salan cregut mejoría nacionalista de l'Ajuntament CasDE LA LLEI D'UTILITATS
Els sol.licitants es pronuncien alt tribunal el rapid dort Sig- sempre dotase d'una tal superioritat da- tellana Cal esmentar que els tres regidors damisel.les, forruant anella apart, conti- t
Es diu que la selinana que ve
jue resten en son lloc, son elegits del ble- nutren ballaut. AB:narre la parella de
munt dels altres, que soviet s'han alafrid Saiz i e4 capitä Aguirre.
seran signades duce disposicions contra la concessió a Companyies
meços intenta. amb forma ben poc galant,
societats particulars del moni anterior i que naturalment, formen
un
tot
amb
bee
de
poder-los
mirar
i
de Finances, que es troben ja
CONIUNICAT
EL
desfer l'anella, cosa que ao aeormegut a
no
part integrant de la ruinosa U. Id. N.
de
menyspreu,
mig
m;g
somriure,
cert
redactades i que recullen algu- nopoli de la venda d'aparells;
suelte
l'Alt
Zona orienth.1.— lla
Immediatament s'intenta procedir a la causa de l'irreductible actitud de les paha d'ésser aquesta Rima, . side
commiseració.
Aquest
sentir
de
sunes de les aspiracions formula- sols
pudran Comissari, a bord dei creuer perioritat és el que els ha fet sentir constitueie del nou Ajuntament a base tribtiques amase:mines, eneoratjades pela ;
des per les classes mercantile en nd que els aficionats
Ceuta.
férvida i perllougats aplaudiments del 1
construir per sf mateixos els cin- "Reina Victoria", cap a
de gest que s'avingues a Coser 'cavia'
l'aplicació de la Ilei d'utilitats.
Atar slostilitzaren les posi- definidors i vidents de l'esdevenidor de deis caeiquets que encare eampegen per norubmalssim públic que ho preeenciat a.
emas
que
creguin
convenieilts,
Els comentario, enjalmes, que el fet 1.
Una d'aquestes disposicions
Tazi-Altna i Dar Azu- Catalunya i seralilant als pseudoprofe- la ulla empordanesa. Constituida la sessió,
cions
limita la quantia de les multes, amb tal de que se subjectin a les gat, resteltant contús
meresque ja paulen suposardos els Beata
aquesta tes del poble de Din, han equivocat de
no
es
pogue
complir
el
remira
saboreacondicions
mercadee.
a
mig
les
seves
profecies.
Aquells
i altra aixampla les factrItats del
últirna, el soldat -lesas Ortega. mig
tia per quant no es . trobaren individuas doro. De ratea maceres, el que fou mea
El canon per a les estacions de
pseudoprofetes predicaven com un tet
tribunal governatiu que podria
durament comente, no signé /a conducta
Rei. .
sufkients per a formar l'Ajuntament.
transmissió s'entén les que no del regiment
destronad
deis
enernics
i
aquests
es
La
arribar fine !a condonaciä total
Una partida de maltactors -roAqu est fet desnatara l'adhesió total de de l'alcalde—manat, segons es pablic, pel
de lee inateixe g i el revisteix de tinguin caräder comercial, os- ba uns caps de bestiar en les Ilaneaven damunt de la Ciutat Santa
vell ende del poble--, Binó la dels . mogea,
cecter de . jurat per al contri- cil.larä al voltant de 150 pesse- jaimies d'Estacha, essent tirote- i la deixaven desolada i plena de runes. In vil& de Castell6 a La seves autoritats dels puala, pertausent, com pertanyen, a
pealara.
•
tes anuals. • jada per la gil:ami-ció del blocau Els :sastres profeses sovint rus han parbuent.
Devane el fet irremeiable d'esser des- una institució tan catalana, ranga no
Per ésser aquest servei un dele
sortint torees de poli- las de com ells havien anatudat el nos- tituit l'Ajuman:mor i en l'impossibilitat podía esperar-ne una actuaciú tan en con.
monopolis
de
l'Estat,
entenen
els
REFORTS. BUROCRÁTICA
cía que els .perseguiren, reco- tre enemic no sé en guantes Latalles i absoluta de constituir-ac un altre, el de- tris del nostre sentiment nacional. Fentose
expositors que el patriottsrne i la
do partits de torn de l'Estat opressor,
legat comunica telefenicament amb el go- eco d'aquest uotat d'opinió, el president
S'assegura en els' centres oft- prudencia aconseen que el ser- brant el bestiar robot.
feu vols per cau- sigui per exemple, tornen i el temps que vernador esaseeificant el fet i manifes- del Casal Catalä dirigf al senyor president
dais que el R. D. sobre destins vei sigui explotat per la repreL'aviació
tornaran,
i
avui
a
Catalunya
hi
ha
caisofrirä aviat una nova modifica- sentad() facultativa (Pequen, que sa del mall ternos.
tant la seva desconfiar/tia de paguen rea- de la Maneomunitat el telefonema que es
Zona occidental —Res de nou. gut una pluja d'alcaldes de Reial ordre, listar al peu de la llena les ordres retas- reprodueix a la secuela destinada a la Po.
ció perquè la pràctica ha demos- es el cos de Telègrafs, auxiliaque
as
un
bé
de
Déul
trat que per a certs càrrecs, no da per radiotelegrafistas amb ti- DECLARACIONS DE L'ECHEVARdes. I l'interrogat contesta energleameent lírica,
Per diferenciar més els d'una tendenJa pot fer la U. II. El poble d'Areny.
que la puestió s'havfa de resoldre segons
do títol d'abastament l'antigüe- tol o certificat de l'Escota de -feRIETA
cia dels de l'altra, estudia l'obra dels
de Afluir va seguint el ritme patridtic de
t ebrias del vespre.
les
emires
donades
tat.
llígrafs.
"El Liberal", de Bilbao, puolía unes uns i la dels altres, trobant que snentre
A les tres de la tarda, esreproduf l'in- tot el districte i s'aeosta el dia que posar
d'aquest declaracions de l'Echevarrieta sobre el els uns s'han captingut amb preferencia
Independentment
tent amb el mateil frach i melare alzó terme definitiu a un eaelquisme desPeile
LA JORNADA MINISTERLAL
oficial,
acaba
l'ex
cartita"
"broak
de retrobar la nostra tradició, d'impoproblema marroquí.
1 imrnoral com peca n'hi hagin.
rematara, arriba el Diputas de la ManeoAquest metí han visitat el miatén que no s'ha d'abandona r el Mar- sar la t'ostra llengua, de recercar nous
posició, es podria, fer alguna
Molt be pel jov ent—especialment les
sensor Noguer i Comer, el qual
nistre d'Estat l'arnbaixador d'An
concessió oficial a companyies roc, ja que Espanya te la missió de mi- camins per assol•r la nostra Ilibertat tnunitat
fea saludat entusaiasticament per l'enor- noies--d'Arenys de Munt.
glaterra i els ministres de Suïs - particulars que estiguessin en llorar la vida dels indigenes.
fer
valer
la
riostra
voluntat,
els
ali
me gernació que °molía Lis carrera princondicione d'explotar-lo, tal com
ea i Suecia.
Amb els nostrcs mitjans materials i tres han preferit dedicar-se a organiteipals de la vila. Seguidament, fea posat
— Amb el ministre del Tre- succeeix a França i Anglaterra. la nostra energia moral, estem capaci- zacions que han fallat sempre que ha
n anteeedents i s'adreça a la Casa de la
ball han conferenciat aquesta
tate per atendre aquesta obligacia de sortit un amb mas moneda que l'orgaVila.
tarda el president del Tribunal
UNA NOTA DE LA GONFEDEnitaador i a fer un certs pactes, molnació europea al Nord d'Airica.;
L'actitud energiea del sensor Noguer
Suprem, En Bonaventura Muñoz.
Arub els elements allí acumulats, ens tes vegades inexplicables, que no han dut
RACIO GENERAL
i Comet decidí al delegat a abandonar
— Al Palau s'han rebut noaltre profit a Catalunya que alarmes vicLa secretaria de la Confedera- sobra per aconseguir el domini moral
°Listen()
per a confe renciar extensament
ticies donant compte d'haver ar' lograt, és peque tóries electorals i a Espanya alguns nous
amb En Lude a Gimas, trobant-se la ELS PERJUDICIS CAUSATS
cid General Espanyola ha publi- i polític, i si no abs
PEA
ribat sense novetat a Cartagena
des del primer dio s'endega malament
ministres.
cita en el cas parsdoxal de no tenir Mutcat una nota dolent-se que les
UN CIGLO
el Rei i el ministre de Marina.
Lamenta que aquests organitzadors
ile ni Ajantantent fina a la hora que son
classes mereantils que no vole- la resolució del problema.
60 MORTS, 100 FERITS 1 UNA
— El senyor Gasset, que ha
Els primers, responsables d'aixó sin que, grácies als seus triomfs, han repreeserites aquestes nitras.
ren obrar conjuntarnent en atCIUTAT DESTRUIDA
tornat aquest matf de Valencia,
els hornea civils, ja que no es prepara sentar els seus electors a las Corts i als
Mestres duraven les dugues sessions el
ices
ocasione
ara
es
presenten
ha rebut els periodistes, dient- protestatàries contra la imposi- el poble i el Govern va començar a ac- ministeris d'Espanya, no hagin fet sen- pablie amplía la pino de la rala enserieLondres, 20.—Els despatxos
los que venia molt satisfet del
tuar per mitjä l'Exèrcit, donaat el tir amb preferCncia la seva vera parritzant els seas sentiments dt simpatta de Nordamarica donen detalla
ció de nous tribute t en especial
primer pas per la blestinga i Cap
lant de les coses d'espera de Catalunya.
seu viatge.
stiS nacionalistes, boi protestant snob ener- dels danys causats per l'altim
d'utlliper
l'aplicada
de
la
Bel
No s'explica, i ho contenta llargament,
Els ha mabifestat que ha vis1
quasi per sorpresa. Aixi esdevingua de lee anadea i vingudes dels l'arriaos. ele) a la vall del Mississipi. Re-,
gua,
tats.
amb descontent la campanya ten
A no esser la intervenei6 assenyada soltaren 60 morts , un centenar
Acaba recordant les conclu- gua que el segon pas ens portä al bar- el per qué un dels debats més impordeliciosa que fan alguns diaris, sions votades per lAssemblea do rana del Llop i des d'armen fatal mo- tants i apassionats dels catabas a Ma- del stnyor Nogner i Comet. s'anava a una de ferits i la ciutat de Savoia
diners
retadrid no ha estat el de la llengua a
ment els sacrificis en hornee i
parlant de cert s maneigs
diada sagnant. Itt legué un moment d'es- completament destaulda Racionats amb els blats estrangers Córdoba.
pectacit durant el (Mal e l nob l e Paleaä dio.
i en mantenir l'exercit inactiu pu' co- l'escola, essent com és l'escola espanyol'exèrcit
s'afehli.
la una de les tragadies mes -grama
que estaca tlisposat a fer prevaldre la
que l'Estat te a Màlaga.
I GALLARDO NO vardia del Governs,
IO
L'OSSOR
que
de
la
pau
i
diu
que
sofreix
Catalunya.
El
maHa ordenat que surtí cap a
desperit
seta volantes i el seu dret contra les
Trama després
VOL PRESENTAR-SE
Mälaga l'enginyer agrònom
els moras la desitgen. Com a prova teix dist referint-se a aquesta altra tra- posiriblta coaccione ampararles per la t'otea
Els
andes
Intims
de
l'ex-mique
ens
va
Romero,
per
tal
d'aixó
diu
que
quan
deixà
la
platja
sang
i
d'esperit
VAIXELL EN PERILL
gedia
de
armada.
senyor Garcia
nistre Ossrio i Gallardo han pu- d'Axdir, embarcats ja els presobers. prenent els uns bus i germana darrera
que el posi al corrent de tot el
Tota els emule:ata munieipals, en tenle
-Marsella,
20.—El lloc do tele- '
blicat la nova de que aquest re- pregà als moros que des de Ilavors en els altres.
que passa allí.
noticia de la destitueitS de l'Ajuntament gratia tense fils d'aquest port. e
nuncia a presentar la seva can- endavant no fessin foc sobre la plaça i
Reprenent el símil dels profetes
popular, presentaren unanintament la di. ha rebut la crida d'auxili del vaMIsan visitat aquest matl—ha
afegit—els representante de la didatura pel districte de Casp, contra eis combois, i fins ara han com- la patria cornenta com és curias que mismita El poble, en eenviser aguaste no. por anglas "Maicl of aparta", que
malgrat el que el Govern li ha- plert paraula, ja que quan la por certs elemento del catalanisme
Unió Carbonera, per tractar
lile etitut, els saluda entussiaatiearneut es trobava als 36 graus de latía
gi ofert apoiar-lo no presentant tiraren els moros i la plaña féu foc d'integristes a altres elements, quan san
El notari En Salvadas' Dali, eridat
la baixa dele carbone.
cap contrincant amb caräct-r contra ells, AM-el-Krim t'asede crisis- ells els primers que Ilencen exctitutt- aposta per a donar fe de possibles atro- lud nord i 11 de lonaasid ast.—
En la Junta de Subsistencies
Radio.
encara
que
més
curiós
salas per donar explicacions i va pronions; com es
pelle, requert la credencial correepouent
que es reunirà sota la nieva pre- ministerial.
acusan els joves que es amiguen en un
al delegat tlel gaveta d'Espirase, a la
sidencia.d'a q u i a uns guante ELS REFORMISTES APROFI- mete afusellar als que eavien fet toa
sol i únic cansí, quan són elle els que
qual cosa respeneue el demandat que no
dies, tractarem d'aquest assump
s'entasquen i persisteixen en la mateiCONFERENCIES
TANT CARRECS
dala sanó ordena verbals del governador
A LA CAMBRA FRANCESA
te i espero que arribarem a aconxa
tactica
que
els
Im
fallat
sempre.
Insortint acte seguit el dit dele- LES PROXIN1ES preliPosiciONS,
el
governador
de.
A l'Ateneu ha donat una conferenseguir la baixa del carbó vegetal
Per substitu ir
ALEMAN l'ES
gut de la Casa de la Vila i de la població
i de l'antracita.
civil de la provinc ia de Múrcia, cia, organitzada per la Federació Uni- sístela en aquest extrem i diu que la
roh versitäria Hispano-America na , el rector independencia, per la qual huila avui ja
en mig d'una siulada estrident.
Parts, 20.—Els passadissos de'
— El ministre de la Guerra,
que ha renunciat el carrec, a
A les sis de la tarda en vista que el la Canibra estaven ahir quasi de- 't!
de la Universitat Central, doctor Ro- tota la joventut veritat de Catalunya,
el qual celebre ahir la seva festa jacte d'actuar en les eleccions per
delegat governatiu, prohibia el preectat
no Es un cama sine. que Es el serme
onomästica, a obsequiat els pedríguez Carracido.
Pontevedra, s'indica el reformi s Berta. La mejor part dels dipuItemenatge a les autoritata deatinides, el
riodistes que fan informad() en
Desenrotlli el terna "Les joventuts per arribar a aquest tenue, esta dispotats comentaven els ruit.ors
un districte de la provincia de
1 am:de5all cestellont sensor Antoul Garri- na modificacid
seda a canviar de canal i d'asee, semuniversitàries
en
les
relacione
hispanoel seu departament.
ministerial que.
la En Corbal.
goles
aterí
galaninent
els
espaioses
janpre
que
aquest
ii
falli,
fina
i
tot
i
arriamerisames", histnriant constitució
circularen el tlia abans i sobre
ibas
de
cama
seva.
bar,
quan
sia
l'hora,
a
abapdonar
el
de la Federació, fent un gran elogi dels
tot la noticia, que shmbla coas.:
LESTAT D'EN GARCIA PRIETO
HOSTES DE BARCELONA
L'acte era amenitzat per la cobla "Els
cand del seny, en el sentit que sala vinfirmar-se cada vegada niés.
El cap del Govern es trobava
Per al das 25 esta anunciada Earri- estudiante americans i elogiant tumbé gut predicant fins ara, animats d'arpen
Itoseinyele",
de
Caetelha
A
ivatancies
dele
.
avui molt millorat de la seva bada a Barcelona de M. Herriot, ex- la confraternitat entre els escolars d'Es- sentit catalä que dicté l'adagi: Qui perd concurrente, el senyor Bordas fea un par- na pròxima soluoió de la gil 3stió
de la Ruhr pel mitjà de negocia
afecció catarral, si b6 encara se- ministre, senador, alcalde de Lid i fi- panya i América.
lament
‚en
el
qual
palesa
rtgraiment
que
el
seu,
perd
el
seny.
ha
— A l'Associació d'Arquitectes
pira de gran relleu de Franca, que ve
gueix al Hit.
sonata. Ea lli -g5 un telegrama del aenyor Molas directes amb Alemanya so-.
Acaba incitant la joventut de Bale donat una altra conferencia, el secretaa la capital catalana per estudiar les
Pla I Carreras candidat nacionalista pel bre proposicions de pagament de
a enardir mas encara el seu senquer
la
Confederada
Patronal
del
rail]
REGLAMENTACIO DE LA 11A-- característiques de la Pira de Mostres. ri de
dIstriete de Vilademuls, adherint-se a les reparacions tetes per aques-a
timent de catalanitat per irradiar-lo per
de
la
fusta,
En
Tomäs
Benet.
També ha arribat a Madrid, cerní de
DIOTELEGRAFIA
Catalunya. Vosaltres, els digué, que lacte que fou rebut amb una ovada. all la darrera. Es deia que Aloman»
tot
el
tema
"La
missió
dels
obrers
Tracta
per assistir a la Conferentultdie, desfilé davant els salvara Alcalde consentiría en pagar 33,000 nasa Amb motiu del notnenament Barcelona,
intellectuals en els conflictes socials", conserveu encara aquella petita imatge
cia Nacional d'Assegurances
ele regidora entre aplaudimenta 1 sie- lions cla marca or, o sigui prop
de la Verge d'Almalar que rblien pofent atensideracions sobre el capital •
*de la Comissió oficial que ha de l'assessor M. Lefrancq.
de 100 mil milions de frena
sada en un lloc de la sella del seu ca- rpes. III assistiren eins senyors Caries dar
redactar el reglament pel qual
Huna
de
desees,
la
partí.
el
treball
a
la
dita
i que aquestes propostioirma
da, prealdent del Centre Nadonalista de
Assistiran, a mes a mes,
vall
els
vostrea
constes
quan
entreven
lea
instal.lacions
beneficie, terminarte en la
han de regir-se
Conferencia, representante de Valaucia cipaci6 dels
l'Entpordä; et senyor It. Noguer i Comet, serien fetes abans de PaSq'ua
obligats
pel
simmis
socia
del
batalla,
veniu
en
els
creença que l'element intellectual pot
radioelectriques,
i 1,lúrcia, essent N'Isidor La Cierva el
de la Ilanconmaitat ; Eni Jaurne en els primera dies d'abril el
Radi Club i els representänt s de ressesentaut d'aquesta (farrera provin- exercir una noble influencia ;u el pro- hol que aix6 conté, i quan us topeu en diputat
Cabarreques i En Friuseese Budallers del tard.—Radio,
dele
dits
el
romí
de
la
nona
+mutada
amb
pos
cases constructore
bieten de la produceiö.
aparello han elevat unes bases al cia.
•
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Jeure de tots els catalans :: Els ignorants, els indiferens,
ßdesertors i els traidors Uta sintplifIcació útil: catalans
articatalans u A Cataluala ja tenim teta la tila :: La independencia de la Patth:: EL tnottstre

El
12.

Tealre cam Rama

In eata4.1 lutonnmista condicionas, adhuc un català
dic nacionalista de Vilafranca del
s ..st-tunlava el deure dels filie partidari d'aquest o d'aquell cabdill espanyol. Avui no. El catalä no ha dadCa taltmya de servir la Patria.
eed escrivia, que tothant se n'adani metre altre principi politic ¡ornamental
briest dote que tenien tal de sentir que cl de la independencia de la Patria. Cona que aquesta independència no
(3 1011:aya, den u a la 'piteara de 4,5
postitots; peix gai al ,pr.:*1 Es un fet, la tasca primordial dels catakentrancbs o eindifcrilvithi tener: tes bus as d'unir .« per acenseguir - la. El
Opima u 'alee boga al seu
ref coses, a "A crian de lela sobara- catat.
kstt que no petYPOnartm %Si o Niel, titit mereix el càstig que a totes les
pe ira posteritat reeraurd tea 4a tara patries Iliures del món donen a aquells
que les traeixen, o que es comporten
FA infaman! deis %cutre! dito,
pees mots, el necee eetiern col- com uns prófugs o uns desertors.
"Aquest es avui en realitat l'estat Povlafranqui sintetitza alié que en
Ktrits moments és en el pensament de litic de Catalunya: Catalana i antica4/Ie Mi deis M'ano; i no do solament en co que fa
els patriOtds; eit6
riacipals destorbs per a la consolida- referència als partits politizo governarnacionaliSta al lecith- elantals corn havem demosnot, sind que
vas t
let,mo ós pos que l'adversari no man- .fins aquetq ls fartiit atlunyalt LeI regim
ree ami, Pata inlriegifiacil lea 7e- i ter tant Re/ Govern de rtStat que
dir que ¡n'en ideal propi, com
posicicns, al que la bandera que el ,
Saeknalisme eatali orilairs no sigui la sdn el atril i el republicà, p Catalunya
de la Veritat i la de la Justicia, ans sé» GZ .11i ist f liots i arrossegats per aqueo!
corr,mt catala, al qual fotaltnent s'han
ve ito tots els nostres germans de Pahagut de confondre, deixant de fettr;a iban Fosal com era llur deure
031. al ten neevei. Mana terettnens sia3 el partit, els seas of
els ignorants i els indifereats; =as- tut a segon Ist14:t 9 ami terlicetiar ideal
reiterrtbra•02 iba els desertora; maea ere trumijeshn--se partiltris de les
Catalunya o contrario a
&oleosos san els equilibristes, massa vindieacions de
tontr o3os són encara, oh volegonyal els cll,-s."
deseentats. Feta aquesta tria que proposa el nosgentre en ei cor i en la -voltantat de tic collega grauollere, seer grament que
ade català el entiment i la idea de As noMbrosis &tálala& eesetriotes que
Naill no siguin els motora del seit avni hi ha a dins el adosare eerritor.i naairar i del set sanar, h MobAireacio, cional 'erg el ¡oe eonsetent • "amonede:7 litt de Catalunya per a Irarar ei cient dels dominadors, minvaren.
eembat declina no sera poosible. D'acá sera del dama metate e . aciticatable obró
h tzea pertinaç dels patriotes fidcls: Es, per la Ilibertat de 'la Paria o conconvencer. vencer i enrolar els * o stras ira aquesta :ribetee moles obriricn eis
eceptcrictes vacil.lants. Dad tan/1)E la bits i veurien ciar deves on han d'aaceeeat que la idea que éŠ un crim portar 1h/es esforços.
Car, ¡quin catalä ttoldria passar a la
que tara per Data Peternitat, defugir
de- posteritat etnn isst utonstte?
el ervei de la Pätr:a quan
prondint el sen esdevcnicior, hauria
pagar-se amb la fi que norars els mate

eme, Llule T. äsarente: Menees y
: alreetors 5 corteertgeors, isece 'Es- si
n belie. Ardor,' Cenia I Soma aull a
Arel, dlineeres Urda, a les E
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E en tres tetas t'en Lluis L. mas- §0
I
male, Muelea (MI mesera Jota a
a
init
II
LA MASCARA ROJA
U
eipi.Zindlia prese:a.
lil
N nas
Na
u
vi
per
II
ill
MARIA CONCIA
E
,
Ill
ed
•
erina, carde, a dos nuera de fa
2 sine: (hendiese instante. La mas- a
r, sera role i Canean' per »aria Co- e
• Dese. bit: La ~ara roa 1 recs- n
arman de La gaUta blencia, per ala- la
rta canosa. . •
i

Tsie'fon, nAeo A.

Mal , M'erres. tarda, a les Mece
el iliKgnific espectaele da

31 un dita datters nnenetoS ICIIIIrtmeJ tat Mate mationallista,

Teatro alart atas

L'Ot3E-AU BLEU

ale) el tegUent SPpOII espieroNt
:eternizan: a ea ma ga y era. u. Pe
Meaddr, III. La amen, el Derfre-lis
1 r1.71Xer. IV. American - Rae. N.
Mielga ~anea. VI. Un ball res.
I VII. Da selats de rasan. VIII. II
rei meii mear el terneer. IX. CMtuse I. lairetki. (Els remen dvl
VOlgll). XI. Una lamina russa.
Xn. hure Mi atuntanyes tel Glaucas. L'errada weente del primer
prograrils, lavada en aquest gel
tormid able *Me elste n pi t, es
« nucleica' tea retamas et Volea).
NN a les den:
JovEhrur andasarta
Ele geemans atomice:0v
Demi. ¡Unta, tarda;
L'OISEAU
Nit: Tertitha C.RtatartiSta,
la comenta cte gran broma
ELS ULTRAS ROVELLATS

eatmanssaavasaameta5r.

Vellidet3231111:11111112,11111121111111
la
il
E 'Gran l'entre Espanyol I:

Invendres, Meta:

L'OISEAU BLEU
lernt Vetllades teatrals orgaInIteletes pel F. C. flarceiona.
tess uLtires 1ROVELLAT8

JE

..777.7.1••••
MI11%
AMO.

GRAN TEATRE DEL LICEU
Temporada de
rimas-era.
Continua obert l'abonament,
tazaaaaaaaaassasuaan
oil
E
rl
61
u
u
r
as
a
54
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Teatro Novetats

n
lill
ao
E
111
m Companyin de Mlneta, larsueles, o
al op otai. 1 reVilles. Director d'es- E

miii, din:fieras, tarda:

aEti

matinée popular, prenent- ;
temes asseetessin mereeta herencia inl'ajusticiada,
E
D
ecci5
'
s
(
famant
hi part les famoses atrae- la
¿sea, de Gral:onces, propasa
ena tris: catalans o anticatalans. Creta
:
MovEitnerit maritim o
la Mune
que si els pAit, es esananyols i els botig
fkrs que d'ad estant els • fan el joc,
Va:salte er,trate Eh
E
te:guessin ésste sinacts, htutnien de<tenDat.WHINIIES
II
Goleta balboa "Cittä di Sousse",
E
ter.'T que dels vells partits potajes d'EsIld
p.-Laya, dits governarnereals a Cauta- Por/ Torres, ;sub asta.
ELS
CARDINAtS
Calania,
de
-Evita",
Ce/le/a itaIleua
aya, de fet no en resta res.
eatolcues o an- amb costó.
"Arf ertmei nomEs
fll
:
Vapor e..,panyoi "Jaurne d'Urgell", de 1 E
POMY
tic2taialar, res sus."
la
•
Tcconeixer que aques-ta tela sien- Genues, ami) carrega general i quatre
•
pa,satgers. Amarrat, reiall de Barcelona g
Id
pF.iica la situació dels patriotes de cor
b POMPOFF I THEDY a
i la deis mea patriotes. Ja no es trae- Nord. Consignatari, Macias.
ri
Vapor espanyol "Antonio López", de
n de catalanistes, anionc5rnistes, ' ergioC.Idic, en hast. Amarrat, rnoll d'E7pa- fignillUE010•111ENZIIIIIIII1Ailiág.!
mistes, ni tan sods de nacienalistes.

Alaritinia

c

Gempenyla de vodevil 1 grana E
amor-tactos da
BERCES I SANTPEAII
El
Prjner.
AnStIMPGIO CABAL'
LI
Isel, Mueres 21 Me mams,
• ttraa, a tes t-nc, V, einSt reals• te. Entrarte 5 bur,ea UN% peit.,
R isa. Darrera de Amen» (La novel- 12
a la &una caminera 4. cele). Ale, 51/
231 a lea es: DIJES 5IDRE5 DE ME▪ liaVELLOS EXIT. Le mere peca• dar. (3 serles) 1 el pedo es 11516• O. ttel rei—)em4. diJous. tarda- °I
E La bertte. felt Le mere pasaSen 1
a El nuble SS ....t.* del rel.

ilii

Trlornf
Pepa Rolo, etc.
„ SEESTIIENA del salnet
Segd:a
LA GENTE SERIA
A cunee aren sidut Rodriguez, Franeese
Vidal 1 Aremelve.
Tercer, ta acalore entindlits serene/a•
EL TUNEL
relt ele Hue, as (C.), Tornandr›, VaRojo, etc.
Alt, a tres quarts de den:
Primer LA GENTE SERIA
ruzr1 audi Sella Noarigues. Francesc
'Mal acuarlea.
Sesea, REESTIIENA do la sarsuela
cbegarey 1 Vives
JUEGOS MALABARES
Per C. Desertas, Contt (El, Parran Va
Dejo, alance, nolo, Alcall, etc.

a

•.

Mime

italean reparó en este movimiento que
110 había .311aultarin a nadie la atención.
El rostro del hombre de la túnica
blan ca estaba preelsanSente .euelto ha,1, ja A capitán y le alumbraban, como
Mmos debo, las antorchne.
La Chesnaye lanzó un ru,‘„eido de ale-,
r l a y de cólera.
n exe
co
— es
— iVan Ifelmonfl cfam6
Pesares de feeocided triunfante. batee
, flä s te envía a mis manos.
— Dio» te entrega en las alfas—res.,
Nnfil ó Van Helmont.
Y volviéndose hacia ins truhanes,
añ adió designando a Ca Ohesmaye.
— Este hombre 03 elige:rae. No debéis
hairle a él sino a raí.
— II DI—gritó el capitán.
estuu
etsres
con
Do
—A tf—repitió
Por,
con
— IA mfl — dijo Van Helmont .
ttl expresión de majestad que Cflx166
ti4 14 mulkie
- Prpleda
1
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Comparryla da «medie
GUELL TUDELA
QUERINO CORTES
(Talaron ¿OS A);

Teatro Nou
Oornpanyla Eeperanea Iris
Avui, dimeeres, larda, a dos
quarts de eine: Sazona matinée
de moda. L'opereta en tres actes
El e s nobs de Lurembucgo. Fi de
festa per Esperanea iris. Nit, a
les aleo: Primer, l'opereta en das
actea Canción del amor la
serenata de Schubert;l : segon, la
sareuela en un acto m &estuch e
de monerías. Fi de resta per Esperfuma iris.

,

Aval, "(lit-necees, tarda, ti
les cinc: matinée popular.
LA PLUMA VERDE

Nit , a les deu
'LA MALA LEY

PI
•

Teatre Cimnic
I
— 3
E —
Gran companyta dramatice casto- •
111
Gala uores-earreso
E
16

•
•
U(
la
il

1I

ill
DARRERA SETUANA
...rail, dimeeres me, a 00< cruarts a.
'''
rade deu, grannlis elett del de
ill
aria en 7 lactes I trrt epileg a
LA LAUREADA DE SAN FERNANDO E
•
a
—
Birendres estrena da drama SO- a
a
cal en tres ama
a
Nubes de ruego
mumenge , comiat de la companyta •

a

eaviazazusavavavanamal
4191111111 EMIZENSI211111111if Me 7.
el
II
E
ELDORADQ
E

•
111

VVESTERHOLD

FI

E Els famosos ciebistes aus- a
• traliitns
la ME DAUNT311 Set 5SAIS
N
DI La genial Pitar Alonso, en El
u
les seves creacio
ns
U
• Divendres, Se -t ata (Venere 11
E!
E de lo. gentil Pilar Alonso is

EL. RAPTO

Id/entra! Reynold y Van Helmont„
frente a frente en medio de los truhae
nes indecisos y asombrados. ee ame -u
mazaban con la mirada y sin duda ale
guna iba a empefiarse una lucha fora
midable entro aquellos -campeones de
des causas opuestas, se eontinuaba
bailando en el palacio de don Pedro
de Talado, y so preparaba allí en me-,
dio del baile otra escena tan terrible
Pomo la de la Corte de los Milagros. E) lector decordará la situación en
que dejamos a cada uno de lies pepo,
najes reunidos en el palacio del AJAs
aseeSSbajador de Espante, e
La eemejanza del enerpti que .existfte
entre los tres hilos de La Otiesnaya
g ra tan extraordinaria que la hija de;
preboste de Paris, lo mismo que toda
j a corte, no habla advertido jamás lee
el mismo nombre y el MISMO
eseirsigran a tres PPD1.9 11 44 e tt &linee&
•

Saló Catalunya
•
•
Notables quintes Jordi 1 tran
•
U Torrente. Ayo!, dimecres, arases>
ea
estrena
del Programa Nana:
El
la En camisa d'onze varee, per Pina settable Doegtes Perinola*. 19rft
• granclids: Matnnumt tete«, per la
▪ gentil unto* &Es LIMO. LI lee
ig gel: de Carril euustes
E sensacional 1 emocionant. El ml
11 »Ir prosean& de Barcelona. Proas
corneaste. Acial. l'assumpte meS
oe
• aras de la chemaltogratle.

«Easavaaavaimannanv
DI
IS

:

2
rl

KURSAAL

ARtSTOGRATIC SALO
PALAU DE LA ZarafrATOGRAPIA

•

2

Avui, estrena de la seni saeional exclusiva
•
E

O

LA CULPA frALTal

Lt

11•11111111111121BIBIMIF•15•11111101

fg Gran Teatre Comtal 1
Eimmuyilinitionsizonme
t
E
35
la

Teatre Barcelona ir:

ist
a
2 eran companyia cómica del U
a
2
primer actor
a
U
' PENE ZORfill.1.41
•
II
is de la (mal formen part la a
primera
actriu
de
eareseter
U
U
Ail MariasMayor i el primer ac- •
E
• lo Ferran Aguirre '
.• evui, dirnecres, tarda, a a
fa
a
U les cinc, l'entremes Latan- Pi
igi ra i escritura. Grandiós axil, Si
mi de l La Aj Rormtina
a
A l ent.Adivi
acAtes irg
osAT
Triomf de la companyia iii
Nit, a les deis: Uentremes 111
3
II alamä suegra, i la joguina IZ
111
admira en dos //ates
11
LAR13E.A I LAMATA
El
U
ei
U
Graneló, otitis
vi
za
a
le
Demä,
dijous,
tarda: Ep
li
O. Sangre gorda i Larrea 1 La- El
.3 mata. Ni!: Mama suegra i li
121 Larrea i Lamata,
a
LI
a
u
etiaziemamscatimanasimaii;
pi

ssolsneineminlainlie

O
ti Gran Cinema Bohemia
U ,
la
• Aso! , ¡meceos, tarda 1 nil. Oran
E dlesta Preeremes. Grua 51115. La
pellicula dramatice El remen; la
I Ionice comedia A mitla nit; el
E
ti teta de romas arponan La pala mera tricota; les cOmIClueS La mea
E de diapama,1 Triguttreque en sal! se de nass. sise tom de la Me. renstuat serie La Silla d• Papeleen.
•

10
INOWallaillaiall11113111IONIMENIII
.P2ES•15311111131311/1111111121111111113
il.
Palace Cine
• g
a
e
ve
SALO DE MODA

it

GRAN

MI

12 Arieteeriti g um emelom ertfatIquat la
Programm extraordinariaIll
E
.
le 'Aval, &Recrea, oran eedeni
ev- I
•
:e
E .
mi ment cleernatozrifio. Estrena tie la fa
3 imeresurn perrIcula Iota due o
c bancaria Itt'e la celebre artata MIc_11
hil
fq Prleeilte Dom. Preus torrente: le
II General . 075 pessetes. Preterenu
a
fa ea, una >osuda.
LIMMEUlillS161kilLIECILIO•1121:

llama
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Le Chesnaye era, rin embargo, en
realidad un solo cuerpo con cabeza,
tronco, miembros y atina.
r La cabeza era Reynold, los miembros
tfereurio, el tronco Humberto y el alma el anciano Eudo.
Van Helmont que igneraba este Se.s
brete tan importante , de los La C.Lese
naye, creía como los demás en un so-,
lo hombre, era Reynold. que sucesiva-4
mente era conde y bandido.
Per las explicacienea quo preceden
se edhaprendera. que Diana al ver acere
caes() al conde de Bernac se creyó en
presencia del que había victo el lila ane
terior y lo halda revelado su critica sie
euación.
alr. de Aamont se había separado dd,
eu hija_ Cada vez mita ,pensativo y itrty-n
ecupado, se había aproximado a un
grupo formado por Bassompiorre, Gata
ea y otros grandes sellares, deseoso che
contar, en tan critico momento, con
sue amigos para }tener prerie a la tema
.pestad que bramaba ya en is corte sea
Jaro su cabeza.
Por otra parlé, no habite vuelto
Ver a Giraud, y cediendo itisensIbleblee
mente a la influencia de su espata, ha-,
12113 ahogatlp 111 BI alma las peevondoA

VI
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de Mary
• Diumenge, 25, concert pu- E I sem sublim ereacie
ci Ti:ay i Pero Alcover.
▪ pular per rOrfeó Gracient.
el
Homenatge al nuaelc poeta cf a
l•••••01G91•1111••••••••20
Josep A. Clavó

EL CAPITAN LA CHESNAYE
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Divendres, nit, fundió en
honor ibenetici de Joaquim
G. Parrefto: La weed de la
rnentlra i Los asistente

raraaracantaaalialanifleM
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EL CANTAN LA GUESNAYE '60

Trilm Miura

a
E
a
El
CoEseu de varletats
vi
a
a Avui, ¿(castres, tarda, a des ei ellazaaaaallalaaaitliaaa
18 (masas de cinc. Nit, a les O Diana-Argentins•Excelsior
in
wil —
deu
6!
E
Aeni: sisii de La filia de l'ajusvi Projecció de notables pcl- : ticiada, Madame Reearnier, La
n
ra primera /acata, La casa de disE
licules
E peses, A mitja nit.
E
(ENE ii3O111111111111111118111111•11111E U anders, fumes jongleur mo
a Teetres Triomi i Marina
U
E
Teatre
JACK RIKKIT
ti
1 CINEMA NOU
a
U
DireCCIM1: Yerra() valle», Francesc VIdal.
famós gimnasta
43
u
'meseros: wat I Cona.
N
La tempesta, S'entinas
Avui:
L'experiment
cientifie
Aval ¿maceres, SI de marq 1053
Ph Ira, senyors, No em erkieu Em.a
Le navire mysterieux, preA 405 entre, de cinc., Verme ' P°Pelar
arauele
rrunc-r,
sin, Piratea de gel, La filia da
el
bentat pel senyor
LOLA MOATES
1
sise
torne
• sie Josefine enarcar, Pere-an Va-

Con›ignatari, A 'Pipa
nya
Es erecta de oatalans i d'anticatalans,
J
Vapor osparydl -"Mallorca", de Palma," flrE IRME 12 SISEO E II multa E 13E121E11 N M III EIMEI111•111111111111/2111W1
orn a la Bélgica envaLla _només Itila•
•
Yia que belgues i cnemics, i entre aquests arel càrrega general i - 48 passatgers. W
Fuça del hatre, 2 1 4 fi
'Ir
1
exassissirns traidors, que, entre nos- Amarrat, rdoil de les Drassanes. Consig- : • y
.
iii,, i
amad, Companyia Transmediterránia.
dels lene
res són
g
Pailebot espanyol " Joven Paquito", de LI
"Farin el que °migran i efigi4e rl que
A
N
14136
Teidens,
5125
E
rulgais'el tiorenu de Madrid. st i Cu- . Palamós, ami) cärrega general.'
•I
Veler italiä "Luigi Pozzi", de Ca- it,...............,.. .
luya ja hulim fina fa Sera.'
.
Oue no és pai la ¿'éster 11:6.,-fte ,s o gliari, ami) carbó.
: 0a
CADA MIT, A LES 10:
Veler itera "Catalogad", de Cagliari, , E
tonszreadors, lunarias o romenonistes,
en
•
amis
caebo.
o+, ,
larcipr'etistes o regionalistes, sinó simA PREUS POPULARS
az
Vapor
espanyol
"Marques
de
Campo",
plement catalans; aixó es, botaes conoa
DARRERA SETPAANA
ee s de llar nacionalitat i, de cense- de Ceuta, en liest. Amarrat, moll ¿'Es- u
deposats a licitar per foragitar panya NEe Crasignatari, Companyia e
del
grandiós espectacle
Transrnediterránia.
el dem :.nader, tal :cona d'enea' que el
.,
Vapor noruec "Santa Cruz", de Mar- 1111
OKin es món venen fent els pobles diganiv tárrega general. Amarsat,
res. La sola aiirmació de catall, segons
rtreepe:5 mhs netttal del mrt. ja rol mea de Rarceeona Nora. Consiguatari,"
Talavera.
dur ésser patriota i, per tant, nacionaVapor espanyol "Cabo La Plata", de O
am
Esta. Ni un belga, ni un ¡Lances,
polen. ee., ni un estoniO, ni tul hor.gares, hfarsella, amb arrega general. Amarrat,
SI In aleirlany, si us plau, no han ha- moll del Rebaix. Consignatari, Ibarra i •
Companyia.
r: de acendre un nom politie per saItsleella despatsate
luir qual era Ilur delire, ans únicarnent
Vapor espanyol "Cabo San Vicente*, III
:
saber que tul no-belga, un no-francès,
I/
DIUMENGE VINENT, DIA 25:
ande ca -rega general i trinsit, cap a n
te n.,-axslorties, pretenia Satis:14dr:
Sant
les rt constituir el feix sa,grat de dea
1.12.1tztalln sorbas Iltli
Darreres—rePiesentaclons I
Ilesa i combat Tampoc a •un cataE
Vapor espanyol "Jorge Juan", amb U
U
ii d'avni no li cal ¿ir -se res ire':s que
oomiat da la oompanyla
a
càrrega general, cap a Marsella.
E
tallit, per saber quina es la sera ()bitRemolcador
"Formentera",
amb
el
seu
U
¡e tase:
taeó.
que debutare el diseabte de GI
a
fil
epa/Y, cap a Valencia.
Tot rir p tfi, pel sol fet d'ésser - be,
ril
Vapor
espanyol
"Cabo
Cervera",
ami,
St siCA :.t. en les llores de joia ron) en
TEATRE REINA VICTORIA DE MADRIDla
ti
cárrega
general,
cap
a
Bilbao
i
recain
ks herüs de dolor de Catalumet, nosN
10511021E2/13ALIZZI11111•RUBEZZINZEIVISMeli•EIEBEnaltEllE10»
les.
Ira Ilare rätiia. Pies ara s'admetia

o
SI

Tercer, la revista d'iza erelseag
VAYA CALOR!
Mrtére STens Debuts cremaste. seL-eria.
strns ' d'aguan publie.
Veme clUOull. tarda: VEIINUT POPULAR
rro, scsi MI colosal repartiment I la
revista VAYA CALO111
NI!: L'e/arre MAREVA pea temed tenor Manual Sur.

601

Folletin de LA PUBLICIDAD

' — Diana, dijo lima-Iberia can su voz
íntis dulce, pronto llegará el mol:emito.

Habéis reflexionado?
La joven se estremeció, pero ni reses
pendió.
—Diana, repuso el conde, ya os dije
que mi vida esta en vuestra manes,
Hablad sin temor... La muerte mi será
gratft ni 155e viene de vos.
—Enrique — balbuceó la pebre nifla
luchando con la más espantosa dre las
torturas morales, la que pone el coree
tön entra dos amores coalrarios, de
igual fuerte y poder, y despedaza este
pebre corazón sujeta entre estos dos
grandes sol/timba:atas, Dome un grano
de trigo triturada entro las rucias de
Un
Salvar al que amaba era abandonar
a sus padres enerespendieala al carie,
ile oem el dolor y parmaiuseee fil a $ us
deberes de hija ileg.inJozie a Luir de :S,
casa paterna, er g alienar uua mueza
Se cierta al que amaba.
Diana no pude dudar. St el condal die
Bernac, era COMO le hablan revelado,
cómplice del conde Aubernia y de anee
ter de Entregues, acusades de crime n .
de lesa majestad y oondónado,9 por et
pP t3afdiaidmaendetol caonucliea gm
nuegretanmantralnetnele j

Dimacres 22 de marg de 19291

LA PUBLICITAT
Localitats; Unió Musical Espanyols, 1 1 3, Portal de l'Angel.

11Ball111111112111111111111111111111%

Monumental- Padró- Walkiria
•
Avut, dimecres: El rel de gi
vuitè
capitols;
•
París, set i
L'usurpador. Programa Aj u al
i'homo
El remolí, L mis- i
I na.
terlós, Viatge de runds de 1
Triquitra q ue, i-a caca de la 1
foca. Dome, dijous. Estrena
de El rel de París, 9 i 1 0. gg
Jack l'Indomable, Luoräola 11
Börgla, tragCdia histórica 0
en dues jornadas, i d'altres.
9

I
IRRIRIMMIBRIZIIMIRMIIIIMMIElli

Cinema
Princesa
_
Avui, dimecres, tarda i
nit: Programa de gran èxit.
La superproducció dels ar-

A

LLS
UNA

referí'. Teleron, 3339 A. — Tarda, a na
(pian de goal:1s; nil, s les deu. Presentacid de les mes beln351111e3 artistes 1 ml.
Itera nilmeres de varletats. Cada die,
Dancing a l'elevant "Foyer", 1 dl a 4
de la matinada Gran Tabarin Americ8. TMgens Tyndall.

Pelz. Ostras

PASTILLA VA LOA

cuyos vapores adúlalos y aalisiplices
fortiflearän, aeo aaaaa
vuestra GARGANTA, 'mear°, BRONQUIOS, vuestros PULMONES.

EDEN CONCERT
12. Director artistir. Francesc Pe.

SIRTIOA

EL MODERN QUIXOT

Niños, Adultos, Ancianos,
PARA EVITAR, PARA CUIDAR
las Enfermedades de las Vise Respiratorias
tened siempre A mano

a bolas M a B

PASTILLAS VALDA

els millorsperausot

Rodaments industrials

pero sobre todo no empleéis m8.3 que
LAS VERDADERAS
que son sólo la.j que ee expenden

DE TIAlltis a casa MOR.
TEMPI. Restaurant
1 Mariscas. Quintilla, 7,

VALDA

Elevadors

?malas

2.1setiol 4002
E...4.W 8200
Mur-Gama(

de benzina (dides)
marca Exhaustor,
són garantits per

--ESPORTS--

i d'altres.

•

FILL DE PAUL IZABAL •

35, Passeig de Gràcia, 35

Avui, elimecres, tarda, a un
quart de cinc. Dos grandiosos
partits de pilota a cistella. Nit,
a un quart d'onze. Dos extraordinario partits. Primer, a pala.
GERMANS QUINTA contra
IRAUREGUI i ARAQUISTAIN
Segon, a cistella, ONDARRES i
SALSAMENDI contra OLASCOA.
GA i PALAU.

FältrIca do Productos Cerärnics

BOTIGA de Material Bite-

Rajeles de Valencia 1 areeles de construcció

guer barato. Es traspassa.

CaS11111f Vi

BAI LOT per a auto.
mòbils de totes po-

Motors

tric amb taller i torea. LloR.: Plaga del Sol, 6

tencies

cens

Despatx: Tallare, 72
Teléfon A. 6090

LA NA CÍO, EN TENIR

Fábrica: Carros. Benavent (prá
xlm a la Travessera de Sana)

MATEIXA, ASSOLEIX LA

CONSCIENCIA

Pistons, vàlvules, segments, engrassadors

D'ELLA

etc.; de l'acreditada
marca BINET

PLENITUD DE LA SEVA

BARCELONA

DOS grane recital' d'orgue
per remInent organista

a

temps indefinit

Frontó Principal Palace

: : CONCERTS :

auto,

mobilisme

EN CAJAS
7 llevan en la tapa el nombre

especial.

Dlreccldi CARRO (FILL)
I Especialitat en tundas 1 banquets

CHARLOT BOMBER

PERSONALITAT

Depuratiu Vegetal

WALTER DRWERSKI

dimecres, 21 de maro. a
des (piarts de sis. Primer recital,
obres
interessants
lnterpretant
de Bach, Brunckhorst, (1 700),
Hender, Guust, Klegc, Wagnoit
Schumann i Drwenski, flaa/112055
el programa amb diles iincrokatzacions per demostrar els erectos
de matisos 1 timbres q ue es Peden °Mentí' amb eta registres de
reme. Localitats fino a nora
del ConCert, a la matelxa sala. Di- 111
vendres, 23 , segon recital, amb
non programa. Es reserven locaMata per als dos concerts.

1

atzmasawannuanzinne•ean
' Pelan Musica Catalana
' Diumenge, dia 25, a dos quarts
le deu del vespre. Concert extra.
'prdinari pel
genial pianista

Cases a París, Madrid i B lbao.

AVICENA

ikoloistlacli d ino

Alelas, francas e allem.

J. t.LANIUSI
De 5 a 7
Montaner, 28. principal

Fron. s'orr. Incoas part.
Excel ref. C. boquerla, 9, 5,

Preu, 6 pessetes ?lascó

e•-n

UNIC que cura per a sempre més els FURONCOLS,
IMPURESES DE LA SANG,
TUMORS, ESCROFULIBME,
APOPLEGJA, REU.
MA , ALCOHOLISME, etc.
El trobareu de venda a to tea les bones farmäcies i a
PHI DE JOSEP VIDAL I
RIBAS, S. en C.
Barcelona
Per detalls i consultes didirigir-se a
J. Domeneoh, Laforja, 69,
Barcelona (.S. G.)

Venda o arrendament

Clos minaire coure, argent,
labors, 16 oullórnetres bona carretera, estaCió Robledo Gllavellt. 'Arrendat PeIlarreya, 5 diSpOSavli resplotació quilm disminuí negocis. N. Fernändez. Agencia Reyes. Fuenctrral, 13.

Madrid. sense corredor a
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Cura rápida

sARNIcIDA

Soci
Es desfija amb 10,000 pessetes per a l'explotan) d'una patent Tesis segur. DITIgir - von per escrit a TaT. P. C/.
ller Meranich
número
Millt I Fontanals,
42. orada.

pARADELL
frasco 4ptes-Aialte,28
^drar'onalci a •

lijel; s1
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Per a teula des
Materials

Sucursal de Barcelona
Tcta mena d'operacions da Banca I da Rusa

1111111111411)1111

CALL

de Banque pour l'Etranger et les Colonies

•
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SOCIETE GENERALE
Plaça de Catalunya, 20

thell LA

a

EMIL SAUER

•

Rambla de Catalunya, 45-Teléf. 1657-A

RESTAURANT del PARC

la gran cinta cómica pel
gran Charles Chaplin

ARIAN

C-H

Societat

•

RESTAURANTS

tistas Units, per l'incompa.
rable actor Douglas Fairbanks.

SALA

siempre que olierais escapar
dalos peligros del frie, de la humedad,
• del polvo y de los microbios; cuando
os molesten los estornudos, õ Nogal. carraspera
centraban de pecho; cuando os sintals constipados.

Dos concierta pel violoncel.lista
ANTONI SALA
1 el pianista Pere Vallrlbera

witis st

5/Nrir nos
ziom Industrials

Llevad ea la Boca

SALA MOZART
(Canuda, 31). Avui i el dia 23, nit

••
•

CAIXES DE LLOGUER

Planaa ondulad*
de 120 X 73 orn.
Ptas. 7'50 krt.2

„oedmiminx
namommuir
s nwire

armats amt amiant exclusivament

' Josep Esteva

i

Plagues de 40 X 40
CEn. Ptas. 5'05 ro.

PORTAL DE L'ANGEL, 1 i 3, pral. : : Teléf. 3344-A
BARCELONA
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con la d..3 sus ;,:res.
A algunos pasos de Diana afligida y
, Obligada por la presencia de los que la
rodeaban, ahogar en su alma las an'sustias que le despedazaban, Catalina,
la hermosa coqueta baronesa, reinaba
-en medio de una corte numerosa do a.'"
miradores. solfcitos para recoger una
sonrisa de sus labios, purpurinos o con
una mirada de sus hermosos ojos, y
quemando a porfia a los pies de la en-,
cantadora joven, el incienso de las mas
exageradas lisonjas y de la mas
dida galantería.
Elehermano de Humberto y de Rey4
nald después de recorrer el salón con
su traje de dios Mercurio, , se 'habla
aproximado con destreza a Camaleón, y
le había dicho algunas palabras al of-,
do. Y sin detenerse continuó au paseo
antae la concurrencia, yendo a reunir -e
se por fin con l grupo de admirado -i
ell8 que rodeaban a la hermosa Cata,
gre debla verterse

?

Una guiñada imperceptible para 1011
presentes y cambiada entro la baro.
nesa y el dios Mercurio estableció entre ambos pila comunicación misterio.
aa. Tres hombres hablaban con anima,
14 ángulo de la sala ,- eran al

•1" r4

•

a

C..4e.,
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brazos como Briareo y de cabezas ins
terminables cual la hidra de Lerna, ese
azote devastador en fin, de cuyas iras
nadie tenla fuerza bastante para sala
varse, y que todos designaban, no cree
yendo mas que un solo hombre, bajo el
nombre fatalmente temido de capitán
La Chesnaye.
Por otra parte, los tres hermanos mi
hablan creado numerosos partidarios,
entre las gentes sencillas y crédulas de
las provincias sembrando el bien .gn
las aldeas, no por generosidad sino
por cálculo; dando dinero a alguna fa.
milla arruinada y sumida en la mise-,
nie; protegiendo a algún miserable que
habla caldo en poder de la justicia sea
florial, respetando ciertas casas de
campo 0 incendiando algunas caree.
des.
Todo el mundo se repetía al oído re l
latos fantásticos sobre La Chesnaye,
genio del bien para unos y dea mal pa -e
ra otros, y el cual todos hablan llegas
do a dotar de una naturaleza subrehu4 '
mana; fábulas hábilmente inventadag
y más hábilmente difundidas aun de
taberna en taberna y de hostería en
hosterfa. El terror y la gratitud alza4
zart en torno de ese hombre U pa ba,e
A unes poreexvndarlu

rara
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y que era, ya Reynold, ya Humberto,
ya Mercurio, los que se presentaban.
en público, en el pailacio real y en log
salones del Chatelet: en esto consis -s
tia el poder del secreto de La Chesna.
Ye, secreto que nadie, ni aun el mismo
alan Helmont habla sospeohado. _
, El lector habrá adivinado esta semejanza hace mucho tiempo, al verles
servirse de ella para burlar todas [las
pesquisas y cometer impunemente to-,
dos los crímenes.
Reynold y Humberto eran los que se
apropiaban con más frecuencia del ti
de conde de Berna() que su padre-tulo
tabla usurpado. Mercurio, el hábil y
sabio qufmico, el erudito 'módico, era
un filósofo escéptico que hacia poca
caso de los ricos trajes y los pomposos,
titules, y prefería a los goces del( gran
multdo los que le proporeionaba el es -1
tudio de las ciencias que cultivaba por
orgullo y para entregarse más fácil..,
mente a sus instintos destructores.
Reynold, Humberto y Mercurio, los
Eres jóvenes Y robustos, y maese Huelo,
el anciano sabio de profundas concep.
clones, formaban entre los cuatro ese
coloso formidable que sembraba la
consternaelón en la ciudad, la corte y
las &rol/Malas, esa monstruo de cien

803
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egipcio, el caballero de La Guiche y el
marqués d'iterbaut.
Pero al mismo tiempo que hablaba
y escuchaba, el rival del conde de Ber.
flac no separaba un momento la miraa
da de la hija del preboste de Paris, a
quien veis estremecerse bajo las 8N
dientes miradas de su interlocutor, Como se estremece una tórtola al ver
acercarse al gavilán.
Era la una y media, y hacia una hora
que Reynold se habla separado de sea
De vez en cuando, Humberto y Mer.
curio interrogaban el voluminoso reloj que llevaban colgado del cuello en4
cima del disfraz.
Entre el grupo formado opr el egilt4
cio y sus dos amigos y el mas nurne4
roso que rodeaba a Catalina, se vela
un personaje grave e imponente, aao'
yado en el damasco que cubris la pm
red. Este personlije era (brand, el ar4
osauleórno,. que Mercurio contemplaba fija'
mente desde que hablan entrado e n lt
Ricardo y Mercurio hablan ' desapare.
cido hacía algunos instantes. •
Mercurio, al colocarse cerca de Ca.
talina, /labial levantado el caduceo Y la
Inclinaba , • derecha e Izquierda; ç'ild

