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RESPIREM! JA ESTA FET
Verament, aquests futbolistes en fan
tlilis 1 . 11:-+t:tt espanyol, el reformisme no re-UN EXERCIT PER IMPRESSIO- han donat mas disgustos. A Dus- un gra massa. Abusen. S'han adonat de
Ja esta vLst
seldorf, al "Bahnofhotel" es el 1 malaltissa vehemencia del nostre in• NAR
a res. Al ca 'tari: Ell mateix es va adaptant a les
i es diverteixen retardant per mil
Mi ha das emperadors a la seir cruartet general. Davant de keres
aes vclies de • le .aalitica centralista. Aquell Alvarez ferreny,
procediments refinats i avorribles el fiió.
Ruhr, o millor dit, un emperador l'estac
en tenme; del eleven' tic concentració presidit per En Garcia
i mig. L'emperador es el generalLes duanes de la Ruhr són nal de la Illsitamenja futbol; s'afaita Mal>
to f.11,nin.iva aratterncs contra el regionalistes perquè havien
Pegoutte i el mig, al. Coste, el rigorosfssimes. I es compren. t Un hom
•ptat carleres sense exigir l'adopció dels acordle de.iYMsemblea
cap dels enginyers aliats. El ge- Teta la persistencia .aleo-sao-ya es '.futbel; dorm amb futbol . i festeja amb
el
mateix
42reia
Prieto,
futbol.
Si
aquesta
densitat futbolística
parlaincniari s , després ha pactat amb
floral Degoutte viu a Dusseldorf, basa en una certa quantitat de ' llagues durat un parell
de dies, àdhuc UD/
avui
col.labora
en
la
direcció
del
conglomilliards
de
mares
que
Berlin
;
i
un
ministre
M.
general
Padonat
Coste
a
El
Essen.
la
potser no ens en doldrien. Peat governant, preseindint encara mis que els regionalistas dels
yen. te al seu davant l'enorme envia per rnantenir les vaguea,'
prin eipalment la de transporta. rd ha durat a la ratlla d'unmes. Es
- • *desorganització ferrcrviäria.
1cipis renovadors que aquella Assemblea proclama.
ein- Si els francesos poden trancar massal Els metges de malalties nervio/tauA
la
F
r
sopa
té
una
pudor
Ruhr
va,
almenys,
que
un
elemental
sentiment
de
Semble
quantena de mil de soldats, dos aquest fin de bitllets de -baria, ses, els sociólegs, els polítics, els higiecoasoa d'exercit. El territori es- els obrers que ara cobren per no nistes, ¿que esperen per donar la veu
obli g a: En Melquiadez Alvarez i els setas correligionaris a imtreballar, hauran de treballar d'alarma?
sar als principia d'honestedat política al Govern de concentració.
tä dividit en dues zones
De primer van combinar les coses de
d'aiai la succeit. No solament els reformistes toleren i acceptars. La zona meridional esl.a Per cobrar i, per tatet, menjar. I manera
que da dos Clubs arribessin al
els procediments que en matèria electoral i en altres matèries cent i resolt projecte de pro-' manada pel general Fournier i el dia que això arribi, Erarea: final amb
un nombre de punts equivaque
hi
tenen
una
part
imAS a Bre- haura guanyat la partida.
general
el
,seu
quarter
seves
autoritats,
sinó
de
les
minories
nacionals,
tecció
l
ies
el Govern
Penh els duanera, malgrat lent. Després de diversos incidents, som
deney
soplensobre
la
Rular.
La
una
altra
internai
hi
Isa
tanebé
aclara.
El
reformisme,
per
la
llesca
de
pa
d'una
cartera
i
rtant i
importancia extraordinaria que al dia assenyalat per desfer la paritat.
a patita tornada de diputats recuits, ha venut el prestigi que cionalització, essenoialment po- trional, que -arriba fins al Lippe,
estera amb l'ai al COr. Ve una «tísite
neklinghaussen
per
capital
i
ha
ves de cop i volta el seu ofi- Tots
podríem
dir,
lítica;
àdhuc,
regeneradora.
força
are governativa i el partit s'ajorna.
guis tenir com a partit democràtic i com a
neix de la iniciativa de la esta dirigida pel general Lag,uie- Cl, no han pas perdut el seu aire Passen dies. Finalment els dos líders
que
ca,
A Espanya, els procediments de qué ens planyem són clàssics i prbpia nació, de la sera voluntat lau. Una part d'acuesta zona es- de bons jans. Compleixen la se- '
ebe insubstituibles en el inc d'una política cerrompuda i oligär- 1 potencia.
La ocupada per les remes bel_ va obligació sense donar-hi mas- s'arrengleren al camp de Gracia. Sia
sa importancia, amb un aire, en- I q uarts selise ale. Match null La pariara. El cos . electoral esta tolit, amb l'excepció d'algunes ciutats
Fins avui la Ilistbria no relata pues.
Es molt curiós d'observar l'or- Lee humanístic i avorrit. 1 sisa, ' tat , subsisteix. El terrible dubte contiportants, a savi dócilment a les manipulacions del Ministeri de l'esbadiament i imperi de cap ganització
militar de l'exercit desconcerta els alemanys. En nua
Governació, dels governadors civils, deis delegats governatius i Estat mes que pel segon dels cafranela
a
la
Ruhr, L'exercit no general tot reatar cit francas des- No ens havien fet gruar prou el dess cariquets rurals. Els cops de force contra els Ajuntaments, els mina traicats per internacionamai una impressió de mas- concerta els alemanys. Babituals enllaç? No era hora de donar-nos la
¿ido--a
litzar-se; 1 en el cas concret de
al tracte fred i a la mentalitat darrera paraula de manera que la poaleles i eis regidors de les terres espanyoles tenen una importán- Catalunya,
no es un poble sa. Desapareja no solament la tancada i esquematice que sot guéssim copsar depressa i sense colorsecundria, perquè contra els candidats ministerials a qui es armeni, queque
idea antiga que un té cielo exerno
és
una
minoria
o ege:x d'aquesta manera, no s'alça, en la generalitat dels ca- caucàsica amb jaciments petro- sita, alibí la idea que lii guerra P r endre l'alemany — civil o mi- aas?
eru que no. Qui vulgui veure el
eä de ll'exercit-paret. En pri_ litar — ele seguida que té un
s, cap candidat millor, ni cap corrent popular veritable.
llfers que una potencia domina cr
l'animació, la vel,oeitat tle Pa r ta ha d'anar a Girona. Ah, quina
l'ere, el cas és diferent a Catalunya. A la nostra torra, la cirur- i una altra cobeja i vol allibe- mer }loe na es veo la inparderia, gel&
tarda
mes tràgica per als que hem roi en certa manera
electerai obra damunt carn viva, sensible. I d;azí ve que les bur- rar, que no és una pobra nació Despees no es ven — almenys comprensió
l'esbogerrament frances, els es- tisis aquí, a cent quilóinetres del camp
aparentment
—
l'articulació
dels
des tinahin efectes especials. Aquelles mateixes coses que hom erma i sense gaire coma entre nuelis militare. Els soldats es- panta. I ajara -que vagi a casa se- on es decidia el Campionatl Quantes
fer imaunement en els recons desolats i eixuts de la plana mor- mig d'Estats plutberates, ans be tan disseminats per la zona en va un exercit i prengui m/s aviat hipótesis contradictóries han fendit el
no es poden fer en les viles i els pobles catalans. Hauria pogut un poble ric per natural i per petits nuclis de mitja esquadra, un aire de desinvoltura, un aire nostre cervelll Quants auguris diversos ens ha donas el vol dels ocells, el
posar-se que davant l'evidència d'aquest fet el Govern i les seves arbitri nostre, — una nació in- això es, de sis o set hornos. Ca- entre animat, -alegre i avorrit,
dustrial i comercial, — a la riba
carés dels horitzons, la cara o la creu
fa senzillament rodar el cap.
da
nucli
disposa
d'una
ametraeitcritate haurien tingut un major respecte a Catalunya.
d'una mar provident i d'unes ter- lladora i sovint de -dues. Deved'una moneda/ Ha estat pitjor que un
Eis alemanys han format
Ja veiem quina és la conducta dels quatre governadors civils
res àvides de maña que les pos- gades petit nucli humä està mot espadín per a aquesta ma- pesombre.
res
seeixin i desterrossin, ' per on substituit per un carro d'asean, nera de comportar-se: "Welsche
la Cataiunya estricta. Qui mis, qui menys, tots apel.len ala
No disco pas que exagero. Vos son
sie vell estil, destituint o suspenent alcaldes o regidors, a rob--rt
passen grana camina del món,
per un autombbil blindat, pea Tücke" que traduit d'una mane- testimoni com jo de la inmensa tensió
ada de servir els baixos interessos electorals dels candidats que el de rius -per ésser conduits i de una auto-bateria o per dues pa- .ra molt fantbst4ea vol dir "ma- dels nirvis barcelonins. Ara mateix, no
us cal sinó arribar fins a la Rambla
gent vivita sense esma política, relles de cavalleria. L'arma cor- licia llatina".
••
ven protegeix.
de Canaletes. Són quarts de sis de la
El primer premi en aquest concurs de vexacions correspon pre- jo cree que no és pas aquell rent, perla a l'ametralladora. La UNA ESQUADRA D'AIGUA
tarda. Als vidres duna tribuna hi
sarnent al governador reformista de Girona, el ja famós senyor primer canal el que li cal de se- densitat de població i d'olara ediha enganxat un paper groguenc amb
DOLÇA
d'una manera
ficada exigeix naturalment un
eje. Els seus actes censurables culminen en la destitució de l'ai- guir o d'aspirar
definitiva. Bé, ei hom- el seguaia .fraccionament continua/ d'ho-s
Da l'armislici enea, el pena dues paraules 1 dues xifres: Barceloce
i
dels
regidors
nacionalistes
de
la
comtal
vila
de
Castelló
I
usa aceidentalment cona
mes 1 de mitjans -de seguretat. dilObre el Rin de Duisburg-Ruhr- na, o; Europa, a. Una multitud les conEmauries. Per tal de trobar un motiu a aquesta injusticia fla- iarma vio-goda a les meras sense 'l'ocuparla
ort esta ocupat per les tropes templa amb enorme vibració. Jo no hi
rigorosament
a
un
recurs
grotesc,
que
es
el
suposar
un
desfalc
t, s'ha acudit
demanar - la; però rtentirtem, eras 'de la Ruhr exigiria un exercit belgues. Ja diguérem que a Dais- era, naturalment; perú em jugo un•peix
)»..sinart en la comptabilitat del Municipi. En aquest punt, el go- doldria que la seva interpretació cinc o sis vegades mes nombras burg hi ha el port mé-s impor- que les terribles paraules Mane-Thecelarador 'reformista passa al davant de tots els altres governa- o el seu ús atrofiessin a la fi el que el que hi ha ara.
tant del món. Avui el port està Fases que en lletres de foc aparegueaentit potaje dels patriotes.
La impressió que aquesta dis- quasi paralitzat. Perú en canvi ren en • el mur, a les acaballes del fesInterpretada seguint la via locació de petits nus/lis produeix hi ha un gran moviment militar: tí de Baltassar, no produiren pas un
D'aixe en són cómplices, ultra el capitost del reformisme, els
Duisburg es la base de l'esqua- efecte comparable.
as corrcligionaris catalans, que es fan aixf dignes del menyspreu essencialrnent politice la inter- As la d'un exercit de tecnics, de dra d'aigua dolça mes forte del
Caries soideella
soldats seleacionate, substrets,
de i'hostilitat deis patriotes de Catalunya i de tots els ciutadans nacionalització del nostre cas pel
fet de representar cada sol- eontinent, vull dir de la "flotte AttenewsWIIIIWISMISZMIMIZI
pol. posar-se dient: que
e senten la dignitat de la vida pública. Cada cop del governador nacional
problema nacional pel vol fet dat la seva responsabilitat, a to- du Rin". Els mariners porten un
Girona cau sorellosament, com una taca, damunt d'En Josep tot
d'ésser {raqueta condició es ja tes aquellea causes de desmora- hell "porapon" yermen sobre la
ulucta, d'En Dualde, d'En Micó i dels tres o quatre senyors mis o pot.esdevcnir un prohl2ma po- lització i de cansament pròpies boina; per?) fins ara no es pot
la nostra terra es diuen reformistes. En la caiguda política litic internacional. De lluny o dels exercit,S, no ja antics, sine pas dir que tinguin massa feina
LA SINGULAR AVENTURA
reformisme espanyol aquests senyors lamentables apareixen
d'aprop, de la mateixa frontera dels que han de 'guanyar una ba- i disposen del seu temps per fer
D'UNA PAGESETA
excursions.
Se'n
veuen
a
Essen,
talla
a
l'orca
de
fre-dor
i
de
tei
caciquistes.
oligàrquiques
les
males
arts
totes
i
de
més
enllä
pot
ésser
esguaramb el fang de
La Premsa francesa ens la reporta.
nacitat. Ha estat seleccionat i que no a pas ciutat fluvial, i la Julieta Gasse estava en relacions amb un
daa
cobejat
o
sollicitat
com
a
que
En
Melquiades
Alvarez,
En
Zulueta,
En
Dualde,
En
Mirelem
contrapes; j posat aixf el pro- adestrat per • a l'ocupació aquell seva borla vermella te un gran soldadet, actua/ment a la Ruhr. Les
tbi eIs altres, mereixen l'homenatge irónic dels catalans.
de curiositat. •
blema és endebades al-lugar-se exercit? Fa l'efecte que si. Fa exitEls
marinero francesos han gents del país la bescantaven: d'enea de
113111112:39SGIW7-7273
esguardant ara objectivament la l'efecte que aquests- dos cossos fet mollea
esforços per substi- la partida del seu promes, Julieta esd'exercit
no
tenen
un
valor
com
dinàmica política del món i, setuir
el
personal
alemany dels re- tava tota consirosa; treballava
no
tenen
"cossos
d'exer
c
it",
dir c .in caldrat
gons
molcadora de l'Estat, perb fins menys dellt; s'engreixava duna manera'
un
valor
numèric
o
quantitatiu,
extraordinaria. Un dia, de cop i volta, el
Perra, encara no s'haurà fet tot
i.
diríem, sine que cump- ara els intente han acabat amb sen davantal retorna a caure verticalei hom s'aconhorta de sotmetre guerrer,
grosses avaries. Això, barrejat
len
per
la
missió
particular
que
mcnt, com ahans. El canvi fan tan sobaixí la Pätria ale corrents polig ovi s
marlitadament se'ls ha atribuit. amb els actes de "sabotatge"
"ANUARI DELS CATALANS"
ties re , mad.s. El més tui santa Aquests soldats no han pes vin- dels alemanys — hem viat un tat que la gendarmeria en volgué esHi ha en català alguns mots corn I
mes
vinent
del
dies
En els primero
polfticPtemplara d'iniciar-ne un. gut aquí per combatre sine per vaixell . d'Estrsburg mig esclo- brinar les causes.
4 l ee, tense ésser negatius, no ocornora puttiInterrogada amb habilitat, la noia
- esa: en una proposició principal afir- d'abril apareixera aquesta de patriotes, No creguin els patriota,: que —es una idea particular — im- beiat a conseqüencia de la magrup
un
coció,
editada
Per
aquesta es cosa massa dificil. pressionar densos masses de po- niobra d'atracar — han paralit- c.onfessa... tot el que volien que confesAató ha fet que quan, en una
eficaçment a la La nostra secular i nefa s ta husés. i el que volien que confessés és que
„nosic: ,; principal algun d .aquest s mats per tal de contribuir
blaci6. La produeció d'aquesta zat el port. de Duisburg.
havia mort un infant, fruit de les semilitat ens mena a considerar impressionabilitat tracia el penel verb, la prz:sencia dun tal . Pr, t agando nacionalistaEls remolcadora estan agro- ves arnors secretes amb el soldadet; sense
La dita obra, que sera profusa:ice tot alba que quasi o hut . passat sament de Poincare, no ja de re- pata per esquaelres, segons els
a bastament que la pro.
esforç es declara culpable i donà unbée, r.gativa, boro no hagi sen- il.lustrada, contindrà una "História del fora de casa com una obra de soldre d'un cop el problema de seus propietaris. Els nema co- de-Déu de detalls. La nit del dia 12 de
▪ nezessitat, er. dir el verb, de ter- Catalanisme", de N'Antoni Rovira i gegants i les nostres coses cona les reparacions, si/Vi de separar neguts de la nuhr coineideixen febrer hacia deslliurat una nena que, co
ir de la partícula no; i, en Virgili; "La literatura catalana anti- un rosari de misèries. 1, tot amb la zona Rheno-Westfaliana d'A- amb els deis principals arma- l'hort pairal, dormia el són etern.
d'antic no es troba sovint ga", per Lluis Nicolau d'Olwer, i "La tot, aquello qui meditaran cona lemanya? › Això el temps ho dirà. dors. Tots ele vaixells d'EstuiDurant tota una setmana l'hort va
poesia catalana moderna", per Tosti3s exemp.le co que eren els partidan .,rr,:ra mai i analcgs, la qual
Els francesos s'alaben de la nes es diuen "alathjas Dio-roes" Assen girat i regirat. Pesó el cadaver no
multitud
de
tm's,
a
Garc.'s.
Contindrà,
el
estala
en
i
segueix
el
número
d'ordre,
seria
prussians
d'una
política
nass.6 és avui de regla
disciplina dels seus soldats i fan
aparcixia. Aleshores. hom resolgui d'ecional amb vistes a les terres notar que fina ara els incidents gotas l'antiguitat del vaixell. xaminar la... masc.
Barcelona: mai ve val tara com mai secciono 1 treballs en vers i en prosa.
germäniques
pels
anys
de
1850
ve.
llena
vist
un
"Mathias
Stinnes
1 els conflictos de l'ocupaciö han
CONFERENCIES A MANRESA
El doctor Corier declara rodonament
Acuesta ornissió seria perfectament
somnia- tingut una importància relativa. 84". In ha remolcadors de les la puresa de lamer que Julieta baria
Ha esta: de finitivament enllestit el i tots els iniciaeors
la
banpoblacions
de
l'AH.
Rin
i
ssible si la ;lengua s'hagués limi•
político-nadors de grandeses
Tenen dret a alabar-se'n. I si ha
inspirat al soldar de la Ruhr.
conferAncies
a fer-la en les soles proposicions, programa de la tanda de per la !o- cionals del segle i de tots passat alguna cosa desagradable dera holandesa es veu molt soCom expliquen, dones, l'engrossiment
ha, dins i tot, remolca- de la noia? Com expliqueu
vint.
Ui
tr: ks principals, que en cl cas d'ésser que anunciaron, organitzada
els
segles,
no
creo
que
desespe.
terra
a
sobre.
Si
un
s'Id
ha
tirat
a cirrer dorador:
dora alsaciano amb la bandera ment sobtat?
Mtatives na admeten el mot mai i y ente Nacionalista 1
rin
de
veure
arribar
a
bona
fi
periodista
holandès
no
ha
pogut
d'Acció Catalana..
francesa al pal esperant temps
Siegs. Pesó la !lengua ha anat uns
els que avui ho san d'una politi- passar unes certes fotografies
—Tothom deia—ekctara Julieta—que
Heu-vos-el aquí:
ä en l'omissió de la partícula no, i
ca nacionan catalana.
l'entrada a Bochum, mes aviat malors.
el meta promès m'havia posat "sial'. I
Conferencian?:
VenJosep
Pla
fa àdhuc en aquelles proposicions
Da 24 de marc.
jo. per donar gust a tothom, vaig farcirAlga ha eserit que a les nos- desagradables per als conquistaDuisburg, març.
les condicionals i les interrogatives, tura Gassol. Tema: Per la Catalunya tres noves generacions els cal dors, això realment — i sempre
me de draps...
etc.,
fins
en
el
/107KI.
admeten mai, gens,
aptesa, prestesa i iniciativa. Na- tenint en compbe el que llagues IEBIMIR111111•1111111111BBABBIOSAIBB111111
DIVERSIONS SENSE SOLTA
d'ésser afirmatives. Si mai Ve vol
Dio 7 d'abril. Conferenciant: Esta- poleon, en dir-li un dia n6 se mal pogut pus-san — té una imporSembla menda l'acolliment que trosi ye mai, o és: Si ve alguna ve- mistan Duras Reynals. Tema: Catalu- quo a Franca no s'bi produia li- täncia secundäria. Però jo franben a Anglaterra oestes proeses sen41; i és ciar que aixó impedeix d'ac- nya endins.
teratura, va respondre que la co- cament cree que nomas hi lia
se solta ni volta. D'enea que una pareDia 14 d'abril. Conferenciant: Tomas sa depenia del ministre de l'Inlar l'ontssó de no en una proposició
una cosa que es , pugui comparar Resum informatiu Ila de dansaires va tenis la idea d'estina com Si mai 'no ve, que tense Iduarte. Tema: Els nostres bornes en terior. Aquesta paradoxal con- amb la correoció francesa. I això
tablir record de la durada en fox-trot,
Ko., es confondria amb aquella propo- els momees dificil: de la nostra
testa de Bonaparte te un caire As la correoci6 alemanya.
Ahlr, a un quart de set del ve't aquí que no cessen tes promturea
O afirmativa.
ria. Lliçó per als catalana d'avui.
Aquests nuclis militare disto- metí, un tren de la tinta del Nord per arribar a les 24 hores de dansa.
ben verldic. Si Catalunya aspira
V ornissin de no darrera mai, gens, escato es distribueixen en els punta
Fa pocs dies ala Santos Casani i miss
CONFERENCIA A SABADELL a la llibertat, si la nostra histbamb un tram y la de Sant
és, dones, perillosa, pesqué no
estrategics.
A tot el llarg de la Andreu, resultant tres morts I Mabol Roberts han ballat, a Hammers-.
Catala- ría nacional es un anaviment bisper
les
lomees
Organitsat
fer-se en tots els casos; i és per
llarg
de
la
Ruhrrivier
i
a
tot
oil
mna,
durant 18 llores, 3.4 minuts. Tanvint
ferlts.
tindrà abric que ara s'inicia, per que
i Per altres raons encara, que els nista i Nacionalista, de Sabadell, quarts
Emscherrivier hi ha nuclis milimateix no han vençut la patena que una
sentir-se
'Buces
pomencen
de
lloc demd, divendres, dia 23, a dos
ne
partit
°elede
desempat
aconsellen
de
no
practicar-la
En el
ti cs
dies abans ta damas 21 hores, 16 mivespre i a la sala d'actes del de Lots els miles, mes o menys tare. A les ciutats, les estaciona,
brat a Girona entre l'Europa
Mai no ve és serepre preferible a de den del
Centre Catald, una conferència pública, democratice els nostres pensa- la casa de Correus, la casa de la F. O. 1 el Barcelona, yerme el nuts a Edirnburg.
re.
Ciutat i els punts estrategies
No cal dir que tot dansant, les dites
El lector que ens 1ns:tina que caldria a càrrec del propagandista de la Unió dors 1 eIs nostres polltics I dels carrera san ocupats. I ja no primer per un gol a zero, que- parelles s'alimenten tant cene podm.
ke lerir Mai ve a Mai no ve, per alió Catalanista, doctor I. Riera i Pun g í, el obeiat les directrius do la malla cal dir els pasada a nivell, le,s dant °amoló do Catalunya.
NEGRORS
qual dissertarà sobre el tema "Com s'a- tat no es Ilencen a conspirar per
ches negacions equivalen a una afirvies, els cantata, tes estaciono fluHan arribat a París, procedents de la
poble".
Segons noticies d'origen transervir-les?
11
» pensi que ell, com tothom, no l'ibera un
vials,
les
carreteres,
les
portes
En política jo no cree 1 em de les fabriques i do les mines. ces, la sltuaol6 minora a la Ruhr. Martinica, cent noies negrea, que, en
▪ Pas Ve mai, sinó No ve mai, i setsATENEU NACIONALISTA sembla qüe no es pot creure, que
S'est à Intensificant de manera principi, pensen dedicar-se al sena daque sigui cap obstacle a aquesta ex. DEL DISTRICTE CIN QUE
notable la tramase do ()atizó cap rukstie
el camf recte sigui el Inés curt, ELS DUANERS
1 11 ó alió de les dues negacions; peEls maliciosos 1 els humoristes ets
a Franca I BSIgioa 1 es va reo,Per tal de nomenar la Comissió or- per?) tampoc malignes prevenSemi sobre tot que mal no és cap
Bis
duaners
són
una
nota
pindament a la quantitat que havia atribucixen &verses planetes quo poc
la
qual
ganitzadora
d'aquesta
entitai,
corta
gene
que
espera
de
cienos
negativ, com ressurt darament
toreaca si ja heno passat la
testen a ‚mire amb la crisi del gremi de
xaressions com les segiients, que són abreçard la nova divisió municipal en corte momentse suertes ocasiono, frontera de la Ruhr i una cosa de Iliurar diarlament Alemanya. minyunes.
ltaament correctes: Si mai el tro- projecte del districte cingt&, ea convoco —mansoies els uns 1 efusives, mes aviat desagraelabhi si enea-.
Ha oo n monçat la Conferencia
Entre les tropel negres, tot sovint dedo
eatastrefiques eIs altres, — per ra thom de pasear. Els duaners de perlts Interallata a Londres nunciades
dignes-1i que ,ens ringla a veure. a tots els nacionalistcs del tnateixdona,
pels Ulernanys, i acuestes noies
findet Ilse
Iniciar 9 Ac9 c1 P lir ce nes DOpE11. I6n els que tenen la corda al coll per estudiar les pi-upoziolors negres, l'esdevenidor de Fraga po
vist ntai una cosa igual,' Dubto friere, o la reunió que
divendres, a les deu de la ont, a la Ce, •
dit nui semblant tren
presenta massa ciar.
de la Ruhr tina ara Aán 81 6 Ano turques,
119110P 100011
meterlo idee:ánimo, Rambla del Mig.

a caiguda del

riti_ ELS

D'ençà que en un acta
lament famosos s'amenach l'Estat que es fort de da nostra feblesa, amb apellar Europa -per
resoldre en última instància el
problema racional, qui no • ha
sentit a dir que cal internacianalitaar-lo? Perú arribant al - fet
d'aquesta internacionalització no
tothom está d'acord, per tal cera
pol, ésser evidentment interpretada de diversa guisa. H1 ha una
internacionalització segons el
dret, segons la moral nacionalista igualatäria cristallizada a • la
Societat de les Nacions amb la
Societat mateixa i amb el ree
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Senyoreta
e

e
ui
Vocal del Consell Gen:ral de la CA iNa de Pensions per a la Vellesa i d7sta i vis, Szzrenria
General de l'Institut de la Dona que Treb:illa, Secretäria del Casal per • -- ni1111-3,
LEscola d'infermeres de Sa:ita Aiii-oaa, i Coagreganta de les Fijes de Maria

telni SAflÏMiEî ALS 26 ANYS 5'EGAT
.

a la vila de Campins, havent rebut els Sants Sagraments i la BenezEcció Apostólica

(A. C. S.)
o

e

roa
4.4

e..

1 Rvdm. Sr. Bisbe d'Avila, Dtor. Enric Pla i Denle!, son
oncle; els seus afligidíssims pares Damià Matelu i Bisa 1 Mercè Pla
Deniel; germans Miguel, Mercè, josepa, Emilia Carme; germana política júlia Quintana; oncies, Eulària Mateu, Vídua de Castillo, Dolors (Religiosa de Jesús Maria), Narcís, Emilia i Trinitat (Religioses
de Maria Reparadora) Pla 1 Denle]; cosines germanes; cosí germà
parents tots; la "Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis de
Catalunya" i les Juntes de rinstitut de la Döna que treballa", del "Casal per a malalts" "Escola ti'Infermeres de Santa Madrona", ferien el
sentiment d'assabentar als an'Acs i coneguis la trista nova, pregant-los
una oració per 1 9 änima de la difunta i convidant-los a acompanyar el
cadáver avui, dijous, cija 22, a dos quarts de quatre de la tarda, des
de la casa, Argüelles (Gran via Diagonal), 442, a l'esglésizie parroquial
de Santa Maria de Jesús, i des d'allí, ál Cementiri Nou.
No es convida parkularrnent
Es prega que no s'enviïn corones.

e
1.

L'Eminentissim Senyor Cardenal Arqueb"she de Tarragona; Eminenffs7,im Senyor Arquebisbe de Val&icia:
Preconitzat -de
Primat d'Espanya; Excel-lentissim i 11 . 1ustrissim . Senyor Bisbe de Barcelona; lllustríssims i
iieverendfssims Senyors Bisbes d'Avila, Girona, Lleyda, Seu
Tortosa i Vich, s'han dignat
concedir indulgeneies pcìs aetes de pietat que es practiquin pel lx5 de Päniam de la difunta.
liarkw£.7.11=e_legelfrfeeret=2..t.~3~Let
41,

xert:
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La Corporació General de Sindleats Lliures Ve intentar entrevistar-se ahir amb talgovernador
Per fer-li avinent el seu disgust
L'HOMENATGE AL MESper baver-ee intentat desorienA les sis menys cinc mines ‘obre la
i vint ferits
. , , TRE MILLET
tar a l'opinió pública amb rasses3i15 ordinaria, de segona eonvocatória,
sassinat del company Tomàs.
Van rebent-se noves ste Catalunya.
presidint l'alcalde,.senyor marques d'Afe pancita a la que tota la ciutat lamenHavent aliegat el senyar Ra- avisant la vinguda de Delegaciens i
lella.
ta, encara as l'hora que en l'Audiència y entes
eala
que no paella rebre
presentacions d'Orfeons i entitats que
Es llegeix l'acta de la sessió anterior,
de lo criminal d'aquesta ciu'at no s'ha
misSió de la Corporació, aquesta desitgen assistir a lacte de descobrir que es aprovada sense discussió.
celebrat el judici oral.
es eren en el cas de fer
- el Pedró que commemorara la primera
DESPATX OFICLeL
que TM es tracto, d'un s,ucoés
audicies catalana de Itrassi6, de Bach,
EL QUE DIU LA COMPANiIA
caräcler vulgar, sinó d'un non per l'Orfeó Gula.
Ofici de l'Alcaldia comunicant diverTRAMVIES
atemptat social contra un afisos afers de la Comissier de Govern.
Cal advertir als que han manifestat
La Cusapanyia de Tramvies trames la liat al Sindicat Lliure del ram que ;aseden amb Ilusa senyeres, que
CONDOL 1 MOCIONS
de la cohstruceit.
aquestes han d'estar a l'Orfeó Catala
seta següent:
El senyor alcalde. explicar ais regiEs plany la Corporació que l%s una hora abans, o el dissabte, per tal
"La Direcció de "tos Tranvías de
autoritats siguin impotents per de poder fer-ne la col.locació a la ga- dars la desgracia ocorreguda al metí ande
Barcelona, S. A." ens comunica que est
la topada d'un tren i un tren:eh de Sant
evitar aquesta neta efigies, eo lena de Vorgue del Palau.
cl desgraciat e 1 derat esdevingut ahh
Andreu a la carretera de Ribes, i densa‚ es
arad en ésscr cnbestit un dels seus cut, que l'ora impossible, deegraolana que es faci constar el condol del Condarnent, el restabliment --de . le
sei per un tren en rencreuament de la
.Corn a primera obra del procarretera de Sant Andreu arnb el fer- pau social a Catalunya.
grama l'eminent pianista Emil sistori. Aixi s'acorda.
El senyor Santamaria s'adhereix a les
rocarril del Nord, el tramvia, despees
Sauer interpretarà en son con1A VAGA DE CALELLA.SG- eert de diumenge al vespre, al paraules de condol del senyor marques
cahaver fet la parada obligatória, en
d'Alella
i demana que es passin tanques
LUCIÓNADA
.mre que les tanques, les traves i el
Palau de la Música Catalana, ed
El Governador senyor Reventó.% va la- magnífic Concert Italià de J. S. als paseos a nivela no tant sols en els
lisc esteren obertes, continua la marea, i es el rrtoment de travessar la IIbre atele un telefonean' de Calella maBac.h. A Continuació tocarà la de la Companyia del Nord, sinó tasaba
tia del ferrocarril el tren se ti tirà
nifeetant que s'harren reunit la Fede- Sonata op. loa de Beethoven. A en els deis Ferrocarrils de Catalunya,
rase de Fabricante i Sindicat erobrere la segarla part, després d'interes- especialment al carees- de Balmes.
lernunt, wrafant-lo per la plataforma
Despras d'unes'paraules de condol
d'aquell poble herent arribat a una tate- santa composieions de Mendelsebsterier i empenyent-lo un bon trae
agenda i solueionent-se la vaga.
fins hque la. violencia del cap el va
sohn i de Schubert, hi figuren senyor Escoli, el senyor .Maynes palese
. la 'necessitat de que es posin tanques
fer volcar, ocasionant les desgracies que • Dig ue tasuLe tate, segons noticies par- cinc obres de Chopin, totes elles
tieulars das d'alai &tunea treballat en escollides entre les Inés conegu- als passos a nivel l i que es reguli
tots lanactetem
mansa deis trena dins La cintat, preseinla mejor part de les fabriques de Calella. des del gran romäntic del piano
La Direcció posa de manifest que
cnnstananent ve assenyalant els perills
i de les que En Sauer en dóna dint de la Hei de Ferrocarrils; protesta
que el governador permeti aquests abui'aquest encretsament i que ha proposat
una Interprelació magistral.
la modificarais de l'enclavament des de
Omplen la tercera part una sos i demana que l'Ajuntament posi tral'en sedó, modiiicació reiterada i estudi
obra d'En Sauersruna. dança de ves a la Companyia mentre hi hagi
senyors
fet sobre anuests assurnpte en 30 d'octuGranados, una gsvota de Saint- auuests perills pels ciutadans. Els
APDIENCIA PROVINCIAL
bre de 1920, presentid a la COnInanvia
de Bordas i Arquer s'adiscreixen a les paSaetas
i
dues
coMposicions
VISTA DE CAUSES
del Nord." '
Liszt, una d'elei Pendimaniada ree:es del senyor marques i fan consA la vició tercera i acusat d'estafes "Mazeppa" plena de dificultats tar el seu condol.
UN. ALTRE MORT
El senyor mantees d'Alella propasa
a la Mutuelle de France et des Colonies, tic tota mena, obra de prova per
Ahir, a les dotze, morí a la Quinta
ha cureparegut Rabel Nans García,
a tots els virtuosos del piano i que el Municipi pagui les despeses dels
de la Salut "La Aaanea" Rarnona No- per al qual ha demanat el fiscal la pena de la que En Sauer en fa una enterraments dels morts i de la cura deis
ferits. Així s'acorda.
gales lbars, a conseqüència de les reta- de sis n'esos i un d a de presidi correc- creació.

Topada d'un tren i un
Tres morts
val nova

-3
MUSICA La sessió del'Ajuntament

LA PUBLICITAT

nitarq da 1923

desgràcia succei ahir mati

rencreuament de la unja del ferropra l del Nord amb la carretera de RiLee a tocar el carrer Mejor del Clot,
ce rasar« que ets vetas d'aquella baranomenen el de les "tanques de
4, irme', tantee i tantee san les catesajes que hi han passat.
rindres mateix que fa uns qua.
,y5 toparen cl trum i un tranivia, a u.
seso de set del matí, el tren wea d.
ferrocar ril del Nord embestí i volea c
narnria 436, que a para en direcein
acet Andrea.
Per rumors recollits entre el pah'i
sombró que immetEatament acudi al llu.
del succés, st.mbla que el succeit és el se
¡ere:
El tren, malgrat haber-hi el disc tan
eat i sense duner temps a rencarrega
Macar les tanques, hr
Je les agulles dc
travessat el pas a nivell i e/abestie e
ramvia,
arrocegant-to
una %asteria d
t
gueires i tombaut-le deixen:-lo ans
grans desperiectes, i arrocegant i desUnas una caseta de fusta instalaada al:
fa peca dies per a guardar-hi les einelrazter ial per a les noves tanques que econanteixen després de maltea gestiow
dels muss i regidora (12 wenelles bar
13.1C-SC, per a evitar les desgracies que
eusen les actuals.
De primer moment han acudit al Dos
del sumes torees de la guàrdia urban,
mesada i de pus i deis Coseos de la
ese2tat, que cuidaren
'
Guardia
allunyada la. quede Verdee i d.
lada.
Resultaren (cric, essen auxiaiats al
diseeasari de Sant Martí, on hi foren
condui t s uns en tartana i uns altres a
pm de braeos, eh següens:
Ramona Nogales Ibars, de 42 anys,
,que ti tallada la cama dreta i feri des greus a l'esquerra; fou trasEadada
a la Quinta de la Salut. Joan Madi Gard ies. de 69 a n e e, contusions al cap, de
prolastic Ileu. Francesc Torres Melé,
de 6s anys, ferides ticas a la rna estimeta. Tontea Suryol Alemany, de 3 0 enys,
lferides lleus al cap a /a ma dreta.
,Pece Sería Valls. de 37 anys, ferides
¡leus al cap i al braç dret. _Loan Salvador Sierra, de 47 anys ferida 112u a la
mil dada. Rosa Puig Rovira. de 34 anys,
contusió al bree esquerra. de pronószie
reservat. Soledat Font Puig, 42 13 anys,
contusions lleno a ta me dre t a; Josm
Gil Catalin. de-42 anys ferides tices al
ca i a la Me arete. Francesc Blanca
Cestillo, de 32 anys, ferides a la rra
'dreta i al cae. Pere Franco Sanliage.
dc 25 anys, ¡celda !lee a la mi esquerra. Germà Faz Basaos, ae 37 anys, feria
de Heu al costat etsquerra. Josep Foz
liateos, fer arla Ilees al pea esquerra. Fronroe Zapata, de 32 anys, tedia
aleu al bree esquerra. Miguel Sanz Marear de 42 anys, i Josep Carrera Cortes,
'Ate safriren excitació nerviosa. Antoni
/ Cortes Mude. contusió heu al costat
esquerra. Magda Casenoves Basta, de
54 anys, contusió Ileu al cap.
Al dispenseri de Sant Andreu ion retada Francesca Col Cabot, que sofría
eentueions llena a la mi esquerra.
El ferits mas heut es traslladaren
cm propi peu al dispensara i el altres

(tren coneluits per carnilles de la Creu
Reja.
El conductor del tramvia. qui ostentara el número 1443 i es deia Josep Bardeja queda mort agafal sota el tramvia,
i per la posició que estaba semblaba hatia alentat saltar del cotxe, i samba queda nansa i completament destrossada,
tina dona que no ha estat identificada,
pero es dala si era una veuedora del
mercas del Clot
El cobrado/. del tramvia fou mas afortunas, puix pegué escapar miraculosaturnt com alguns passa;gers, en sentir
la campanada d'alarma que toca el guarda-agelles des de la caseta que la ha al
Ps a nivell.
n Els reorts foren extrets després de
taalts treballs per una brigada de hombres, dirigida pel cap, senyor Gutiérrez.
2or després d'esdevinguda ta terrible de4zräcía es personaren al lloc del
cueces el regidor del districte dese, seayer Escota, i el senyor Massot, ex-tinent d'alcalde de lesmentat districte,
luyere-11i samba els cap i sub-cap de la
guardia urbana. senyors Ribe i aferiao. Taenhe hi foren presents aviat els
gemía de la Companyia de Tramvies
selye7s Veiga i Carrasco i l'enginyer
de la Companyia del Nord, senyor
aconmanyats de personal subaltern.
El jutge de guardia, que ho era el
del distriete del Sud, senyor Amat, insana les prirneres diligències, quedant deKnut cl maquinista del tren i alliberat
guarda-agulles, qui de moment tanta/ fou detingut
eles tard hi asaren el alcalde. senyor
tanrquas d'Alella; el senyor Nadal, tint d'alcalde del districte; el regidor
knyor Navas i el governador civil.
Les lisies de teaegraf i telèfons qued aren tallades, tenint-hi d'acudir brigades a reparar els desperfectes.
Cesta molt restablir la circulada), puix
tramvia queda empotrat a terra i
equina tingué que ésser remolcada per
lefrir una importanfaveria.
El pelle, que romángué essacion
ala maltee duraren eis treballs de reti'Id a deis cadavers i restab lement de la
eir culacie, cora-n e aba indigitet el sisee,.
7nuc
i jiola la
Certamen!
ibl eroció purpu,r, pese: és lamentable
aele no trobi reesó en les esferes juditIli a. Les poderosas Esepreses o eseapeu
*ante de les sancions que mereixeria
gea cura amb cele metate, i vigilen els
kas screeis, sdit causa de innombrakke desgracies. Com una mostea de con:
d ilueixen les resaonsabilitats, ens
d'ueu que tralgrat haber fet quatre anys

d'aquest mes duna calistro-

tramvia

Cränicaludiciária

d/es r...budes en la topada del tren amb
tramvia.
MANIFESTACIONS Da:1. GOV R.NADOR
all Goveraerlor va manifestar ahir que
harta rebut ttna carta de l'Alcalde dientlt que davant dl desgraeiat aceident
oeorregut ahir al pas a nivel! del Clot
creis eonvenient es Convoques a una Teun:6 als repretatnnessm mf„ce elirdlu sce
nite als representante de les companyfes
de traerles. del la C. del Nord, enginyer
Cap de la Dirlesió de fermearrils i a la
qual hi assietirfa el Cha des Serveis
tes-nies de l'Auntement per tal de cercar una forma d'arranjament definitiva
d'aquell pas a nivel' 1 evitar la apetició
de d.seracics coxis la de ahir.

cional,

PROVIDENCIA IMPORTANT
EN L'ASSUMPTE DEL BANC
DE BARCELONA
Abans d'alar va dictar-se per la Sala
primera del Civil, en l'apel.lació de la
sentencia dictada pel jutjat del Nord
d'aquesta ciutat, el qual considera com
a dipósits els comptes corrents sense
heteras, una providencia declarant-se la
Sala en discórelia, quedaste per comegüent, nuLla la celebració de la viste
d'apel.lació, proceclint-se a un nou assenyalament i al nonenaments de dos senyors mino per formar pari del Tribunal.

EL NOU PRESIDENT PREN
POSSESSIO DEL CARREC
A les d.;u d'ahir al metí va prendre
possessie del seu cärrec el nou president
de l'Aud:encia Territorial, N'Angel de
aalEaFENGIO PER FEB Vera Negales. La cerinión:a va tenir
lloc a la Sala del Ple.
COSOCIONS
A llora ahans dita, el president va
A l'Hatea Ritz fou detingut un entrar a la Sala acernpanyat del maempleat del maLeix establiment, gistrats senyors Evariat Casado i Joal qual se l'acusa d'exereir coac- sep 111. Camas, restant de peu al caeciono, als dernes empleats, per- tat del silló presidencial vacant, mentre
que la Gerencia de l'Hotel no ha- el secretad de pavero de l'Audiència,
via readmE.s els vint obrero aro- n'ayos' Manuel Sierra, donava lectura
miadats a conseqüència d'aban- del Reial decret i facilitara la fórmudonar els seas Roes el dia de la del juratnent.
Patur general.
Seguidament va prendre seient el nou
Instrueix diligències el jutjat -president, ordenant la soesida del pede l'A•!liZmcia.
blk. A la dreta del president Ini estaLA VAGA DEL RITZ ven els s.nyors Juli alarthez Jimeno,
' 'aran els nostres president accidental, i Segon Fernán,a alguns dies foren tico- dez Argaelles, president de la Provinrniadats uns empleats de l'Hotel cial; a resquerra els fiscal senyor DiRitz que deixa-ren d'acudir al dac Medina i el president de Sala setrebail per assislir a la mani- nyor Fatix Alvarez Santullano, assisfestació que va organitzar el tint-hi també magistrats, advocats fisSindical Unir, a la Plaça de Ca- cals, jutges de primera instancia, secretaris i oficial; de Sala; els senyors Clatalunya.
En vista d'això la Junta del vería i Sarmiento, pel Coalegi de Seram metalliargie ha circulat una cretaris judicials; eis smyors Serrahiordre als obrers afectes al dit ma i Anguera, pel Catlegi d'Advocats;
ram empleats a l'esmentat Ho- - el desea del de Notaris, senyor Barras
tel perquä abandonin el troball de Palau; el dega del de Procuradors,
per solidaritat amb els altres senyor Vergas; advocats de l'Estat,
metges forenses i jutges, fiscals i secompanys acomiadats.
dels jutjats municipals, etc.
EL SOTS-EDGRETA.R1 cretaris
El president rebé la felicitació dels
DEL TREBALL
concurrente i remerciä llur assistència.

Crónica social

AMICS DE LA MUSICA
Els "Amies de la aluscica" donaran
avui dijous, dia 22, l'anunciat re ital de
vielt a carree de a:rente:ea Hubermann,
el frailes violiuista polonés q ue Pea Pal
risitarä Barcelona.
-meragd
El programa desqueeta estä com.
post d'obres taut i:uportants rom la, "Chacona" de Bach--de la qua! Ilubermann
en fa una gran ereacio—el "Concert
mi menor" de Meneelsehen t la "Sonata"
en sol manir de Brahma les quals respectivos interpretadores son enrules per la
crítica cura a model de serietat i expres.s:6 .
Completen el programa el magntfie
"Noeturn" en mi bemol major de OboSurasate ,e1 -Vals" op. 01, nrim. 2
de Chopin - Huberivann i "La Campanera" una de les més difleila obres del famas Paganini.
Acompanyarà tant important programa
en el pinte, el notable pianteta Paul
Prenlde cohlabonidor emnetant de Nubes-mesa en les sesee tournees per Europa
i América.
El corlen com de cuiden' tindre lloc
al Palau de la alusica Catalana i eomenmençarä a tres quarts de deu de la
nit ea puut
• ••
Diumenge rimad dia 2.5 tindrá Ilse al
estudi Domus Aria el segon coneert de
Quaresma a earree dels notables artistes
En Enríe Roig violinista, En Etnest Cer.
vera pianista i En 3ult Esteban pianista
acompanyant.
El programa e stä Integral per obres
de mune &moderna frunce ea i es d'esperar que donat lanterea» que desperta tal
audició, ea retire stunament toneorregut
per distingit petate.
A L'ATE-NEU 'D'IGUALADA
El p pexim divendres en el Sale d'Aunietos:Le de l'Ateneu d'Igualada finare
Ilue el guatee troncad de lar tanda de deu,
dedicar a Beerboven en el que Pi pendra
part ultra el Dinsetor I professors del
Conservaban, la exeeleent pianista senyoreta Na JosefinaSerra, ex-elusene del
nuestro Hurgues 1 actualment de l'Academia atare-hall .
Integren el programa ele Teles en mi'
besnoll, do menor la Solista en do
diesi menor ob. 21', per a piano sol.

En contestació al radiograma

cuysat pel sots-sestretari del ministeri del Trebail, de la Fira de
ca de Moslres a petició dels pe-

riodistes interessant Eindult d'un
company seu bilbaf j l'amnistia
per als dolictes d'impremta, el
president del Consell li ha dirigit un despatx dient que desitja
trobar un n'IRA dintre d'això
perquE Paspiraciti pugui és>er
al seu teMps convierta.
El pròxim diumenge, dia 25,
la delegaeili del minieberi del
Treball. Comerç i Indústria celebrarä una recepció en honor
del sots-secretari del propi ministeri En Ramon de Castro. A
lacté han estat invitats taita els
organismes i institocions do Catalunva i Balears dependents de
l'esm'entat ministeri.
L'ATEIIVTAT D'HOSPITALET
Maigrat dels informes con g osos reeollits als centres oficials,
s'ha arribat a identificar la personalitat de 'obren que bou trohat mort diumenge passat al
terme d'Hospitalet del Llobregat.
Es deia Tomis Ferneres, era
natuaal d'un mdrie de la provincia de Valencia, casat i el son
ofici era rajoler.
Segons vei'sions reerAlides, el
Perreros anava per la via tercia
de M. S. A. amb altres dos obrera
anomenats Joan Mateo i Adrià
Sabtadament va sentir
que un subjecte el cridava To-.
mäs...! responent ell tot segun. El desconegut- digne alestoree a altres que Eacompanyaven poden fer ton, que Es ell!
Aquesta van engegar-li alguns
!reta produint :di dttes ferides
mortalls al el , n!orint. ins . ;1-. 1äniament.
Els agresors van fugar daslea de cornee° Easaaseinal.,

ASSERVALAMENT8 PER A AVUI
AUDIENCIA-TERRITORIAL
Sala primera.—Seu
Desahuci. J. Vila contra V. Vila.
Nord. Menor quantia. Pau Rosselló,
contra Francesc Ruiz.
Sala segona. — Barceloneta. Major
quantia. Francesc Torres, contra Sacietat Jordi Coma i Companyia.
Lleyda. Incident Erancese Teixidó,
contra Teresa Macià.
AUDIENCIA PROVINCIAL
Secció primera.—Drassanes. Quatre
orals per estafa, furt, atemptat i resistencia.
Secció segona. Sabadell. Conelussi6
de la vista de la cansa per falsedat
contra Pere Martínez i tm altre.
Secció <ararla. Concepció. Dos crisis
per furt i danys.

Fets Diversos
UN 1101IE MORT EN PUJAR AL TRAMVIA
A dos quarts de deu d'alar, en pujar,
corrent, al trameta nrimero 101 deis de
la Creu roja, al passeig de Sant Jotas,
davant del earrer d'Ali-Bey, un borne
ho fea mil tan mala fortuna que tapä
de cap oub un pal, morint a lacte. Aparentan. tenir una einquautena d'anyte
venta calces blavea i americana negre
anava descalç.
(dl Jutjat de guardia atea al Iloa
fet, ordenant el tresllat del cadáver al
diptieit de l'Hospital Ulule.

al

FOO
mir a dos queda de deu, en declare
un limad' a la fibrina de planos que don
Josep Sayona té al carrer de Ponent 24,
quart. Ea cremaren utenellis, mäquiues
1 meterlo!, que impeled, verdees de bastant eonsideracie.
Ah cap dama quart, tal Isombers de la
Central harten aususegu i t mili. el Loe.

Els Teatres
LA PASSIO D'ORERAMDIERGAU
En la sessi6 que a la urda del dinmenee din 2a, N'Adela a'ual donará en
el Palos de la Ilueica Catalana, destituida a relatar 1 comentar fa Paula d'Oberannuergau, enpplojecultran uombroees
vistes quepermetr3n eleassisteuts ferse
cometed canee del que es a q u est farne•
diabla sacre popular i ranittient que'l volta. Fis projectaran vistas de exujunt i
detall de la vena poblado alemanya, del
teatre on té lloe la representad& de lee
persones que hi prenen part (cap d'ellee
exerciut la prefesaitl de comediant, com
je es sabut), del peblic que devotament
aanasteix a l'acre 1 de totes lea ~ene;
Luls cae:leerles iques.
ELDORADO
Desea, divendree, celebra la fundó del
seu l'elidid la gentiltesima Pilar Alonso
amb un programa eelecte eaeullit entre
lo millar del gen repertori. La creadora
del CUplet Cala% que renta amb animorezos edndradors, justificer-e una vegada
mes que la mesa fama es terma.
Completaran el programa ele famosos
chilates Desunen Stetwe y le Navire ?aya
terieux, errad:le científica que mula dia
es mes admirada per entecos i profana.
TEATRE VICTORIA
st -mi dijous a la asedia es posara en
escena la famosa sareuela "VII astillo dt
hierro" en ea que tanta aplaudimente
eonsegueixen la amere. Josefine Cha
ffer, la senyora 'Demandes 1 ele eenyors
vItosal, Cornada, AnutvIva, Pradada
Oya.
A tal alt tie representara remera "Ma
das" quo sera cantadda poi popular te
nur Mawslo Utor, esnent seem p lat pe
el notablebarlton *en Valle t ultras
parts de la conmanyta.
Tambe la veteare aplaudida revista
"Vaya oallor" figurara ea lee dues fuu
dona d'avui tarda 1 ult.

gamo».

ÁPROVACIO D'UN DICTAMEN
S'havia atondar mie un dictamen de
damunt la taula, pendent de discussió,
quedes per claretes per a veure si venia
senyor baró de Viver. El dictamen
Es de la Comissió de Fornent, i proposa que s'acordi que per a la provisió
dels treballs que es realitzen en la muntanya de Montjuich per a prevenir els
accidents derivats en eh desprendiments
de roques del lloc anomenat el Morrot,
es destini la quantitat de 973.022 pCS-

e

setcs.

No havent-hi tampoc el senyor bate>
de Viter, és aprovat de seguida després
d'unes breus paraules dels senyors Ar-.
quer, Capdevila i Tesela
A les set i vint-i-cinc minuta, el aenyor marques d'Alella aixeca la sessió.

Notes inforrnatjves
Ahir visità el senyor alcalde
delegat regi de primera ensenyan
ea senyor Manuel Luengo, el qual
anä a acomiadar-se, amb motín
de marxar a Ron•o en Peiegrinacid.
ACORDS I MOCIONS.
La Cenz:ssió de Fornent !a
avordat: Que "s'estudii l'asfal ,. del
carier de Voadaguer i Callis: roposar a l'Alculffla que es facilit;
a la Brigada Illcpogrbfiea d'engiayers ums local a proplisit per
a poder-se dedicar a treballs to,

pogräfias a Les Corts de Bannt.
Pirren presentades les següents
rnoc..ms:
Es passa a landre del dia.
Dets senyors . Tusell i 1111.1 e,
EL DICTAMEN DE LA porqué • s'arreglin els carrers
NOVA DIVISIO DELS DIS- d'Anal!, Eduard Conde, Santa Rosa, Caponeta i Riera Blanca, i
TRICTES ELECTORALS
perquè se suprimeixin les vora,
Damunt la tatúa hi ha el dictamen de virs a la barriada de Sarria.
la nova divisió de districtes, el miza fa
SUBHASTA
un mes que hi resta sempre a precs del
S'ha ctiebrat la sublassta del
senyor baró de Viver.
El senyor Rocha, en Menda, a lab- solar Ileb.a II de la illa número 5,
ciruela dels senyors bare de Viver i Ca- secció primera, de l'a Granvia
nals, demana wie continui damunt la tau- Laietana, t.d j uOttant-se provrsiola. El . senyor Junyent demana que, mal- nalment al senyor Joaquín'
grat haver vingut eepressament a la seo« Ecbagile, representant a Boxee,
lona de la Ctairpanyia Auenda,
sale puix esta. malalt, continui damunt
de la taula continuen restant-nla alguns. tirria de Taba,28, per la qtras'.••at
posin d'acord i en la sessió vinent, -sense de 231,906'%7 ptssetes- I2'9u presidida pel ',lucid d'alcalde sonvcr
falta es discuteixi.
El senyor Maynas diu 'que no es trac- Molona i autor Izada Pel yrl,tari
ta d'anar ajornant el dictamen, sima de senyor Venus.
qua sia aprovat aviat, perqui pugui tenir ben prompte vigencia, en les primeres eleccions. De totes maneres, diu
que no té cap inconvenient que resti da-a
munt de la taula si -tothom (Urna la seva
paraula que será discutit la setmana que
Ve.

Diu que en la sessió que ve no hi
podre assitir, i &mana al senyor Rocha, el qual tampoc hi poda assistir, si
s'aprovarà en la próxima setmana. El
senyor Rocha diu que aprovar-se, no,
porqué tal com estä ell no In pot donar
la seva conformitat pera que no tingui
cap dubte que es discutirá.
S'acorde que continui damunt etauta.
CONTINUA L'ORDRE DEL

DIA
[tela dictàmens que hi havia damunt
de la taub continuen restant-hi alguns.
Els altres eón aprovats sense discussia.
San aprovats, també, la mejoría dels
dictara:es de les distintes Comissions.
El senyor Vi.ea dernana que un de la
Comissió de Cultura que proposa que es
gratifiqui amb cinc mil pessetes els
empleats de les institucions i organesmes que depeuen de resmentada Comissió, que temen categoria de caps de Negociat, aplicant-se l'import d'aquestes
gratificacions en l'article primer del capítol II del vigent pressupost, quedi damunt la taula i que a la seseaó vinent
na que sia aprovat amb una esmena que
presenta, en la qual diu que es faci extensiva aquesta gratificadas a tots els
altres empleaba que tinguin una categoria seniblant, peró no reconeguda. El
senyor Maynas din que es retiri el dictamen o que es detalli q són els beneficiats amb gratificad& perquè segons
coste ell no pot permetre que s'aprovi;
el senyor Degollada diu que es quedi damunt la tenla ique en la sessió vinent
s'especificarà el dictamen, tal com demana el senyor Maynis.
Després d'unes paraules del senyor
Bordas, Maynes i D e eellada, s'acorda
que quedi damunt la taula.
a PROPOSICIONS
Una, deis senyors Blajoe Viza i Sansamaria, perque s'acordi: Primer, que
s'eprovin els patina]; de l'impost de cedales personals i arbitris sobre Bogaters
i sien exposats en pablic quince dics; segon, que el eeríode voluntari de cintraheut respecte a rarhitri sobre Bogues
s'efectui durent el segon mes de ceda
tritnestre i el de cadetes permute que
comenci el 13 del próxim abril per a acabar el se de juliol següent; tercer, que
amb l'clarcte que els contribuents pegual prevenir-se de les leves cadetes
abans que neabi /a vigencia dels de l'exercici anterior, s'expedeixin al que ho
sol.liciti des del dia 3 del praxim mea
d'abril. Fou aprovada.
Una altra citas seneor% Vira, Rorha,
afaynés i Arquee parqué s'acordi: Primor, que s'informi en l'enquesta oferta
pel ministeri d'Hisenda, per la qual enea
la Comísela d'Hiserela d'aquest Munidpi nomenara una ponencia; segon, que
es faci present al ministeri ncr‘,citat de reformar, junt amb les hiseades
locals, l'organisme administratiu que la
regeix. Fm" aprovada.
Una abra deis senyors Vista, Rwasa,
tnaria i Santsalvador, perqu per a les desses de les elerrions de vocals patrons i
ebrers del Tribunal Industrial es posi
disonsicile dol preeklent de la ;Tenla

de Reformes Socials la quantitat de
2.000 pessetca.

La !lengua catalana al
Gran Teatre del Liceu
Encapqalada arrab la signatura
del nostre can aruic Massó i Llorens, serà presentada a la junta
genera/ que aquesta nit ha de
celebrar la Societat del Gran
Teatro del Liceu, la proposició
següent:
Els accionistes de la Societat
Gran Teatro del Liceu que subscriuen, tenen l'honor de sot m etre a la junta general la segilent
proposició incidental:
Essont la noatra Societat una
vella iestitució barcelonina, creae
da i mardinguda per patricis catalana amb la generosa finalitat
de mantenir viu en el cor del
poble de Catalunya el perfum des
legarle-je i exquisidesa de l'amor
a la música, que taut i tan be,
{lomera el caracteritza; i essent,
la llengua catalana, cona deia el
gran mestre Rabió i Ors,
dioma pastat pel nostre poble
durant més de mil anys, posant,
hi el cor i el pensarnent, pe r .
fer-ne la vestitura mes acosa -s
seu esperit aqui a la terra, pare
seu esperit aqui en la terra, parla riostra que no podem baratas'
amb cap altra per noble i gentil
que siga, perquè és la bandera
ideal de la Pätria;
Proposem a la junta general
que prengui l'acolad d'adoptar
com a idioma oficial de la Sacie-,
tat Gran Teatre del Leen, la
parla catalana, i que tots els es,
crits i documenta per a la seva
vida a dins i a lora de Catalunya,
toba els cartells d'anuncis i avisos i tots els räteds a les dependencies de la seva propietat

siguin produïts en catalä, per tal
de lligar amb amorosa Ilaeatta la
nostra parla i od nostre pensament i enderrocar d'una vegada
el cadafalo de comädia i d'abdi,
eació provinciana que inalaura,
dament ha estat tolerat fina ara.
En la ciutat de Barcelona a 20
de maro de t923.
M. Mascó i Lloren', Josep No-.
¡ha i Badia, Corles de Fortuny,
Antoni Pons, Artur Suqué, Mie
quel noca, J. Barbey, Josep Ma -s
ria de Gispert, J. Maria Ginesta,
Jaume Rossinyol, J. Arnuanteres,
Margurida Buixons, F. Cambó,
E. Aleobé, Baró de Güell, Fa -m
ges Villa, Lligé Pagää, J. Vene
dreh. (Segueixem altres signa-s
ture-a).
es.
Desitgem per a aquesta proa;
postuló tot l'Exil que mereix. St
els aocionistes de la Societat del
Gran Teatro del Liceo voten se -s
guir l'esparit del temps i retro
aeatainent a l'atribut que ha
d'ésser Inés ciar ala catalana, huta
de sumar llur vot a la iniciativa
dels signats.
Aquest Exit podem Ihgleament
.prcssuposar-lo. Si no hi fos,
m'aticen en la tenacitat dala ata
cionistee patriotea i tenim la see
guretat que no reerts llunyana la
eaigusia deLl'actual (Mojó, noma,
atribttible Eburatlallipl al pea 40,

1 la imbrvia.
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Londres, 21.-Halt arribat els delegats
de Franca. Italia i Japó amb l'objecte
d'assistir a la Conferencia en la qual
han d'ésser estudiades les contraproposicions turques per a la pau d'Orient
En la primera sessió, els senyors
pard, marques de Garroni i Lord Curnon donaran compte dels punts de V:7 a
dels Estats que representen quant a les
ditcs contrabroposicions.-Havas.
Londres, 21. — Aquest metí el Clan ltie
't*
Gi'ureei i el perit trances M. • Mon.. taigne han estar al ministeri d'Afers es'Irangers celebrant una entrevista amb
els- alto funciestaris de l'esmentat departament-Radio.
• Londres, 21. — Aquesta Lara dos quarts de quatre i sota
la presidencia de Lord Curzon,
s'han reunit per primera vegada
tots ei s representante i perits
franceses, anglesos i italians encarregats d'estudiar la qüesti6

•
d'Orient.
Com sigui que en prèvies converses particulars havien arria reauliats sat . slactoris, els
reunits han pogut dedicar-se
des del primer moment a examiBar el ford de l'assumpte.
' Es creu que el diseahte vinent
!Miran acabat Hure treballs. —

Bayas.
Londres, 21. — Si en les conferencies que han de celebrar els
-representante i pärits francesos,

anglesos i italians éncarregats

d'estudiar la qüestió d'Orient, es
considera necessari, serà ,cridat
l'ex-rpresident grec senyor Vea
nizelos, per tal que informi, entre altres- punta, respecte de les
reparacions en la part que afecta a Grecia.--Havas.

VENIZELOS A LONDRES
Londres, 31. — Se sap que
l'ex-president del Censen senyor
Venizelos ha d'arribar avui a
liquesta capital, coincidint la seva arribada amb l'obertura de la
Conferencia .preliminar dele
aliats, destinada a examinar les

contraproposicions turques. —

Bayas.

ELS CREDITS ANGLESOS PER
A ORIENT
Londres, 21. — Per 268 vots contra 158,
la Cambra dels Comuns ha aprovat els
crèdits amb destinació a l'Orient
-Hayas.
EL PRIMER VAIXELL S'OVIETIC
A CONSTANTINOBLE
Constantinoble, 21.-Avui ha fondejat en aquest port el prillacr raleen de
comerç amb pavelló sovietic.
Ve carregat de mercaderies.-Havas.
CONTRACTES DENUNCIATS
Atenes, 21.-Per non< d'economia,
han estar denunciats els contractes establirt tma missió militar francesa una
missió naval británica i una divisió de
gendarmería italiana.-Hoems.
, CONSOLS AGREDITS A ESMIRNA
,
Londres, 21. — Al "Times" li comuniquen de Mitilena que uns oficials turcs
a Esmirna maltractaren i atacaren cls
vke-cónsols italià i iugoeslau.
Els agredits protestaren davant del
govcrnador militar, el qual va presentar les seres excuses i castiga els agres-

sors.-Havas.

S'iniensifica reidameüt

de la

trattsport de' carbó
Ryhr

públiques, senyor Le Trocquer,
de retOn del sen viatge a la Ruhr
lis deelarat que els stocks de
carbó a la part Nord de la conca
sumen un mild de tones d'hulla
1 450,090 de cok:L'evacuacid
quest carbó sintensifica cada cita,
anant-se‘ ràpidament al trans4
port diari igual al que Alernanya
havia de Murar segons el Trae-

Lat.—Havas.
Londres, 21.—La seguretat europea preocupa el Govern britänic, el qual està preparant diversos plana apart del pacte trilateral anglo-franco-belga, que
s'almena en l'autoritat de la So-,
cietat de les Nacions. S'estudia
una garantia Inés amplia, que esLes . assegurada a l'Est d'Europa
per un pacte polones-txeco-rumanes, al qual podes afegir-s'hi
Grecia algun cha. Per últim, Bonar Law ha contestat favorablement a una notició francesa que
demanava a Anglaterra s'associes a les mesures q ue Preved el
tractat respecte del desarma-

ment d'Alemanya.—Radio.
ES PROHIBEIX LA CIRCULACIO
NOCTURNA ENTRE L' A L EMANIT A NO OCUPADA I ELS

TERRITORIS OCUPATS
Colònia, 21.—La Supretna Comisei6 interaliada ha publicat
una ordre prohibint tota circulació a la nit entre l'Alemanya
ocupada i els territoris ocupats.
La mentir até per objecte evitar
que puguin penetrar clandestinament en els territoris ocupats
individus encarregats de realit
zar actes de sabotatge i que puguin sortir dels territoris ocupats aquells queh havent comes
delictes es refugien a l'Alemanya
no ocupada, on campen emla.més
completa impunitat.—Radio.

ei' consentimeilit de IA SOfranceSos.
'
eietat de Necions I'd'A9lentanylL
Afegeix la dita Agencia itue —Hayas.
el senyor Norman no ha tornat
EL TRACTAT SOBRE EL DESa sortir d'Anglaterra des que
ARMAMEN'T ErALEMANYA
va tornar de París. ----Bayas;
.
'
Paris,
Ei. — Telegrafien. de
LA ILISei0 ANGLAM- A LA
•loodres i ,Palite'Par1sdenr
asub awtht;Clelä dec,i/i i 6 de ,4,007
•LondreS,'2I. -- Ele mernbree-.
ar gel eoraplitnent - d'e les
boristes parlafrientarie senyurer j'ar
entes del' Tracedt 'refereni",
•• Adanison. Busion, Shaidut i 'el • desarmament d'Alemanya, el GOSrigadier general Rompson, han vern britànic ha traanies ad seu:.
borla de Londres amb direcció
representant a sa Cornissl6 in.- •
a París, des d'on mancaran a la
teraliada del Jeiarmament, insRuhr, per estudiar la situació truccions idlintiques a les que
dele territoris ocupats.—/lavas;
han esta t rebudes pel general
,Nollet.—Havas.
"PERTINAX" I EL PAOTE
PitAINCANbANGLO-ALEMANY
UN CAP ALEMANY D'OROAN1TITALIA
ZACIONS SECRETES EN LLIParis, • 21. —."Pertonax" n
BERTAT
1 - Echo de Paria" escriu que no
Berlín, 21. — El tinent Rossen
Ceficäcia
del
pacte
francreu
'iuth, cap de moltes organitzaco-anglo-alemany i italià destie' cions secretes, q os havia estat
nat a garantir tla seguretat lee detingut a Rapsdam durant una
Fran.çai que els seus autors sem reunió, acaba d'ésser posat en
bla que voten fer reviure. El pac- Ilibertat, per no haver el jutge
te del qual es tracta significa d'instrucció descobert en la seva
que Anglaterra i Ithilia s 'encar- causa fets punibles. — Hayas.
regarien de l'arbitratge permanent entre França i Alemanya. REUNIO DE CONTROVERSIA SOAixe seria suficient, diu, 'sem- CIALISTA EN FAVOR DE L'AMpre , que Alemanya es portes NISTIA I L'EVACUACIO pE-LA
eventualment amb mes respecte
París, as. -S'ha celebrat a Versalles
a les ileis internacionals que el
1914. Termina dient que Palian- una reunió en favor de ramnistia, ore a franco-anglesa ha d'ésser una ganitzada per la Lliga dels Drets de
l'Home del partir radical socialista, l'Asalienes veritable separada de (esociació Republicana d'Ex-combatents i
ta ideologia.—Radio.

ELS FRANCESOS S'INCAUTEN
DE 450 MILIONS DE MARCS
Aquisgran, 21.—A les oficines
do Correus slian incautat els
franceses 450 milions de
mares, destinats a la resistencia
a la Ruhr.—Radio.
MES SUSPENSIONS DE PERIODICS I EXPULSIONS DE l'UNCIONARIS
Dusseldorf, 21.—S'han dictat
noves sancions suspenent 21 periòdics alemanys per periodes
d'uns tres mesos. S'han dictat
1 8 4 noves expulsions de funcionaris, 75 d'ells de Duanes i 53
du ferrocarrils.—Radio.
ENVIAT PONTIFEX A LA RUIIII
Roma, 21.—S'anuncia oficialment /a sortida can a París de
monsenyer Testa, enviat nontifeir a laRuhr.—Havas.
LES PRETESES GESTIONS DE
MR. NORMAN
Londres, 21. — L'Agäncia Reuter desment que el senyor Norman, governador del Banc d'An-

glaterra, hagi

tingut a Parts

cap entrevista amb els ministret

EL DEFICIT ALEMANY
Berlín, 21. — El representant
del mitaistre de Finances al Consell de l'Imperi, ha declarat que
el eficit de l'any econòmic de
192149,23 . 45 de 7.10 0 milions de
marca, o sia 8.200 milions rOs
del que s'havia previst.—Havas
CONTRA SMEETS
Coblença, 21. — Continuen
activament íes investigacions per
aolarir l'aterriplat 'que fou, viptima a Colònia el president del
partit separatista denan, doctor
Smeets. La policia brUänica i
alemanya treballen amb interäs
a tal objecte.
L'estat del doctor Smeets no
ha variat. Malgrat la seva gravetat, els metges confien salvarlo—Hayas.
VAGA A L'ALTA SILESIA
Berlin, 21. — La "Gaceta te
Vose diu que avui es docidirä
a Prestan la deelaració de la vaga a l'Alta Silesia alemanya.
Actualment vaguen ja a la dita
regid 16.000 obrers.
L'objecte de la vaga es protestar contra la reacció militarista i patronal. — Hayas.

L'ANEXIO DE L'AUSTRIA A
L'IMPERI ALEMANY
Berlin, 21. — El periòdic
"Deutsche Zeitung" diu que,
com a mesures de seguretat
contra .qualsevol agressió per
part de la Petita Entesa, ha d'e-,
xigir-se l'anexi6 a Alemanya de
l'Austria alemanya i la formal
garantia que Franlça no podrà
concertar cap tractat d'aliança

la Federació dtls mateixos.
Assistircn a lacte l'ex-president del
Consell scnyor Painlevé, Andreu Tatdieu i Jordi Mandel.
Per a aquesta reunió de controvtrsia cts comunistes havien omulert la
sala" ' d'es del començament. Tardieu i
Mandel no vacillaren, malgrat l'obstrucció dels comunistes en defensar la política clemencista.
Despees de moltes interrupcions i crits
llançats pela comunistes s'aurora un ordre del dia demanant t'amnistia a favor
de Xfarty i l'evacuació de la Ruhr.Radio.
NOTA DE PROTESTA DEL GO.
VERN ALEMANY AL FR.aNCES

Berlín, 21. —La Cornissió d'Afers Estrangera del Reichstag es re:mira el
d'It ere: vinent per a tractar de la situació exterior.
El Gaseen alemany ha lliurat al Govena trances, per mediació de Vencerregar crAfers a París, una noca protesta contra els suposats actes de violencia que (fiel atan comes a la Ruhr.Hayas.
DETENCIONS PER L'ASSASSINAT
DEL SENYOR SMEETS
Coblenea, 21.-A conseqüència de l'atemptat comes contra el cap separatista senyor Smeets, la noticia de Seguretat britänica ha realitzat registres de
gran nombre de pchsonalitats nacionalista i antialiades.
Els anglesos han detingut a quatre
persones a les quals es considera com
a cómplixs de l'atemptat i per la seva
part la policia francesa ha detingut a
nou persones més.
L'agitador pangermanista Albert Pass
ha estat detingut aquest metí a Colónia.
-Havas.
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Anglaterra pagará p
tualment els ¡fletes
i el capital del s
.--deute als EE. uu

El Govern anglés prepara diversos, petesper garantir la seguretat europea
Dusselderf, 21.,'— En el dia
d'ahir sortiren dos trans do terbe/ amb direcció a Holanda i set
amb direcció a Itàlia.—Havas.
Parte, 21.—El ministre d'Obres

22

ES.

LES REGIONS fäCUPADES,

El Próxim Orient

Ahir . cornetieg a Londres l'examen de les
proposicions turques
Pels pèrits aliats
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'Dusseldorf, motiu
dele actos de sabotatge realitzats
a les Untes telefòni q ues i tele,
gràfiques dels ravals do Dusseldort, ha estat imposada a aques-'
la ciutat una multa de vint milions de mares, que les autori;tata d:oetipeió han, fet efectivas

incautant-ee
l'efeC.a e vititi‘itta anantitat:OW
.Casa delt'Ajuntarnent i en la per4
tanyent a la Direcci6 general eklé
'Comnnicacions.
-• De més a mds han estat
tinguts dos alts funcionaris de
l'esmentada Direcció.
Ahir foren detin g uts i
sats per les autoritats franceses vint-i-set funcionaris de dua
'
nes.—Havas.
DETENCIONS I INCATUACIO
'• D'ARMAMENT
Berlin, 21. S'han practicat
21 detencions I s'ha recollit gran
nombre de fusells, revòlvers i
abundants municions.—Havas.
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S-COMISSIO DE
71*ORTS FER.ROVIARIS

; 'SOCIETAT pg

cional de línies ferroviirX3,
i Comité
PeAq uestprojecti*i
de e ha
tS. esta r
forma de convenció i d'estaba
nent la codificació sumaria le le
ganosas internacionals acrimines.
negudes, per zis transports
naLs per ferrocarriL-Havas.

LA CAMPANYA CONTRA L'AL3A

I ESPECULACIO SOBRI ELS ADOBS
1 PRODUOTE.S QUIBICS
Paris, 21.-El diputar senyor Brotes°
ha deraanat al Ministre d'Agricultura
que 'arenen' mesures per fer cessar Palea
injustificada i l'especulada escandalosa
sobre els adobs i productes garnica destinats a l'agricultura.
Ha manifestat que no existía motiu
per qué a Frenen ea pagui el sulfat
d'amonfac a 140 frases quan a Rhenänia
es paga a menys de 17frenes, i en la matejen proporri6 estro:1 a Franga i a Ellen3ola els neme del citrat de soga i els j
rebalgs de la defosforacid.-Radio.
AVUI REPRENDRA LES SESSIONS L'ASSEMBLEA NACIONAL TURCA

Constantinoble, 21.
Comuni
quen de Kenia que ha arribat
Muslafä-Kernal paixà.
Aixf usareis s'anuncia des d'An
poca que l'Assemblea Nacional
turca reprendrà demà, dia 22,
les seves sessions.—Havas.
VAGA DEL PERSONAL DE L'AS
SOCIACIO CULTURAL ISRAELITA DE VA
Viena, 21. — Diuen eis periòdics que el personal de l'Assoelaci6 cultural israelita de Viena
s'ha declarat en vaga per haverse-lt negat el vint per cent d'aug
ment en els sous i salarie que
tenia sollicitat.
Entre els vaguistes figuren
frinvionaris de la major categoriza, aixt com salmistes i cantors
de la capella.
Els rabins es neguen a exer-n
ein Ilur ministeri a la Sinagoga,
essent reemplaçats en lee atencions del servei per persones
laiques.— Havas.
L'ESTATUA DE VIRGILI A
MANTUA
Paris, 21.—Amb motiu d'erigir-se una
csttua de Virgili a Mäntua, el Comité d'Unió Llatina, presidir per M. Barthou, ha celebrar una solemne sessió a
la qual assistiren el delegat itaiiä Siciliani i el sots-secretari de Bolles Arts.
Pronunciaren discursos Bar t hou i Sicilan.-Havas.
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LA CONFERENCIA DE CAiat
DE CAMERÇ INTERNACIO.
Roma, 21.-En la Confer'
Cambres de Comerç internacional!
provaren algunes mocions, usa
quals proposa que els Estats
tant com puguin, la arete:OS a
pavellons.
També s'avara tin projette
legat trances crean un comite
cional permanent que reglamenti
que es fereix a la navegad')
internacional i estudii el fumen
yiació comercial:
La conferencia es declaré per
ció d'un material ferroviari ene
ti rintereanvi entre mtes le, na

LES ASSEGURANCES A IT
Roma, 21.—El , Consell de
ha aprovat el projecte abolint
poli de les Assegurances i
el Iliure exercici d'aquesta indistra
les societats ¡radianes o estrene
Va decidir, ambas, traspasen;
d'Assegurances tat
titut "
eontractes amb companyies a
•
l'objecte de tesela:41rd"
andi, el Tramat ale Versill,.
MADAME CURIE I ELVAIll
Brussel.les, ai,-Madame Crin
Zitat la fabrica ' d'Oolen, os ei
t:11 el reclinan extret deis mineral:
lesos.-Radia

1

L'ESTATUT DE MElla
Kovno, president del
Urna i el delegas lima, a la Nacions es trashadaran a Pan
l'objecte de discutir amb cts delma
lonesos l'estatut de Memel.-Ibra
UN DRAMA DE FATUA
París, 2a-A Montargis r
Juli Bretormeata de 52 anys,
filla Fernanda, de 18, deixaret
ta una curta declarant que per &
de familia havien deeelt ene
llançant-se a un pou imrnedia t a
sera.
Unes dones descobriren en tipa
ludir i fugiren aterrides. Acuda,
tres veins i pogucren sainar la i
qual havia estat 18 llores ses
agafada a unes pedres al nivel] de
gua.
El pare fou tret cadaven-Rabl
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Els PonieHs de
Jöventut
LA FESTA INAUGURAL DEL P.
DE J. "GOIGS I PLANYS" D'HOS• PITALET DEL LLOBREGAT
Fou una diaria veritablunent grandiosa i una maniiestaci6 ben palesa de la
catalanitat de la vila d'Hospitalet di
Llobregat.
La festa de/ matí;-A les vuit tingué
lloc a reseesia parroquial una missa
de camunió.
El reverend senyor ecónorn i entusiasta conseller del Pornell, mossèn Pere
Baffle, celebra el Sant Sacrifici i féu
una fervorosa platica als pomellistea.
Tot seguit es res ä la visita espiritual
a Nostra Dona de Montserrat, acabantse la testa religiota amb el cant del Virolai.
La comtmió dura bella estona, repartint-se el Pa dels Angelo a una gran 1111/M6 de pornellietes d'ambdós snxes, que
acudiren a la Sagrada Tanta.
El senyor Serra i Ustrell, secretad del
Directori, assistí a la missa de COI/1U-

Amb el tren d'un Stuart d'orare arriba
a Hospitalet el fundador tlels Pumells
de Joventut, Josep Maria Foch i Torres, en companyia de l'il.lustre senyor
canonge N'Alfons Maria Ribó, i alguna
pomellistes barcelonins.
A l'estació hi havien conaregats toti
els pomellistes, acompanyats del seu conseller, mossin Pere tattlle i del senyor
Sena i listada Un:arar-se al mane
Folch una grandiosa ovació.
Tots junts terca cap a la Casa de la

Vila, on s'esperà l'arribada dels padrins
de la bandera, que ho eren el dignissim diputar pet districte del Lkbregat,
N'Antoni Miracle i Na Josepa Durban
d'Oliveres, esposa del baffle d'llospitalet.
L'ofici tau veritablement solemne.
L'Orfeó parroquial, amb acompanyament
dOrquestra, cantà la Affssa.
L'il.lustre doctor N'Alfons M. Ribis
canonge de la Seu de Barcelona, digué
el sermó, que fou la més bella apaLlogia
de la institució dels Pomells de Joven(h contri les suspicacics deis enemics de
la Patria.
Una nota veritahlement corprenedora
fou la <I-! riMment dc l'elevació.
L'orgue eiecutä "Els Segadors", donant a lacte una mjjestat que emocionara.
Acabas rOrri, el doctor Ribb betel
la bandera i feu una breu al.locució,
dient, ço que significara la batidera que
acabara de beneir-se, i encoratjant els
pamellistes a que perseveréssin en la
Iluita pels sagrats ideals que (ideasen.

Es canta el Virolai. donant-se per enIlestida la festa piadosa.
A la scrtida el pob:c saludara al pos
de la bandera. Alguns mossos de l'Esquadra que rendavm per allí tarde la
saludaren.
La cfeni . iva de per,capahrs peine_
Ilistes es dirig í novaramt a la Casa de
la Vila, al baleó de la qual s'hi col.locä
la bandera. en mig de xardorosos aplaste
dimenes. llana canta Ele Segades,
veint-se pin t ar en tote els l'entres el mes
gran ent Mía sme.
Al saló . consistorial de la Caco 4 n.. la
Vila ce .c slèbra el id eir d bonieua•ge
al senyor Fisch i als padrins de la kan-

dera, transcorrent lacte en mig de la
mes gran animació.
Als brindis parlaren molt eloqiientment diferentes personalitats, entre les
guate el diputat senyor Miracle i En Josep Maria Folch i Torres.
La feria de la tarda.-La sala-teatre
del Centre Autonomista es veié atepeida
de gent.
Comend amb un parlament-Memória,
que Ilegi el secretari de la secció de ioves del Pomell "Goigs i Planys", En
Jaume Prats. Pon molt aplaudir.
Diversos pomellistes Ilegiren poesies.
Es representaren les obres d'En Folch
i Bernadeta" "Borrallons
de neu", i els petits pornellistes de "Goigs
i Planys" cantaren olgunes cançons i
jocs d'infants.
En la segona part parlà N'Antoni Miracle. S'adherí de tot cm- a l'homenatge
al senyor Folch, i manifestä el seu entusia s me per l'obra dels Pornells de Joventut.
Tot scguit para amis un entusiasme xardorós el t-verend Pere Barne,
encoratjant els pomellistes amis paraules
exquisides d'afecte a la joventut i d'amor a Catalunya.
EL PARLAMENT DEL SENYOR
FOLCII I TORRES
En disposar-se a parlar el fundador
Pomells fou ohjecte d'una gran
meció.
Fel el silenci, el senyor Folch sacança i pro:tunca trn teellisoiju parlament.
Come/lea donant l'enhorabona al Pomells de Jorcatut "Goigs i Planys", per
la magnitut de la festa que se celebras-a i regraciants al cultissim poble d'Hospitalet per la sena entusiasta adhesió a
robra deis Perneas de joventut

Elogia la bandera que al matí hacia
estat beneida, i digné que no la bonorariem com cal si la sera color blau'
barrada no la portessin els pornellistes
en llur esperit; la puresa d'anima que
significa el blau i rencesa patriótica del
co. shnbolitzat per les quatre barres.
I acaba dient:
"De la vic-tória no cal dubtar-ne, malgrat els obstacles que ena puguin posar
els encalles, perquè les nostnrs armes
no poden ésser mai vençudes, perque
són la Veritat i l'Amor."
Una roba el senyor Folch, acabat el
seu parlarnent una Ilarguíssima ovació
ressonà en la sala-teatre, donant-se a
rensems visques a Catalunya, als Ponte% i al seu fundador.
La testa acabå cantant-se l'Himne dels
Poniells i "Els Segadors", en ntig del
més gran entusiasme.

FESTES A TORROELLA DE
MONTGRI
Per al primer d'abril vinent, arel) motín de celebrar Ilur constitució, ets Pomells de Torroella, taran diferentes
testes, que consistiran, en funcions religioses, sardanes i un acre patriótic, en
el qual hi parlarà En Josep Maria Folch
i Torres.
" La Comissió convida els pomellistes
que no hagin rebut la in5itac:6 . particular a que hi assisteixin.

FULLA POMELLISTA DELS POMELLS DE MATAR()
vist cl primor número de la hala
pomellista, portaveu deis ('cm-lis de Mataró, per cert molt sen editada.
Sigui benvinguda a la palestra i que
sigui bm liarse la seca actuació.

Na Maria dels Angels

Mateu
Ahir ens arriba la triste nova de la
mort de la senyoreta Maria dels Angela
Mateu i Pla, morra després de curta malaltia.
La senyoreta Maten deixà darrera scu
una estela de lit/mi:losa exomplaritat
Dotada de clara intelligencia i d'una
activitat extraordinaria, havia posat
aquestes altes qualitats al servei del sea
cor de cristiana, >tu abrandat d'amor als
desealguts. La seca carita:. peró, no es
satisfeia escampant iba lanzar L'aja
material, que la seva magnífica situacid nodal Ii permitia, sino que a més
d'aixó posé a contribució tota la seca
energia personal i tot el seu inextingibie
fervor en la creació i el mantenimert
d'iestitucions socials i benèiiques desinades a valoritzar nohitment activitats
i apeiturs.
L'Escota d'Infermeres de Santa Madrona rebia d:clla les m(2s profitoses inspiracions, igual que la Caixa de Pensions
per a la \Viese, de la qual era vocal
de la Junta directiva, i el mateix entusiasme pràctic esmerçava en altres institucions, que encara que tinguessin
cama d'aceó Inés limitar compilen també fins bendics i socials d'evident'efiLa mort de la senyoreta Mateu ha estat profunclainent sentida a Barulona,
i lea seres amistats, els setas col.laboradors els sitia innombrables agraits
l'enyoraran Ilargament.
A tots i especialtnent als rens pares i
familia rota adrecem el nostre sincer
conde' pu tan dolorosa pèrdua.

PALAU DEL
GENERALITA
COMISSIO PROr INCL1er

La Comiesió provincial ha
ela seguents assumptes:
Iniorme en l'expedient relata
soLlicitud formulada per don PO
quius Anguera, que es transferrill
vor seu un aprofitament d'algo
Caldees, en retarte de Nassreles,
a noto de don Joan Esquiu s Ilhert
luforma en rexpedienr ineost
-S. A. Cooperativa Manresans
El e Elktrica", sol.lieitant la r,
eia a favor seu de la cuneesniO
a la "S. A. La Eleetrice de 1.4g
¿5'
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Palam6a, ma a Calonge, tma a TorraI manan detenir • una dona 1 a un !mine
es 9orit el plet a la Corona 1 que
DE CATALUNYA
aases&Actea per agafar el tramvta per !la de Montgrf i una a Manes.
agnesta deoldeixi, entre la con
Ultra tot paIhmeasi que justifiqui teanar a Barcelona.
centraeid Iliberali qui et) presti
OASTELLO D'ESPUMES
Couduits a la Comandancia Municipal nir Inés de 75 anys, rebrä una llibreta
a
servir
les
&enes
~mayales
La polida de Barcelona
Un articie de l'Ossorio
s'eta va trovar que portasen eina papen d'estahri aneb la impoaició minina de
Conletituddi de l'A,Juntarneni
amb un pedac de Govern 'liberal.
ge es cada ha, rota cine falsoa I naif 23 pessetea.
-Gallardo ispbre Ca. I al, el conte de' Romanones el
La nota s nisle ¡Midan d'aquesta fe>
objete, lino baleen comprat per media.
que pretén es necees una pella,.
El useet dImarta mili, a la
ta será indubtablement la Festa de Mar,
ció en el plantejament dels pie-- ella eMpelnfineea lea eirconstaneam asma eh, del cene
talunya
L'Ultima compra la varen ter deveut constent en una regata de balees
blemes que han d'esser obra le-, mala 1 enstualee de la vida municipal, no
Amb el tftol de "Profecfa (b- gialativa o de Goyern real' de havlett encare canviat. A tale asedes pee. de l'Estació compran unes espardenyee de pesca a la vela i amb ilibertat de
de ciad pessietes I l'espardenyer va re- reos, que farà el recorregut de Sant
el" l'Angel Ossório i Guardo pu• •.
untaren nous reforos de In guarerm
L apa.
V sots-secretari de Governa - blica un article a "El Sol" conconeixer a la timadora al enser delia- Feliu de Guíxols a Palamós, concediePrecisament en la prelació d'as avil, que comanara ata tinent.
se deu premis des de r.soo a so pessebid ha manifeatat que el <bree- demnant durament la conducUe sumptes, , en el mètode amb qué,
A la tarda ei delegat del gavera es- grada. Aquesta bitllets porten la data de tes, ultra 25 pessetes a cada badea 50
;ter general de Seguretat havia del Govern.
ha de desenrotllar-se:1100litica patiret'slonvoetl ' eeseld a la minorta de la 190B, I e/ relleu de davant ea quelcorn premiada que faci el recorregut en el
comunica{e al ministre de la GoComenta posant en avis d'un
esta el Loe, i ds on pot U. M. N. 1 altrea tres individuas que barreo 1 tenen un tacte Ron».
Han aire condults a la preed i luce- temps prescrit.
vernacid que no eta exacta la, extremista del nacionalisme ca- a,ereditar-se el ,senti eila la reae. s' Un >vete a fer el joc d'En Lueje.
municate posant-ke a dieposici6 del JutPairan prendre Parl aquesta rega'noticia tramen per algun cor- tala, que diu ha panal artab
Wat.
-_
Malgrat no enser el nombre infiedent «de primera inatäneia.
ta les barques de ` Iota la Costa Brava,
responsal de Bareelona donant aquestes manifestacions:
•
Es més que -probable que el. per a formar Consiatorl 1 m'atener Altompte de la suposada reunió
--Es esperada amb ver interge fa Mate- del de Blanes a Cap de Creas, harma
"Ja veu com As endabades escomte de Romanones, si s'até a - ealde, ee
donä possensid d'aqueat càrrec
comissaris, en la qual, se- perar res dels Goveens espanyols la divisa, cada hora te el sen a un ti1 Pere Plana», siguent per tant, ende que donarä el eocialista-englayer de portar cada una un vell d'ofici pescaFin Rafel Campalanz el próxim dimecres dor o marinen, que hagi complert 'Wat
gens noticies, bavien acordat
Aota la politice coettemporite. afany en aquesta hora, per a
eompletainent ilegal aqueeta constitució.
? presentar Ilurs dimissions 8i en %adora, suau, de "Lliga" ha_ pinió,..es que reexigeixin totestera
Per si airó no loa proa, caldrloonsignar aja ah al Cinema Catalunaa, regona de de 65 anys, essent amar vell, ei propio101 termini de 21 bares no, pre- fracassat, Catalunva so ha Scott- - eeeeeponsabilltats..
olerle que be ortraultaat la Joveptut tari del pretil que guanyi la barca.
que immediatament d'haver prespeeneld•
_La festa penenelváeoil un dalt .esila."'
:Ithikonalisaa eraeueseaaebistat.
nia
de
Beguit rptÑš
,
- -it./41Pittivirar-hó , no . . iIi-perd de, d el eirrec, l'Atoan:le eaPaaroliela
-18184
.
quella pollea,. aempar jLamin
dientat la noest
'Modol
denanteempte.
diegort.
eee.o..„
lelicar
un
.
que ranleanava per'erieeeinellester•
en"
el
ese
'patio,
ta*
obtenint unAtirlt extraor . Fas mateteleeemniesirlis
arría personal nata ale tan 'tela' el "Sitiíreit. de Guerra -u Marina,:x10..‘ 414at:Pe la aeld hote...e.e=t
MUERES
an groe nombre a'amike ocupo.
Barcelona als quals s'alludeix en que oferiren els ,mateixes .cen,. guia esser un afany
' Ira
are gint a la llista da regidora 'aaegna
aquesta r4ferenoia periodística, tralistes anda l'Estat q ue eedete-e Contestant a a q uest article, diu <bailes castellonine que es stegarghl rodo- ven tota l'extensd6 del Sana devant la
Diverses M'Ud«
Plaasa Mercat.
han telegrafiat al director ge- tä la Comissió extranarlamentä- -Diario Universal" que, estä se- nament a acceptar el càrrec.
neral d'Ordre públic rnanifestant ria. En canvi. l'únic q ue Cata- gur que el comte de RoManonea
En nota d'aquests, el merirtsalm noS'ha celebrat a l'Orfeó Germaque les noticies de llur reunió len y a havia pogut conquerir per
INANLLEU
nor Empordanesa la conferennirà pensant com sernpre, que inri figuerenc senyor Salvador Dali
i d'aquest acord són falses, puix si sola, que era el respecte a la cada hora té el seu afany i es airecä la corresponent acta de Protelitall,
cia del mestre Frederic Alfons so
La Creu Roja Futbol
a que eportunament es tradneizimi
no han existit, ni aquella ni ibertat electoral, mes
jasegur
noencara
existeix.
que, u:un sem- per
bre "La paraula en la música. La
euna
causa
criminal
contra
Pactan},
que
els
cales
de
poliaquest, 1
Alcaldes de R. O., regidors sus- pre, tumbé tindrà molt acusat 1dissertació del mestre Alfonso
Esta ,prganitzant-se la secció de la
calde, que s'afegira a d'altres que na•li
cia de Barcelona sois estan pesos, candidats "cunera", teta viu el sentit de la realitat. 'fou molt brillant i documentada.
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ministre, ha tastar abordat pels periodisreintegros 24.5 3 3.
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— Al mati del diumenge va celebrar.
no ésser que hi hagi disentiments en la En Bartomeu Bassols.
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anotat durant els últims set dies moderna de la platja.
ultiquasi
tee.
Directori ha quedat
' caigut acord.
en el nombre que seria de desitjar. peral
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Es' deia després en el ministeri de
El primer equip del Reus Deportiu tat dels Colleras demana.
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Administratiu de l'Estat
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tre de don Casanovas, de Taradell; ise
natgo a la vellosa
drid i la Federació d'entitats ente lona, ha organitzat la Seeeiti Excursiopess,tes, a una truja de propictat de
DEMANANT UNA DECLARACIO tadanes d'Espanya ha acordat nista del Centre de Lectura, hl van 40
Riera, de Vich; 125, a una altra de A.
"El Liberal" advoca perque el dirigir-se al ministre do la Go- reusenes entre ello algunes senyores.
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tingué
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al
JutPujadas, de Vich; 125, a una aura I •
El ;2 del corrent
Govern publiqui una concreta vernació exposant-li les difieul—S'ha celebras la cursa ciclista per jat de primera instancia de La Bisbal
DATO
F. Oliver, de. Vich, i dos premis de
declaració ministeria l , abans de tats, fins en l'ordre econòmic, a 1:Jeans organitzada per I'llelvetia 1'. C. raprovació del conveni de creditors de pessetes, a altres dues de P. Massana, de
Sha publicat rescrit de conclussions
les eleccions generals, no sols que representa ei compliment hervid guanyat la Copa Dallissä, el co- la Banca Fills de Gaspar Matas, de Pa- Malla.
presentat pel fiscal que representa el
perquè l'opinió iberal menté els del R. D. sobro règim interior de rredor Adriä riguerola, I el preml de lamas, que féu suspensió de pagarnents
— Slan celebrat ami) eran exit de,
ministeri públic en la causa per la mort
seus compromisos, sirve perquè les associacions, i demanant que I'llelvetia F. C., En Josep Roerás, el el primer de novembre de rany passat. partits de futbol entre l'equip Reserva
d'En Dato.
da necessari aclarir re g u le/0c do alls seus efectes es deixin en sus- tercer En Joan Gispert, el quart En
La dita entitat ha fet cessió de tots del Martinenc F. C.. de Barcelona, i e
Es un document en el qual es relala situació en oue es troba el pens pel menys fina que en pú- Junio Mezquita, quint Josep Madi 1 el els seus bens, drets i accions als seus Ifariä-Ausa, de Vieh, reforçat amb des
ten els fets, ks persones i les circumsblica informació s'escolti a les aext It ere Riutt
comte de Romanenes.
creditors. S'ha notnenat una Comissió elements de Barcelona.
tàncies, explicant ratemptat en la fort el
Ili haa pres part 16 corredora.
Ja estä molt desacredita re.s associacions perquè si el Govern
Liquidadora amb alindes facultats per
Tant et dia 18 com el te, fa Iluita va
ma caneguda, els antecedents del masols cerca mesures de garanna
. Mauna, de
ha a procedir a la realització del crèdit, que éseer aferrissada, pecó molt noble, per
dele
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A
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del
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teix, la nocturnitat, canvi de toma: Són
ferir-se a notes i actea dan- per ala associats, es l'ad això calgut per imprudencia d'una inda que lima datan remetent als creditors, a aruhdues parts.
autors En Pere Maten, En Lluís Nicoen forma que no atempti contra ha travessat en passar, desolar eta avisos mida que ha vagi realitzant i en tentany.
Al primer dia, la victdria afavoef a',
lau i un altre que s'ha declarat en reDes de la declaració del senyor la llibertat i l'exercici del sagrat del pablIc.
Martinene per tres a zero. malgrat ett
mes que no podran ¿osen tnés baixos, d'un
beldía.
Garcia Prieto al Senat. el miting dret d'associació.
mes ni major d'un trimestre.
esforços
dels vigatans: al segen dia
Consigna la conriicitat d'En alaurus
TERRASSA
La liquidació ha d'ésser f inida ert el aquests guanyaren per dos galo a cero.
de Saragossa, han passat multes
Bajatierra Moran, Josep Miranda, Veue
alesq
coses, i cal saber si el
termc de tres anys.
BItIlets falsos :: Conferencia
Es comença a parlar molt de la sinDEL CONGRES DEL COMERÇ,
remund Lluís Diez, Ignasi Delgado Oro,
horca oferf la concentrac ió des
Campalants
— La bella bata de I'llomenatge a la guda a aquesta chstat de l'equip franD'ULTRAMAR
Tomás de la Llave, Adolf Díaz atraca de l'oposició, ho cornplirä en el
Vellesa que la Calan de Pensions per a
cés Cene F. C., per a jugar dos partitb
Ja feia alguna dios que sigue que
Els delictes són qualificats: un d'as"La Epoca" patea al seu edila Vellesa i d'Estalvis celebra cada any,
contra el primer del Mariä-Ausa, duren.
sassinat amb premeditació, un altre de poder.
torial
del
Cotillees
del
Gomero
posició
del
comte
de
Demés, la
tindrä lisie aquesta vegada a Palmitas
vinentes festes de Pasqua.
lesions, dos dúo de nom supost i dúo RoMaBOrleS en el Govern i en reespanyol a Ultramar, recordant altre comereiant nueva a ea la Ciutat a el diltuns de Pasqua, dia 2 d%hril, con- ks—
Per fi sembla que ha començat
(mazaras que II havinn donnt un paper
indegut de cédula de veinat.
lució amb el programa 1 els com. que En Sämehez Guerra fou el de cera peasetes fide i la poni fa es posa cedint-se 16 pensions o renda vitalicies temporada de plujcs tan esperarla; enek,
S'estimen circumstäncies agravants
promisos de la concentraci ó . cal que'el patrocinà I convocti.
Tuna pesseta diaria a altres rants v.113 ra que tard, el; sembrats totseguit pre4,1
d'alevosia i nocturnitat
El consirera com un pas mo- a la pista.
aclarir-la i per aie s'espera la
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El cap de ',olida gubernativa i la mu- de la comarca Baix Emeordanesa, se- sentaran non aspecte.
La prova documental proposta cons1Sdest, ele Qua faramella, poc adedeclaració
gons la següent distribució'
— El Franela de la Sardana organit
nicipal amb gent a les rieses mitres vateix en la lectura de 78 folis del suquat
per
a
grandi-loquencies
Cal saber si el conde de RomaQuatre a Palmeas, dues a Gi;ona, zä el diumenge passat una tanda de sarmari i els testirnonis són 39, entre ells nones estä amb aquast morera, efectismes, pene molt prtectio i ren fer els treballs uecessari., 1 ahir.
.Eustaqui Sutopé Chauri, veí de Barcedel qual poden esperar-se /mese di gan/de a l'Estació deis Ferrocarrils de ches a Sant Feliu, duen a La lesbal, danes al » passiig, molt ben excc
ma
o
si
es
decideix
a
formar
fan,
ducs
a Palafrugell, una a Sant Joan de per la cobla Principal Vigatana
vespre,
Catalunya al treu de les cuu del
lona, resident al carrer de le.orti leo a part. Si es això -11Itim, que eicis positiuse
&talanes, 645.
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ka obligacione aegueixen termesLts divises extraugeres han segad Valça iniciada ; els franca tramamos i belgatea per t'en que es creu que van un
sic mama depresa.
00551 CATI
&sanara 1111
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Kord 72'2o
722o 7215
Odacenta 7 s'ir o 72'10 72'o o
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21 de maro de 1923
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Rambla del Centre, número 6
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4514 Ser. 11
1517 &eir. 8
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11.01111,04111
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▪
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Ise Ser.
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COTITZEN A 201141
80
Banal MpalS. Azur/Mete%
80
per
100,
9975 op.
71.64
Barcelona 7rection axil List
P9•35
7 per 1 00 1021,
pß
99'50 op.
Itareelona TractIon ami lagd
7 per 100 Preferents,
110 op.

83

75'25
71'75
8750

6365

71'50
7085
7825
87'50

C

10
Fringa 16.4
•

An210bna.12215

t6711

Ce Oral. Traerles 4 4/8
•
a 11/0.
ferr ocarril, 4e Calda/DA
Conapanyta,general fernis. Catalana
Companyta Barceloaesa Electneltall
a.gt.es 2, Buce/una 4 0/0
Catalana Gas 1 Slaccat. Ser. t.

8965
0068
7ilf11
87'50

•
• P.
95'5o
Secrgtt Eltetce de Catsl. 5 0/11 8150
a •
a
ao/.
Soeletat Productora Furcia
EAMpanyle EeDeral Tabes Fillpinel
ilECIONS doMPTAT
Catalana (las &neme/tal 88

Cana/ a Urgen
btpanya Industrial
blat. Gral. Telefon3.
• Pentritude. Ideal
111.. • danetlea il'Electriedar,

DIVISES ESTRAXGERCa

Francs, 43'75.
Franca suissos, 11980.
Franca belgues, 38'35.
Lliures, 30'42.
Liceo, 3170.
Delars, 618.
Marea, 0•04.
Corones, 001 '5.

RANC DE BARCELONA
Aquest Banc a la seva Central i a la
Sucursal número '1, continua realitzant les
operacions de Compra i Venda de Valors,
Renovacions, Conversions, Canvis, Agregació de Fulles de cupons i Revisi6 de ilistes d'amortitzacions.
Admeten dipòsits i tota mena de valors

SOLER i TORRA G.

MANS

BANQUEFes
RAM ilt A DELS ESTUDIS. 13, i BONSUCCES,

BORSA DE MADRID
Interior camptat, 7206.
Id.
fi de mes. 0000.
Amortitzable 4 per 100,91'00.
Id. 5 per 100, 95'50.
1.8xterior, 89'00.
Banc d'Espanya, 58 9 50.
Sane Esponyolde, Créale, 148 700.
Itio de la Plata, 0000.
Banc Hispano - Americano, 0000.
'Tabacs, 90'09.
Suereres preferents, 86'75.
Sucreres ordinàries, 3900.
Cednies, 9110
Nords, 361'50.
Alecants, 361' 00.
Franca, 43'50.
Lliures, 3039.

Valors- Cupons - Girs Canvi
. Negociem tots els cupons
venciment I." d'abril
k".7.72.97.'14.t.ir..251:126173911332~.R.882237.42:23P.32.1.153,

anca Marsans
Valors - Cupons - Trs BareeZona -

2

i4

Queda oberta la negociació deis cupons
venciment 1 d'abril

vinent

Ilpartat de Correos, número 1
4830 A,
Telèfons números 4531 A,
4532*,

SUCURSAL A MADRID: Avinguda del Oomte de Pollalver, 18

(A. C. S.)

corren;

PUBLICITAT
PREUS DE SUBSCRIPCIO
Barcelona; Pues pessetes cada
mes. Catalunya, Espanya i Por-.4
Legal, 750 pessetes tres mes.os;
15 els sis idem; 30 un any.
Unid Postal: 25 pessetes tres
meses; 50 els sis; 90 un any.
El -Centre Excursonista Minerva", de
la Bareeloneta, ens comunica que liavent-se hagut d'absentar de Barcelona
En Pere Vergés, director de l'Escola de Mar, ha quedat suspesa la conferencia pública sobre "Mitologia. grega i romana; El culte de Minerva",
que devia celebrar-se el proper dia
la que se celebrarà el mes d'abril, a la
data i hora que s'anunciad en el portaveu de l'esmentat Centre.

GABIES

IPANYERIA

Per a senyors, senyores I
nena

11A TEXTIL CATALANA
(nom registrat)
Immens assortit en toles
les classes. Venera' únicareent classes superiors a
preus limitadíssims

RECLAM

Per a orquesta temporada
Corte de vestit estera superior, filo doblats i en
treses rentables, a Ptes. 45
els tres metros
Vendes exoluslvcment al
detall
Plaça de l'Angel, 1; Cran
vía Layetana, 29

'T:413210egotridie..
"~el
Din t.sLui IRREARNI AA
piimm

Ptas.
74
74
64
e/
61 1 69
60 1 61

dijous, a les deu de la vetila, don
Josep 2 1 Co de Triola, donará, la segona conferencia ti,i1 cicle organitzat
per la Secció de Fotografia, desenrotIlant el lenta "La fologralia a l'aire
Liare*.
A l'acte solament podran &ssiGtir
e el i persones inscritet

Si Ell[813

3150 32
35
38
36
{0

11!2U la IMIIPUI

V ULCAN 1 1 2

WAT

assageu-la i l'adoptaren

Rambla Flors 26, boliga

lt

53
10
58
41
43

PARAIGÜES
Ferran, 14, casa
•

aquest. breo» Pho par 109 quite&
Per Inereadcrla Sobre carro.
Garrota negra nava
1111
tdatafera
83
•
Porturai
• Roja
31
•
Ibiza
14
•
Mallotas novia
16 1/8
DISPI./LLID1
Patines flamero
Bencina,
38
Tercero,
30
Quarte,
Pren, per sus Os 64 eones.
RAM
Ileon%
segonet
1 741/1
Seg0
Vagons arrihata: Almant, 1 d'ordi 1 1 de
Meada .

El Circo] Barceloní d'Obrers de Sant
`Josep, Duran i Bas, núm. 9, féu la seva
testa patronal ami> els següents actea,
tots ells molts concorreguts:
A les vuit del mati torea repartits
uns bons als pobres, i a les deu se celebra a l'església de Santa Anna una ofici solemne.
Per la tarda, a les cinc, la seva Sec cié "Orfeó Pirenene", cantä un triat repertori de cancons catalanes.
L'esbart de Dansaires "Pire/ene" 14u
la seva p resentació, dirigit per En Joan
Rigall, i la cobla "Antiga Principal de
la kliabal" don& una andieió de sarda.
neo.

CACAUS

fHTS

condensada

El PIIGH
-.~~isezeis

n

XACul-ATE8
BOMBONS

La Cambra Oficial de la Propietat Urbana avisa a tots els
propietaris crediticia i solars situats en aquest termo municipal
que es traen exposades les 'listes d'associats de la 'Carnbra,
distribuitä en les diverses catogorjea en qué est dividit el cena
dleotoral, a la /record de Registres de la dita entitat els dies
felners, de deu a una del matt,
he el die 31 inclusiu del mes
1
bellat tiquutket"ISSilki

Iliti POrtaftrriasa, 10

Avui, dijous, a les deu des vespre, tiadrä lioc la quintaconferencia del cicle
de conferinoies d'Orientació excursionista, el qual, organitzat pel Comité
d'Excursionisme .121 Centre Autonomista de Dcpendents del Cumere i de la Indústria, se celebrarà al seu estatge social, Rambla de Santa Mónica, 25.
L'esmentada conferencia anirà a cärrec del conegut excursionista En Lluís
Estasert, el qual parlarà solre el tema
Alpinisme", acompanyat de magnifiques projeccions.

Hostal "La Marinette"
Restaurant, teléfon 3440

Per os turistes i famílies
Especialitat en els encitrrers

Al Centre Excursionista de Catalunya,

Berta
Utn3

llet

iprpziiossodse mmoedtealls1.

Gran assortit. Llorens Germana.
Rambla de les Flors, 30.

Gemptet TaP•10

EE. CC. groc
Blat de moro (Plata ven).
"" not
Cavada Extremadura
ropt
•
erot
ralea Prat
•
valencia
F2190115 ?derroca,
" Jerez nns
Veteo ea semi&
Vera
g deatola Bev/lla
MIII
Astringir
comarca

nöznic.

LA

43'50

Vagons arribats: Nord, 14.
"
Alacant, 2.
CERIAL8

només podran acceptar-se reelamacions que puguin produir
i efecte en el segon i restant trimestres del pròxim exercici eco-

Maleta, 116.
Minima erran de [erra, 10'2,
Oscilalacie termométrica, TG; Tempeatura mitja, 129.
la data, 71 milimetres.
323 kilemetres.

4450
44

Superrtna superior

'rete •`:."

Ten.peratUrra alareslef a POM0la
Mäxima, 14 2.

{550

Senys •
Blanca extra
Correna

ragona, Josep Roman, Guadalupe Betriu; néts i altres parenta i la raó social AUSAS,
FORNESA, MANUBENS, de Barcelona, en assabentar a Ilurs amistats de tant trista nova
els preguen la caritat d'una oracló a l'Altíssim per la seva ànima
Sea d'Urgell, 21 març 1923

More. d'o eeeee ció: 7, 13, 15
Barametre • sera i al nivel' de la
mar, 7099; 7813; 7527.
ermómetre sec, 12'8; 140; 129.
Terinómetre humit, 115; 1 20; 117.
Hurnitat (centäsimes de saturació) 84;
73; 8.5.
Velocitat del vrent en metres per segon, 7; 12; 10.
Estat del cel, Cubert ; C. cob.; Nubes.
Classe de untols, Nb.; Ci-Cu, Cu•Nb;
Fr- Co.

Mercat de Llotja

Oran torea

Tomás (Magistral de Pamplona); fills polítics Joan Caballo], Paula Avifiä, Josep Tar-

ODSERVATOR1 METEOROLOGIC DE LA
1 • RIVERSITAT Dg. sescaLone
Dia 21 de març de 1923.

PARIS TANCA

IlLAT
Blanca! superior
•
" Do
^
empedrat
"
rota

Els qui el ploren: la seva esposa Na Dolors Puigdemasa; fills Montserrat, Franecsc, Dr. Ricart (canonge), Anna, Albert, Dolors, Joan, Pilar, Pietat 1 Tomas; germà Dr.

GASETA LOCAL

(mentre el seu import liquid ens sigui conegut)

DIRECCIO TELEGRAFICA
ifbAftSaNSBANK

ha mort crIstianamonCa l'edat de 71 anye

ite>

Canvis sobre Londres, 6939.
Idem. Bélgica, 8770.
Ideen. Espanya, 23050.
Idem. Holanda. 583.
ldem. Itälia, 7260.
Idern. Nova York, 1492.
Idem. Portugal, inc.
Idem. Suecia, 39775.
Idem. Suissa, 27550.
Mera. Argentina, inc.
1dem. IScasii, inc.
Idem. Grecia, inc.
Idern. Noruega, 270.
'dom. Dinamarca, 23450.
Idem. Reelle, 00750.
Ideen. Viena, 2150.
Mero. Praga, 4450.
DESPRES TANDA
Lliures, 1995.
Pessetes. 23075.
Lires, 7260.
DOlars, 1494.
Frailes suissoe, 27575.
„Maree, 09750.
LONDsEa mea
Cédules argentines, 4025.
Exterior, 75.
França, 5985.
Nova York, 46906.
Kepanyn. 3037.
Pallasa, 2514.
Holanda, 11892.
9600.
Suecia, 1704.
artugal, 209.
Argentina, 4300.
Montevideo, 4350.
Xile, 3580.
Berlin, 97500.
Copenhaguen, 2451'15,
Yokohama, 2 381.
Bélgica, 7925.
Noruega, 2 53 2.

•
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Can' - UW115 Rambla ,Canaletes.
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•

72,3S
72•2o
122•79
49'79
Mes

Itetropolit.14ge
Gareres 3 5 '40

senyor •

Joan Fumoso lodergas

Sala
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4.•61/5
11.. Ser.
•
61
remetida PamMOna
Primita% Barna.
6575
Feadvla aled/ria
5825
Andaluzas 1. Ser.
41'25
•
Le S.
3730
Lima. VaIbeela Tetad 41/0.
4414
•
aabe.
8 A. • te
49'511
P
*
69'35
11.•
•
•
•• Se?.A.
•
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5.000,000

Iliaaecenandat Cata/ama 1. • 1914

EL

•I

10581 SR
Obortuve
72•34
Senda
613 s 501 1722o

DIJoue 22 de maro d i ioz3

Mollet del VallOs
'Yola la magnifieencia, tota la
sumptuositat i tot l'esplendor de
l'imperi d'Orient rediviuen en

THEODORA

el Inés gran esclat de riquesa,
de grandiositat i de realismo artIstic.

101Es \- ILANOVA UNIO, 6
La Secció de Propaganda i Excursions da l'Ateneu Obrer del
Distriete it (Mercad'erS, 38 1 40),
divendres, dia 23, a les 10 de la
nit, celebrará una vetllada
d'Art, prenent-hi part alguna socis ded dit Atene,u.
RESTAURANT ROYAL
Saló de To
cada dia te dansant de 5 a 2/4 da
8 i dinar a l'americana do 9 a II.
e

Organitzada per la Societat
Protectora d'Animals i Plantes de
Catalunya i sota el patronat de la
Reial Societat Central de Foment
os pudran exhibir la gran verledo les naces canines, s'estan ultimant els treballs per a realitzar
una Exposició canina en la qua:
es pudran exibir la gran yeee
tat de gossos de rezos pures que
hi ha a Barcelona.
Per poder prendre part en l'exposició serä condicid indispensa-

ble que els gossos que es proseotin siguin de puresa de raya i a
tal efecto en el moment de la inscripció seran revistats per personal competent.
L'Exposició se celebrará en els
jardins del Tur6 Park i a judici
dels peras designats per a les diferentes reces, s'adjudiearan di,
verses classes de premis.
La inscripció haurà de fer-se
en el domieill

la Protectora per dirigir l'Expo,
sien% senyor Vitral Balaguer, car,
rer Clara, 29, entresol, en el p eríode oficial d:inscripei6 que
oportunament es rara públic.

LA ISLA DE CUBA
Joieria, Argenteria, Rellotgeri.
Plaça Reial, 12-Carrer del Vi,
dre, 3. Tel. A.-403
Immens sortit en joies, rellotges
i objectes d'argent propis per a
presents . Preu fix.
Mauriei Maetenlink ha denla:
rat que la seva obra me-stra era
MONNA V.ANNA. Una casa cinematogrätica que aixt ho ha reconegut, va decidir trasHadarda
a la pantalla i per a ante va
contraetar la dona mes gentil
entre totes les estrelles actuals
de l'art mut, essent, dones, LEE
PARRY /a protagonista d'aques-:
ia pellículla de gran espectacle,
i el justificat interès del públic
per saber on será exhibida será,
satisfet molt aviat.

%tales

Laxants

Prats

Proa cabells blancs. - Incomparable Aigua Aster. Venda a
rengrós i al detall. Banús i So(er. Jaume 1, 18.
Han presentat la dirnisSi6 411
cärrecs el secretari gene,
ral de la Cambra Mútila Indus4

Cura

trial, senyor Mir i Rossell, i l'advozat assessor senyor Arolas, els
guata venien exercint-los des de
la fundació d'aquesta entitat.
Han dimitit també els vocals
del Censen de Govern de la dile
Gallera E/I Joan Roig, N'August
Reboul, En Joan Llatser i N'Eduard Morasso.

•

Sa;ìgr
En

«TF:L';,̀4;12 A. Ean}cras.
innta general

celebrada per la glermandat Aasociació del Segle XIX, fou reelegit totahnent el Consell Directiu,
que seguirá constituit com se,
gueix:
Director president, Ricard
Graells; direetor segon, Josep
Gelabert; caixer, Francesc Sanz;
comptador, Rarnon Dellä; secre-.
tari, Francesc Polo; vice-secre,
tari, Albert Millastre, i revisors
de comptes, Franeo giralles i
Joan PraL
{•~111.74•81~5111315112111:1111~272''

Dr. L'oís Carreras, Prev.
SETPAANA SANTA
VUITADA DE PASQUA
Nova versió catalana, acompanyada del ton llatf 1

n ombroses ex plkacions IItúrgiques
Illustracions musieals gregorianos
Pessetos 7
EDITORIAL POLIGLOTA
Petrilxol, 8, i en lotes les
llibreries de Catalunya

Pis principal o primer.
fins a un máxim de 500
pessetes mensuals, per
entitat nacionalista, si.
tuat entre els carrers d'
Aragó, Rambla de Catalunya,Fontanella i Llú.
na, se sol-licita.
Enviar ofertes a l'administració de La Publicitat, Sr. LI. J.

J. ade Llobet
3

Me ge agregat dels Hospitals de Pa.
ris Gola, Nas I Orelles. Consulta de
5. Consulta econòmica do 1 2 a 2. Itbla. de les Flore, 4, primer,

nalga X. Radiogratia instantänia visceral; id.

Dr, BREMON eatereoecópielp Radioterapia. Bruce, 46. de 1 a a

•
DUotts Z2 de mare de

r
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PURLICITXT

D'ESPORTS

CRONICA DE (liada de la Liengua Catalana a Igualada

, CULTURA

DIumenge passate a la nit, se ce- talä coneixedor de la hiatiefir 3
tebrä al Casal Nacionalista d'I- de la potencialitat de la sella pita
tria ha d'abraçar les nostrea•
UNIVERSITAT DE BAR-- gualada una resta d'homenatge a
fi C. D. Europa, eani-.
doetrines.
la nostra Rangua, a la qual col°MINA
tenint-se bastant anivellat.
laboraren l'aviad Noya, l'entitat
pió de Catalunya
pogut
EI
doctor
Carulla
no
ha
EN BERTRAN I PIJOAN
Ataca cl Barcelona, en el qual es
assistir avui a les oficinas del "Nostra Parla", de Barcelona, i
finahnent s'ha ittclinat nota un emaressiu ardor que contrasta
•
Les terres totes de la pàtria
altres
elements
nacionalistas
de
Rectorat per trobar - se eetingut
desvetllen amb fervor patriótica,
r ii.urepa; mames regaties com eta la amb la tasca "obstruccionista" deis
la alta.
a casa per la febre.
sena un Campionat ha estar tant
europeus, els mitjos deis quals ()posea
avui la Sagarra sahn ajuntat
Sota
la
direcei6
del
mestre
R. O. disposant, d'acord
.ut i poques vegades el resultar ha una barrera formidable, fins a l'extreiu
aquest Casal per honorar la nosa
. els esforços, si no dels millors,
amb la proposta del Rectorat, Jordana, foren interpretadas per tra ¡lengua; voldrfem que aquests'
grunat
que les Mi S grans notabilitats de l'el'Orfeó escollides cançons, que
que
l'auxiliar
numerari
de
la
Fa'bis que mes han fet per obtener la vic- quip blau-grana es veuen quasi anuldano es limitessin a esser una
cultat de Cianries, senyor Ana- van ésser aplaudidas atril) immens actas
tbaa. Car ~esta i cap altra, es la CIES. Una tercera córner a favor de
mes d'homenatge i quee
entusiasme. En cantar-se la "Sar vetllada
don,
càtedra
s'encarregui
de
la
tr anscendissin en el vostre actuaz
rol de l'adversitat que ha sofert el l'Europa, per dues del Barcelona, foten
dana de la pàtria" l'ovació loa
de
Geometria
Analitica
i
Geomede cada dls..
f- • C. Barcelona. Els satis jugadora sisan tirades en la resta d'aquesta primera
tria Métrica, amb el sou de pesa emocionante
Iii hagué
ast tkana-au per uus de miss entusias- part; un bon xut de l'Alcántara hacia
un Lampe durant et
Els joyas igualadins senyors
setas
2.500.
ta i que mes cregueren en Ilur vietó- estat ben salvas per En Boraoy, arria
Llueiä i Dalmau llegiren poesies qual Catalunya es mirava les ter -e.
—
II.
O.
desestimant
el
reres
de
bant-se tace despres al descans.
Castella i arreconava la;
ría.
eurs d'alta Unterposat per Na. patriatiques armenia a la fusta
La segona part comença ja molt foAhir I Europa va estar senzillament
seva Ilengua, els seas costuras,
Rosa Vidaurre, mestressa jubi- que se celebrava, essent molt 401
segara
part;
juga
molt
a
la
gosa; un ben condun atac barcelonisalió que és essencial a la seea
epislitt
lada de Barcelona, i confirmant aplaudits.i iaaletai'N p ersonalitat
aparigrir.ent al seu ccmtrincant, amb ta és aviat comestat, fien que els mutper manllevar la del
A la tanta presidencial he hal'acord irnpughat de la Junta de
altres.
trionti,
i
el
cega,
absoluta,
en
qual
Juliä,
el
/a
bala
a
En
jos
passen
ata fe
via En Jose p Morera Mes, areDrets Passius del Magisteri.
Fou
l'Aribau
K aest, al final. li soinrigue. Diem-ho llença el primer xut perillös (un anen l'"Oda
— R. O. concedint la subs- sklent del Casal Nacionaleisla, el p
't rae emanas: se l'havien eneros-cut per- gle) que salva En Pasqual per6... en
titució per impossibilitat fica, qual cedi el seu lloa al repre- d atria" que donà el p rimer cr
esvetllador:
El
seguiren
qua 'gavia n ingat ami) mes ardidesa i no baaquejar bé la bala,,aqtrasta li resentant
de
l'Ajnntament,
que
alsolicitada per la Mestressa de
tinca origirrant-se un 4i-Matoft-- davant del
nah mis voinutat.
Perafort, Na Magdalena Canals hora la cedf a En Josep Barbey, Fontanals, Rubió i Ora. Ma
El Campionat de1Grup
Tetes les altres excuses o atenuanta gol, al qual posa fi Tillasac, amaseen mig d'una ovació d'assenti- Agulló i els bornes p olitias 1 a
Manya.
que es yagual trobar en favor deis guint l'ante gol de la tarda. Anaem
ment. En Jaume Talid i N'Ardan: aquest d espertar sla esdewin
EL MARTINENC BAT AL
La
Direocia
general
ha
—
equaiers barcelenistes resaluden total- escassament eme, tres mames de repreSerra, regidors d'Igualada; al. la pro s peritat de Catalunya
Na
Montadrizas
la
reo:tiricia
de
TERRASSA
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r
A
o
de
onat
tots els orees.
sa la partida.
tara brida. A mes, el -Carnp i
serrat Dallara Regnis, mestressa Mateu, secretari del Casal NacioEstimem la nostra llengua pera1
L'Europa es "desdobla", most cardL'espai ens manca per comentar com
nahsta; llaman Godó, president
Oraba/ya ha estat fallat en bona Bei.
substituta
de
Castealciutat.
qua ‘is nostra; ella as respecta.,
afavohan
circurnstäncies
nos
unes
energies
insospitades;
el
seu
es debut aquest important match de desJa que les
eteels
Pomelle
eajgualada;
Pere
— Omplint la vacant de la
rit el popular Club laeportia Europa, domini es fort i absolut, distingint-se empat que es jugit davant de regular catedra de 'Francés a l'Escota Borräs, president de l'Orfeó del
da arrea del món i la cultura que
'ras resta tan sols elusiva- forca En Conrado. Sorgeix una cal- coneurrencia, al camp del F. C. Barce- d'Adultas de Barcelona, s'ha noaloya; els oradors i representants hem sabut crear amb el proa
lona. La victária aquesta regada ha mensa par R. O. i amb carácter d'entitats i corporacions. e
ment , tot desitjant ara que el mateix en- lissió entre Samitier-Cros, seguida por:
idioma, l'admiren els estrangers,
després d'una altra entre Torralba- correspost als mar-t i:lenes, els quals, ¡Mera Na Angelina aiornaured
tt&enne i el mateix eucert pesats en
Entre les delegacions robadas i mentre en beta Espanya no hi ha
els 1, eas partits contra el F. C. Bar- Arnsus, lee quals obligaren a una sas- força és reconèixer-ho, jugaren amb un Calvet, amb el sou de 2.500 pes-- . cal cementar la de l'Ajuntament una Uni versitat on s'hi ensenyi
mes gran encert que el dilluns.
de la ciutat; EnJosep Nolla i ND. catalä, mas enllà de les fronteras
celo n a, els empri en la prepara Patita pensió del joc durant set ruines, pa r
setes.
•
-quel'arbitsg Comlefre ha de sostenir davant de les altres
Mofa, diputats de Cataiunya;
es troben càtedres on se'ns fa'
La Primera part tranacorregué sense
El
director
de
l'Escola
—
deratius. S'adrecen les masa-Miaus ad- gols i bastant anivAlada, en quant a
jekcdces ibiriques, com a drpositador
Els senyors 'Tetare de les par- a q uesta honor.
d'Arts
i
Oficie
i
Bellas
Arts
de
que és del títol de Campal, de Catalu- vertancies a sota els jugadors i es ce- dcanini; a la segona, En Lalcatos aconròquies d'Ig,ualada reverenda EtaL'amor que sentim per la no24
fra llengua cal que transeendelat
prén la partida, la qual continua acose seguí l'únic gol molt individualment i Barcelona ha notificat Ea mart dald• Ferret i Bartomeu Carner;
ma.
del
professor
de
dibuix antic i
xi
a la vida p ractica.
cap més incidcnt.
aprofitant una calguda d'En Massagué, natural, senyor Vicens Climent. alcalde `de Montbuy. TOU8, Casta.
GIRONA EN FESTA
Itecorcia les paraules de Na.é
Plena, molt gris durant la primera
Ilota Torre, Carme i Orpf; Ateque era el sol obstacle per a ell.
paleó
a
CONFERENCIA
Di
N'Ei
.....'aspeete d'aquella capital oferia una part, comença a donar senyals de -rala
les
sa
nta Tenialadi de, la Classe Obreyas trapes, davana
El Terrassa f eles esforços desesperats
les
Pir
gran animacia des de les prirneres ho- i centra dues regadas d'una faisó tan per alterar el resultat, cense aconseguirra;
CentreCataba;
Delegada
de
ämides d'Egipte, per cepa-'
DUARD TODA
- les a la ciutat
ces del matí; amb els trens havia arri- afinada, q ue hona acusa en l'emPa • Pe - ho. El "score", en sí, ens confirma
d'Igualada en;
Aval, a dos quarts de dotze la Protectcira; Lliga Regionalis- tir
bat un gran nombre, d'entusiastas dels có Eu Bordoy una regada i Xavier ral- que es tracta de dos equipe molt igua- del mata, Palustre polfgraf NEta, i Centre Moral de Capellades; els greus moments d'avni.
des cerdea particularrr.ent del Barce- tea, salven superbament.
Atareas
Agricoles
'
de
Toas
i
lats
i,
per
consegüent,
que
el
factor
duard Tracia donarä una acude,
EN JOAQUIM CIERRA
lona, el qua l n'havia organitzat un des Terna a atacar l'Europa i el seu joc
"sort" ha influit•en gran manera.
rancia pública a l'Escota Supe- Montbuy; Unid Regionalista de
Censura els que malgrat no rea •
peral condu i nt uns peo socia. Les in- esdave mas i més perillas. En Julia,
Pierola
Joventut
Nacionalista
de
rior
de
Bibliotecäries,
Urgell
197
conèixer el Govern esp anyol, asea
Feliciten de paseada al Idartinenc
si;-res de l'esmentat Club es veien pel seu caces de codicia, verd una ocai esperem que no deixarà escapar ro- sobre "Ela grano bibliòfila es- arme; Lliga Ragionalista-de Cas
la seva Hergua i cometen un in-,
tbandants a tots els recans de la Mu- sió única per marrar; afina tant, que
tellolf;
Joventut
Nacionalista
de
panyols).
just meryspreu a la aatalana, qu
ta et la qual no es parlava sinó de la bala rebota al marc. Un brutal cap pArtunitat de contribuir a l'enaltiment
Pobla de Claramunt, i Centre Ins- es la p
del
futbol
catalä
en
els
seas
próxhns
VIATGE D'AMPLIACIO tructiu dc Copons.
ròpia- Si ella as patrirata
la as.17 . ida cala baria de tenir !loe a la de cap d'En Cros ama tea craure en un
de toas els catalans, per qua el
tarda_ Els botas gironins, a la vegada segon gol; Pasqual salva just. Torna partits contra els campions de les diD'ESTUDIS
versen
"regions"
amb
els
quals
EN
MANUEL
MATEU
ha
de
obrera
han de dir que es dele cia,‹
ge quelcom sorpresos que ten match
a senair-se t'empenta d'En Cros, el qual, liudar.
Els professors (le la UniverLlegí les adhesions cebades i talanistes?
de futbal tinguis la virtut de trastral- per dura vegades, escapa ferament i ens
sapt Nunca senyors Galt i NicoArbitra En Peris i eran els eauips: tau, acompanyats, dels alumnos
fea un sentit parlament expresCal enraonar i escriure bat bel
ras :sanan:, es distaren portar per l'enfa sentir l'envició d'unes grans jugaTeraassa: Muna Massaguer, Torretu r 'anne, aventurant justicia i pronós- das. I van 35 minuts de joc. mantenintdel einquó i sisa curs de l'Esco- siu de la significada de la Dia- propi idioma per tal d'ésser di
nes d'aquest tresor que Deu en
has. en els quals—per que no dd-ho?— se l'Europa amb una fegesitat extra- lis, Segarra, Papan, Ferriändez, Roig, la delanginyers Industrials, efee- da, a'hnra que de presentació deis
ha donat. Eviteu la grolleria de
el Barre:o-a figuaava com favorita
0rd:t'aria. En Piara passa a interior, Radia, Canals, Lavilla i Santauläria.
ttien on via/ge per Europa d'am- oradors de "Nostra Parla".
l a:atalanta-e 1 esp
Martinenc: Pallejà, Trallero, Costa, e/nació dele esaudis de la carreA mesura que l'hora de traslladar-se canviant de lloc amb En Martínez; insiritualment us
• EN JOAN TUBA
=anta-va millors i Catalunya n'haui
al alma, de joc s'apropava, el bullid
im atac d'unperita, que salvâ bé el Comunera, Ifonifort, Resa, Vilar,
ra. Hata visitat 'diversas riutas
Posa
de
relleu
laihesió
de
la
rä un g uany immens del
katos Albadalejo, Bairalxina 1 Rodrí- d'Alemanya, Taeeoslovagnia, troessent en gran nombre els es- portee.
nostre
Proteetora i els Poruells d'Iguaguez.
hbInsents ene tancaren per tal que llar
Un frec-kik contra el Barcelona és
bant-se aetualment a Vallada, lada, Pactuació de les joventuts pata e se oreAcaba r ecomanant a la Joven1,-.,:yléneia vigués amar a veure el par- de gran emeniót l'Alegre falla una redespeas de visitar Tort.
en m'ora dels nostres ideals, el
tí: decWu. El brogS i träfee coustant matada d'afecte sagur. Dos bons xuts
Segone notbacs eis cementats deavetllarnent de la consciencia tut que treballi pel triomf del
riostra ideal i que s'agrupi sota •
d'En Piara, be» ealvals per En Bordoy.
171 . 271 7.0S i mates, completara respecte de
Hura
deixebles,
han
professors
I
ierualadina i l'ircrement que pren
La Fra de
da festai que oferí ahir la capital gi- Es ara el domini barcelonista el que es
estat rebuts a tot arrea arnb vi - d'un imanta temps anel•Vesperit, els picas de la bandera, de -la Ilia a
berlat aatalaaa.
romna.
fa sentir intensarne.nt; en una ocasió
EL DELEGAT DEL GOVERN ve s moa l 'ea tic
de sacrifici que anima a les noNa. cal dir que els estahl1ments de
s'origina un gran batibull que salva
Després t2c Verida;a y:si/aren vas gerieracions i com ols /guaTXEC-ESLOVAO
EN JCISEP BARBEY
akelar i els cafès es velaren força con- n per mirarle En Serra, el qual resulta
Viana.
ladina estan disposats a escomeIIa tornat a Madrid l'Encarreeat de
Es refereix a la condieió da
rrreguts.
Ilrugeranient contusionas. Una altra cór.0 • 411n • 11.
(re qualsevol empresa allibera- earreratge que té Igualada i glosa
Negocia de la Legarle de la RepüLlien.
pel Barcelona... Serà rampas? TaraUN ACCIDENT ner
dora de la Patria.
Txec-Esiovaca Dr. A. Berka que dar:ad
ea l'anima catalana que té B arpoc; eta seus änims decauen, la set-a
celona i marees a la qual li ha es- a
,em hem dit, rnolts juren els ' que es manca de amilanen contrasta amb la de Madrid el dia 17 del corr, • nt per a
EN JAUME alILLET
assiatir en 0001 del sea gomera a iquau.
iladarea a Girona per carretera, si ferotgia que a la defensa i a l'atac patat possible retornar a les ciu- 1
Esmerare
eficae
d'aal:meló de la Fira de Mostres.
bé cal cenare que a no Casar la temen- f san eta seas cantrincats, els quals enSants d'avui: Sant Deogeä- questa entitat . Ella es patriatica tata i viles de ea patria part dels
ça IrIs camina, a conseqüència
El Dr. Boas acompanyat del Delegat cies, bisbe i confessor, i Santa i dignifieadora de la raça; el nos- beneficie que rep d'elles. Marees
cara en dues ocasions arriben a En
a l'obra de la Manco munitat, s'és
de les pingas, Mustien estat encara mas
Honorari de la Fina de I'raga, Lluis San Catarina, verge.
Pasqual, pel mitjà de dos xuts de
Lee verb es font segura per l'imedrosos. Que rassaltres eapiguern, sols
Josep Cano, ra esser ahir a leiser tarja
— Quarmita horas: Avui ,. a deal de la llibertat; preocupar- exterioritzat en t'el aquesta Voi d'En Cros, el d'aquest, magníluntat
deis barcelonins.
hi bagua un sol accident, el qual ocor- fic.
a la residencia ale les no=tres autoritats.
l'asglesia parroquial de Nostra se d'aralest as trebnilar segur pei
L'Ajuntament de Barcelona, en
reg a a a talo dos quaómetres de Girona.
Han visitat la Fira Oficial de Miedres Dona del Carme. De dos quaiits
I segniclament la fi arriba; els co
Feiern
en
dama del nostre poble.
de Barcelona, compradors de Valencia, de nou del mata a dos quarts de
catxa. ocupat peLs coneguts esport - gaires nombrosos europaistes s'acoblauns inomenta de gran transeen- les seves instituaions culturals,
meo de TEspanyel, senyors Josep
ren sota llar ensenya, en mig de len-, Guadalajara, Santander, Huesca, Sevi- set de la tarda.
deneia a Catalunya i cal eprafi- practica altre tant; esmeht lea
lla, Bilbao i Saragossa, havent-se fet
X:card Zamora, Ganar La Riva tus1asine consegüent. El públic desfila
— Adoració nocturna: Torn tar-lcs per intensifitaa l'ideal 1 institucions creadas per donan
transaccions per valor de varia lanera dol Santissim Corpus Christi.
als a n
sep Paerola, per afecte d'una pati- amb pausa i comentara com és lagic
le
for-li proper el jorn do coman-- ensonyament
g uate hen satisfet unaormals,
de pessr tes.
ana a estabellar-se contra un as'- les incidencies del partit.
necessita
— Cort de Marta: Nostra Do- tiralo en realitat.
bec ; SC77; amunt anarcn a poca manta
Astil han quedat coLloeades les sens) e- na del Corso! a Sant Agustf.
urgent d'aquests desgraciats cat1
EN RAFEL CARDONA
(re ef,ei, del lleuger revolt que en L'AcTuAcio DELS JUGADORS
res ornamental, i greinials per a adorlans que no trobaven acollifuen
Missa d'avui: Color rooc fa la carretera, co que evita
nament del SalA Central, originals de rat.
Nosaltres servem una gran er!,1100 i ara van a l'internat que'
L'Europa ahir pot dir-se que desconque l'ac::nt tingués conseqiiéncies Inés certa totalment al Barcelona, fent una don Adriä Gua], pintados i brodades coa— Vetlles en sufragi de les amor per a la prapio liengua t cal pega la ciutat de Barcelona; aixf
venienbment.
Ce de latnentar, pera, la fractuanimes del Purgatori: Torn de dir als que s'atribueixen senti- ella retorna amb dig-nitat e/s be-4
primera pal relativament grita, de pora ;12: trat dret del senyor Ciudad i ca empenta per treure després unes enerl'Espera Sant (Escorial, 155, mente d'odi t litt nostres t. n- nefizis que cada dia rectal de lea
A l'Auntament es renniran ets Camités
nata Jara: nt general a En Zamora. Els gies que, majormaat cerneixent la tacnostres comarques.
de Barcelona i San Sebastian pea a cons- Gracia).
viezions que si allä on nosait •asab:1
corn
vehicle,
del
-parits
tituir el de la Fira de la Ciutat donostiahi sentim amor, ells hi veuen
No trabo be que anomenem fesa
tira emprada en anteriors exhibicions,
DEL L'ISBAT edi, vecera en veritat que ells tes de la lian g ua catalana les qua
el arde: , resultaren Ileugerament con- no era de premura en ells. Ignoran si rra, soto la Presidencia del aenyor Alcalde
a:a:nata Fern vots pel sets complet obeint a una consigna o si de manera
Ilareelona, hevent - se decidit reunir-los
Procedants d'una devota de la ens odien a noealtres.
anem celebrara ara, calaría mi-,
en un dinar lid ian daspras naval- Nisitat Santa Seu sima rebut a la sePosma de relleu la /metas pro- llar anomenar-les 1:afta per la
inconscient, apellaren el recurs de "desles
Escotes
Municipal,.
Bengala catalana, car avui as vea
testa
per
ensenyar-se
els
,
catacretaria
d'aquest
bishat
la
quanL'ASPECTE DEL CAMP gast" i les foroes cardaren talment allans ea una altra llengua tei.l la
La caravana deSan com. titat de cont pessetes per al diteradas en compareció amb el primer
anda i bandejada de tot l'ofieial t
I. i bass Thora anunciada, el match, ja que merare Si el dijous el posta de mis de 70 excursionistas, per- nar de Sant Pere.
p esa, /alment, ruin st fossin d'u- fins de certs bornes carregats de
C771;;7'.;.:2 aaam de joc de la Unió Es— El reverendissim senvor ca raea inferior; en . realitat, pe- p rojudicts; testa ho sera el dia
maneixerä a Barcelona, visitant taller,
Barcelona acaba cunpietament "fresa",
aaa a a .ranina olerla un brillant asalar, pel contrari, els de l'Europa sem- fzl,briques t realitzant compres en la Fira bistre ha nomeaat individu de la rea aquest tracte injust envere esplendorós que vindr à corte a
lt,a• ; '• multitud s'hi havia reunir i
prixiisament, fins el dissabte inelussiu • Junta d'Obra de Sant Pena, de
nosaltres no as mes que una me- restallaneia d'aquest Iluitar nosa
blaven estar mit més resistents en fi•
72;771 uzapasat unes altures veines
que retornarän altre rolla,, a la ciutat Sabade ll, a N'Enric Rociarla-ira i
sura &adra Fincrement nacio- ira, en el miar torni a cr..upar el
nalitzar el match, que els equipiers blaude, ,i,
quals s'albiren bastant cómoindicada.
J ordi.
nalista, perqué saben que tot ea- sitial que li p erloca, e/ ¡loe d'hograna.
• a( tatas les a/c:a:ancles del joc;
La primera part ton ale poc interés;
nor que arrea se li reservava en
Iz a a tac eea phocresc per damas.
ese
aguaite venturosos temps que era
ju;;ades de vera em;:ció quasi no n'hi
A 1-, -,eaaina muntada a l'afecte i
regana da lee C aneelleries curoLaa'ué cap; dotnIni accentuat, tampoc, si
f e arada—naluralmcnt—per les quatre
pees i mestreesa de Catalunya.
el ‚Barcelona, en general, porta la
E.LLET
ktaa eaailanas hi reiérarn negro-sen- .bé
ERIA
p
Recerclant les Piales d'un ."Si
del joc.
direcció
IZO a
i de la Diputada de
asara-es contra l'A nglaterra, dia
Aquest va estar, dines, totalment con-ro
,C.c , ultra tots els entusiastes eleque la tundra gent ha d'esperar
centrat a la segona part, que jaa da- bell
itero e.sp,rtius d'aquella encontrada,
a ssionant. El
antavi se'ns presanU ap
el memela °porta, en el qual ala
basa hi veierem igualment una nodrida
gui factible fer al noetre enegol aconseguit ben aviat, dona extraorre a s esentació deis Comités de la Feek- eLnaria enmanta als europeistes, eis
inic la travela op ortuna que goa
fac i j, Catalana.
hrt de 'posar un bonos condicione
dominaren més i, en els moments
A les 151, l'àrbitre, senyor Llorera, qttals
per entlerroear d'un cop el pe*
que jugaren a la defensiva, ho feren
dona ordre de començar
feiatte de la força lue ens doa
amb tanta obstinació i coratge, que el
RAMBLA
CATALUNYA,
15
CORTS
CATALANES,
624
mina.
Barcelona anà perdent graduarment toEL PARTIT
ta la força, malgrat rajut donat per
IMEEISEME1113361•131312311ffUlgInliiilliZSIAMIelailaKIC32111LESitalli20.1520iiIMMZM21
EN MORERA MESTRES
Els equipa s'arrenglararen en la for- En Piera en els deu darrers minuts,
lta anunciada:
El presidaut del Casal Nacioa
en els quaLs, val a dir-ha, el Barcelona
Barcelona: Pasqual, Couradr), Surro- manca diversas ooasions.
nalista ¿tina Vadea-sisa als de
"Nustra Parla", vingats ernresu i Tun-alba, Blanco, Sarnitier, Piera,
Individualment és on s'ha de recondibla rtíaez, Gracia, Akäntara i Sa,gi.
sament des de Barsetona, .1
ser la superioritat deis equipiers
Xanaraeix el concurs de tata en
Europa; Bordoy, Serra, Vidal,
l'Europa; En Bordoy va tenir una de
agtiest /tate. Es mostea entusiasPeiaó, Artistas, Pellicer, Julis, les seves najilors tardes, en segaretat i
En
i
anal, i cona a enlata protesta una
Akgre i Akazar.
valentía; pera la tasca
I La manida toca al Barcelona, ratac sobrepassà tots els liinits dels defenses
aegada mas contra l'opressió del
de
l'imaginadti quai, ben rebiejat per la defensa
ea poble•
tan traria, féu passar el ¿canal a l'Eu- ble; exceLlent En Seria.
Tutharn, a peu dret, canta "Ela
La
ratIla
de
majos
fea
un
treball
a egadors", entre aplaudirnenta
4a ; una formosa combinada d'aquests igual:wat notable ; en general s'entenIm anten, els quals ala sorprenen amb
ireturosos. No cal dir com tots
gueren mis que el dijous i t'oren pro,Is oradors- es velaren ovactoa
unes Passades insülites en ells, acaba va de serenitat en el transcurs de tota
En
knb una rematada d'angle de l'Alcazar, la partida. Notable En Xavier
nata en Hurs parägrafs mes aloe
aquesta
bee deturada per Pasqual.
giients i a l'acabar d'enraonar.
vegada, a l'igual que els scus dos comEs el Barcelona el que ataca seguiL'iota finf a la una de la veta
En
eatnent; amb una encartada passada de panys.
¡la. La Junta del Casal, despres,
La línia davaMera fou impetuosa en
obsequia a les representacions
,r4kirtrtara a En Sagi, aquest centra extrem; manca callesi6 en l'ala esquer' r emata En Orlada, essent la primera ra, demostrant-se la manea
amb xampany 1 pastes.
curteixen i tenyeixen tota mena de pelis
¿'habitud
, ta asió de Iluiment d'En Bordoy.
Es prosseguira anib energia la
I.7na pifia ¿‚En Conrado ocasiona una de l'Alegre. Altrament haurien pogut
catalanització de Ja clutat i da-'
marear mis; iteró per damunt de tote,
renards
en
de
Especialitat
totes
classes
¡li osa escapada de l'Aleäzar, salvant
qttella comal/ala "'Nutra Parla'aa
eitar-se En -Cros. Ell bu
1.4 Torra/a, Ileneant a córner, la qual mereix la
fundara a Igualada ect Detega41
ma de davantera 1 la sera actuació
34 tirada sanee conteqiiincies. Una sacid.
resulti magniaca. alna gran tarda la
tina earner ffltra el Barcelona
bella arrencada d'En Gràcia que acaba,
pera, a knic. El joc es fa ensopa, man-

seva, en la qual era confiara que re'lacia indiscutibles qualitats per ocupar
el lloc d'avant-centre en els equips
presentatius de Cataltmya.
En el Barcelona podrtem resumir rae:
tuació individual dient que , els minora
forra els pitjors i els pitjors foren els
millors. La tasca infadigable d'En Conrado i d'En Surroca sobresoraf per daa
muna de la grisor deis altres; a la dacantera, el naillor En Sagi.
e
L'arbitratge del senyor Llorera,
parcial. Qualques barcelonistes l'acusa*
d un penalty que no dona i el qual, per,
l'especial situació en qua ens trobäverla
no varn poder apreciar.
Cal, no obstant, confessar que altres
individus del mateix oercle convenien
que la imparcialitat havia estat norma
d'aquest arbitratge i que per aquesta
part no podien buscar-se pretextos per
enterbolir el resultat obtingut
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Grans rebaixes

totes les confeccions d annini i tan
50 Of.
En lotes les confeccions de skungs
25
En tata classe de renards
20 °Io
tots als abrics i jaquetes
20 clo
tots els nitres adictos corrents i de gran reclam 15
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ZUttualS: barceiora, Placa de Catalunya, 9, Madrid, Bilbao, Vigo, Sevilla, Valencia. Paris, Nova York (agencIa), Bradford
24 Stands a l'Argentina, Xile, Perú, Mèxic i Uruguai
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ESPECTACLES
Telefon, 3,500 A.

,

Aval , (Idous, tarda, a lea 5:

L'OISEAU BLEU
per la company ia de
Teatre d'Art Ras
amb el segilent es/dandi: Pro gr ama: I. Ultima gavota. 11. PC111 caçador. III. La daina, el negra
American-Bar. 3+.
1 l'amor. IV.
Mitiga tomanea. VI. Un ball rus.
VII. EIS soldats de fusta. VIII. El
rel fea Mear el tambor. IX. Chatashl. X. Burtaki. (Els remers del
Una Jogulna tusas.
Valga). Xl.
Ill. Entre les muntanyes del Cauce. 1. • CoAca creació del primer
co aquest pel
programa, Indas
exit obaingut. As
formidable
"Rurlakl" (Els remero del Volgi).

bit. a les &u:
JOVENTUT JORDIANA

Companyia Esperança Iris
Avui, dijous, tarda, a dos quarts
de cinc: Gran rnatinee: Primer,
Ei estuche de monerias; segon,
Canción de amo r ; tercer, Cançons
i contes per Esperança Iris. Nit,
a les deu: La preciosa opereta en
tres actea. Primer, La casta Susana; segon, Cançons i contes
per Esperança Iris.

Exil Immens de l'obra del
gran Dostolewski
Divendres, tarda:

L'OISEAU BLEU
Nit: N'alnada teatral organitzade
Pol F. C. Barcelona

ELS ULTIIIIS ROVELLATS
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TEATRE DEL LICEU
Queda obert l'abonament a 4
funcions de tarda dies de l'esta.

: GRAN

E

•

E
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a

•

llana ROJAS-CAPAR°

a

DARRERA SETMANA
•
0
le
AVUI diJous, MI., a dos quarta lo
el
de
del":
Ultima rapresentaci6 de E
a
l'interessant drama en set actea 1• ik
ig
• un epileg
LA LAUREADA DE SAN FERNANDO pg
•

1

e

•

a

CIRC AMERICA DE MADRID

Tots els dies, tarda, a les u
cinc, i nit, a les deu: Les celebritats

Nit , a les deu

B•

ELDORADO

id

Coliseu de varietats

•

•

KURSAAL.

LA CULPA

PERE ZORRILLA

ill

III

•ii General . O'TS pessetes. Preferen- II
«

e

•

111 tas; Actuaitats Gaumont.
•
• Diumenge, nit: Vida, passió
1 mort de Nostre Senyor Jesucrist; El rol de París, 11
i últim.

—CINEMES •
•

• .1..

E

Dama, tarda, a los cine: Alatinee
extraordinaria. Molinos de siento,
bull de la companyla, I Lag musa* gi
latinas, per Diaria Con.. Nit,
les deu: La mimara roja 1 La osUta blanca.
Dissabte, estrena a •
Espanya de la revista hispano-meinclina original rie Huta T. Maurente Eepa g a aleyre. Continua
•
l'axil de La mistara roja.
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il
ti

CanDanYla de vodevil I raes
especlaclet de

BERGES I SANTPERE
Priop ra

iä

a
r

ASSUEPCIO CASALS
iL
Aval, (11Jous 22 de mare. Ter- E
...
(I 1, a lee cine: Vermut realista.
r Lntrada I butaca, UNA pesseta. La :
Al horda (Le vida d'una dona de la !
piCambia), per Aesumpc.6 Casals. ,...
751? a lee deu. Daos obre. d• (rano
k éxi ... La mera pecalora (2 artes), ••
I.EI dobla de meetr• &I rol. Dei ma, (M'emires, tarda: 1.11 Segarla
Oil de misia. Nit, Le mara pecadar. I El pobla be mosto. . del rol.
•
I...,
' se

,

l

.
.
E

1
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CHARLOT BOMBER

i d'altres de gran exit.
Tots a admirar el Cine Princesa
El Saló de Moda
: :

CONCERTS : •
Amics ee la Música

Avui, dijous, a tres quanta de
deu nit:
Recital de violí

preus populars

setmana
grandiös espectacle

Darrera
del

41C XL X "I 4C XIL. ir 1

a
a
DISSABTE PROX151, DIA 24:
u
u
MATINEE EXTRAORDINARIA a les 4 de la tarda
PREUS POPULARS
ii
e
a DIUMENGE VINENT, DIA 25: Darreres representacione I
•
N

que debutar ä el dissabte de Gläria al

112111111,1•8111111111111»11811111111141111131,11111111311

J. MIR VIVES, S.A.

Liquidem totes
les existències
amb grans rebaixes de preus

per fi de temporada

Trituradors TORRAS

Local

amb tot el necessari
per a magatzem de
vins i comestibles, es
traspasa. Si tu a c i
cèntrica. Euer jure
número 454. Zurbano, 3. Anuncia.

Els mes econernica da Med
rada 1 rendiment.
Per a lila% de moro, sucre, canyella, pebre, terna 1 Sota ciase he
minarais.
Farilitata en el pagament.
ANGELS, 12, TALLER.
Visiteu l'Estant 5001 de la Pira
de Mostres

SOCIETE GENERALE

o

de Banque pour l'Etranger et les Colonies

U
o

Sucursal

de Barcelona

Plaça de Catalunya, 20
A

Ida mena d'operaciona de Banca i de Sera

In

CAIXES DE LLOGUER
Iliilsaumearristameolattensizarcumaantenartuana

Casa a Gracia
(1.• 10 a 12 (Oil pessetes, de-

sitiarla comprar. /tan: TeaVeo-Sera, 127, primer , do
guatea; a cine tarda.

11 -Yr

HUBERNIAN

Watt

pianista: Paul Frenkel
PALAU MUSICA CATALANA

SALA MOZART

LA PASMO
D'OBERAMMERGAU

explicada i comentada per

arnb nombroses projecions. Localitats: Unid Musical Espanyola, 1 i 3, Portal de l'Angel. De 3
a 7 tarda.
Palau Musica Catalana
Diumenge, dia 25, a dos quarts
de deu del vespre. Concert extraordinari pel
genial` pianista
EMIL SAUER

Locaiitats: Unió Musical Espa-

nyola, 11 3, Portal de l'Angel.

MUSIC-H

A LLS

EDEN
CONCERT
—
Aell10, 12. Director artistic, n'aneen Peresolt Talaron, 8332 A, — Tarda, a ua

i
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les

Are, fe. =

eammumsffloom Anals, f rancos o ole
Prora. sorr.

Meons Isat•

Excel. ref. C. Boquerla, 2.

DE CUERDAS CRUZADAS

CON MARCO DE HIERRO

Sublime marca

EIMARISTAMY

"IDEAL"

empounola,-TRIU,

nica. Tractament
excluslu. Comte del

PLAZOSYALQUILER

18,Plazalüluflai5
yeizzaiserrl,0
Dependent
sella 1 präftie manca per a
la venda al detall de bielatecla 1 quincalla a mercarla. Dirigiese per estela
Vleens Fatua, curar /Micolo, le, pri mer ( S. 0 - 1.
G.

Gr. GALLEGO
Vies urinärks,13 A

cura radical de la
BLENORRAGIA ore

Casa fundada en 157%
AL CONTADO

comiat de la companyla

TEATRE REINA VICTORIA DE MADRID

PANYOS

DENIANEU-LO ARREU

JOCELYN

per Mito. Myrga i Mr. Tallien la
gran cinta cómica Pel rei de la
broma Charles Chaplin

ADRIA DUAL

edgik. C41.1
•teE 5fO
r VIC4r . IM
fent avui llur comiat els originale dansarins
•
et
TAKKA — TAKKA I YOGA — TARO

I ••
a

fue :-.: u uanw;,:, EMAIRAIRIUDED2133

i)er l'inimitable Douglas Fairbanks, el gran assumpte dramä-

Diumenge, 25 maro, a 2/4 de 5
tarda:

AVUI, DIJOUS

a

a
•IV

E

QUIXOT

Palau Musica Catalana

eál e d e la
iGranmatile
.

•ji o

G^triu,

EL MODERN

Dipòsit general:
Passelg de °róela, 99

Gran assortit en totes
les qualitats de Pan.
yos i Folres

1 *1.44".A7:19-UM
soase
X.
k-V
án(dellei?"
.1411e7e7,..
•In(es--.r.s--.11;isick:sorxn

•

Ci 3erna Princesa
di,j0Us, tarda i nit:
Sorollós programa
super-produccid dels artistes
units

BLANOUISSIMA

i el pianista Pare Vallribera

Li Telefons, 5125 1 4736 A

,

1.

•

8. K. VIKTORIA ZIZKOV

Formidable mijo. Cinc internacionals contra
R. C. D. ESPAÑOL
(Equip complot). Camp: Carretera de Sarrià, 50. Localitats:
Lo g al social del R. C. D. E.. Casp,
11!, primer, de 10 a li de 4 a 830.
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Dernä, divendres, a tres quarts
efEIZEITRENIIIIIIIMENICIIIIIIIIIMIIIIItillUMBIIIIII•II5 MI »en
de den nit: III nItim concert pel
violoncel.lista
I ! til do
3 r Raça del Teatro, 2 1 4
ANTONI SALA

r•••••11111•••••••11111113
Guiri Teatre Espanyol •• is

3

Grans partas internacionals.
Dies 24 i 25 de mara

FA LA ROBA

el consumeixen les
persones que :estimen
flur salut i les que patelxen del cor, dels
nirvis, deis ronyons
i d'artritisme.
El Café tiAG es un
Café natural en gra,
d'aroma deliciós.

Ronda de Sant Pere, 15

FUTBOL

ataremallautaatemaaamaaär

g

MARIA CONESA

Avui, dijous, tarda, a un quart
de cinc. Dos grandiosos partits
de pilota a cistella. Nit, a les deu.
Dos extraordinario partits. Printer, a pala, AraquIstain i Aguirre contra Quintana II i Arrarte.
Segon partit, a cistella, Barrenechea I Elgoibar contra Gu r uceaga i Salsamendl.

Avui, dijous. estrenes. El •
rel de París, O i tO capitulo; •
• Lucro:101a Bernia, primera •
jornada; Ca ptes d'altres •
temps; El paó relal blanc; u
Les gestes d'En Chupatin- •

Demà,

N quarts de cinc. Nit, a les • IN Notables quintet Jordi. I Irlo
•ie __
a
deu '
'n'eruta. Avui, dijous. estrena: 2
• •
• El vol de Fresquero, gran broma.
A Projecció de notables pel- 3
gratuitas del.Prograrna AJuria:
Exil
•
• /5/ En camisa
d'onze vares, per l'in- 3
Avui, dijous, tarda, úniI
•
licules
E
imitable
artista Douglee Fairbanks.
•
E
ii Anders, famós Jongleur • • Succés colossal: El eegell de Carril
ca matinée infantil. Pro(Artistas Associats), de gran senU •il Sacha.
JACK RIKKIT
u E
Tarda, última projecció: El
sents als nens.
E •
a • matrimonl
Aviat, rescleveniE
farnés gimnasta
• • n'en& mes Interl.
gran en cinematografia.
aEt
El malee programa de Barcelona,
L'experiment
cientific
:
E
EIREICEIDORDDIZZINa0K1
Le navire mysterieux, pre- • • el Saló Catalunya. Preu. correnta.
»a
P-11
sentat pel senyor
.tERIERRNIEN3M•111RONNIND
511E12111111111111111111111111211111101it
i
WESTERHOLD
.5. Teatre Novetats !n
Els famosos ciclistes aus- • 15011••••••••••el•••••3
wo
•
U Companyla de saleta, Sarsueles, III E hui i ans
in
,, operetas 1 revistes. Director des - si
THE DAUNTON SHAWS
9I Gran Teatre Comtal i SI
cena, Lluls T. Maurente: Mestres Ef
1
eit directora 1 concertadora, losen Es- a
La genial Pilar Alonso, en r, •r, Gran Cinema Bohemia «
.i. pella, Autuni Cataba 1 loan Aun
•
•
les seves creacions
N
-c-, Aval, ciljuus, tarda, a dos quarte st
•
.47 de cinc: Matinée aristocriatica. La ig E
Aval, diJous, tarda I nit. GranSI
aliaseis programes. Grans estrenes. a
nota opereta bufa en tres actas de a
Demä,
divendres,
S
o
rata
- Huta T. Mauretite I MeStre Joan 3
La petlicula dramatica Desinterés; •
d'honore de la gentil
e Aull
la cómica Entrenant maelta,
u
•Id sensacional esdeveniment cinema- ig
LA
MASCARA
ROJA
PILAR
ALONSO
•
4
tografte, estrena de la colossal Ire!a grandies eaie, e:lira/dicta presen- U
"" 'Mula histórica de fastuosa pre- a
lació
•
U
sealació, en diles »mudes, Lucre- la
111
Diumenge, 25, concert poNovas cantone
cia &Sepia, projectant-se la poi- a
•
?
per
pular
per
l'Orfeó
Gracienc.
mera Jornada. Tora sea+ de la in- e
a
MARIA CONESA
Homenatge
al
músic
poeta
teressant serle La filie de Napo..
•
•
Nit, a das (Huila, de (tau: L'opereta 15
loón.
Jusep A. Clavé
en tres actea
a
LA MASCARA ROJA
I reesirena de la sarsuela en I set 1 3 quadros
3
LA GATITA BLANCA, Per

Frentó Principal Palace

Monumental - Però -Yialkirit

POMPOFF l THEDY

mmew• ml••

ESPORTS

a

eta, una paseata.

je

Grandiós <altea

•azmaliwaantattataitui

•

Direcelfe CARRO (FILL)
Especlatitat en lancha 1 banqueta

•
1111•11••••••••••••111113
caaaattaaana Ea aalueattai

Nit, a les deu: L'entremés

Mamó suegra, i la joguina
còmica en dos actes
•
LARREA I LAMATA

Saló Catalunya

Aval, dijous, gran esdevenimant

ll banderas, per la celebre artista
Preus corrents: R
1. Prlacills Daan.

•

Goya.

D'ALTRI

u
le cinematogréfio. Exit grandles de la 1.a
aii intereksant peLlieltla Seta dues 3

LARREA I LAMATA
Triomf de la companyia

divendres, tarda:
i estrena de
i El Goya. ?id: De pesca i El

•
•
•
•
•

:••••••••••••••••••••
a
i
Palace Cine
a
•
III
a
ORAN SALO DE MODA
•
Ill
• Arietooritibusa misione art/aUcluae n
•
Programes extraordinaria
:
I

de la qual formen part la
primera actriu de caräcter
131 Maria Mayor i el primer u!. to Ferran Aguirre
Avui dijous, tarda a les
cinc, 1 entremés Sangre gor• da. Grandiós èxit de la jo• guina en dos actes

•

•

t E ••••••••••••111•11112.u

Gran companyia cómica del
primer actor
•

•

1

•

•

Teatre Barcelona

e

•

Aval, 1100115, extraordinarl pro01 grama d'estrenes:
Actualitats Gaumont
Lee fantasmas
LA MALETA NEGRA
per Roben Rarrillson, I la colosal]
novel.la

TIMAS.

RESTAURANT del PARC

ARISTOCRATIC SALO
•
PALAU DE LA CINEMATOGRAFIA •

31•••••••1111111•••••••••

••

a Avui, dijous, tarda, a dos aig

DI TEAlYtis e casa 110IN
Restaurant especial.
Pela, INstrerellerli: b uintana.

E
•

1111•MillaBILIUMS• • ORABA»

•

•
U

Diana-Argentina-Excelsior
Avui, setè La Villa de raJus-

•

Divendres. nit, fundó en •
honor i benefici del primer e.
gal cúmic Joaquim G. Parreño: La verdad de la men- I
tira i Los asistentes.

bes de fuego. Mantenga, comiat •
•
de la companyia.
•

a
DALINHINNES

PLUMA VERDE

RESTAURANTS
SORTIDA

Café HAG
SENSE CAFEINA
IMMOMNIMIMOMI

ticiada, setè.

Molada, Datan-tares, Nit de nits,
Entrenant marit, Les fantasmas.

Avui, dijous, moda popu•
lar. Tarda, a les cinc:
•

ñ Mañana de sol

IIIIIKEINERNS••••1•1110•NZ,
E
•

E

(Talaron 4134 A)

in
Divendres, estrena a Espanytt 111
del drama modern en 4 actas Nu- •

uil•U••31e•••••iell•Ill•Wi

a

.„

LA MALA LEY

Teatre Còmic

a

GALENOS: POMI

QUERINO - CORTES •

a
: ••
Gran companyia dramatica casta- •

i

,aemarzaweraerarazaareguien

TIVOLI

Oompanyla de oimädla

•g GBELL - TUDELA - AS-

Teatre Nou

Els germans Karamazov

Avui: Jocelyn, Triquitraque
en viatge de nuvis, El romoll,
Collar d'òpals, La Cilla de l'ajus-

iPtî Polion

Teatre V icibria

Teatro Català Romea

Quart de quatre; nit, a les deu. Presentecid de les mes belltssimes artistas 1 millora números de varletats. cada ella,
Dancing a l'alegan; "Foyer", t di a 4
de la matinada Gran T'Inri(' Amarle". Tal.
graos Tyndall.

Teatres Triomf i Marina
I CINEMA NOU

Direccld: Ferran Vallejo, Francesc Vida!.
Mames: Blal 1 Corita.
Aval, (U/0as, S! de mare: Gran vermut
especial. A dos quarts de cinc
Primer, la preciosa sarsuela en tren actea
EL ANILLO DE HIERRO
Triomf de Josefina CbafTer, Tornarnira
Roiga], Prados, Comuna, Oya I Aduaviva.
Segon la gran revista •
VAYA CALOR!
Tota la companyla en escena
Nit, a tres quarts ne deu:
Primer: Debut del celebrat tenor popular
a Barcelona, cootractat -ter aquesta empresa a petleid dolo seas admiradora
MANUEL UTOR
1 de l'aplaudit burilen
JOAN VALES
amb l'épera en tres actas, de Camproden
Arriata
MARINA
per Concepeld Huertas, Teresa Mas Manolo l'tor, Joan Valls Ignasi Cornadd, Alfons Oya 1 Emili Moreno.
Segon, la revista
LAS MUSAS LA71/9AS
Exil indiscutible de Salut THssable: Jugar con fuego I Caballar(' ret)ceno,

1 Manchester

Apuesta maquina des'
Criare ea un brillantis81M ball rom no se
ella regisirat altre. A
patita termlnis men511515. No compres acuse
veure-la abans. Grans
existe.neles en l'exposi.
cid de la casa Otto, Pela!, 5.

Asalto, 18. FestlUs,
de 9 a 1 I de 6 a 8
nit,

A termlnis sonsa fiador
liobes clo lotes classes
del mes sentir. al mes fi
Gran reserva. Pad,
Ronsucces, 2 Dauloac a
brodats).

Falten

110.393333331WEINWEW

aprenenta I aprenentes
a pelleteria. Ilaurieh, 10.

Vies urinàries, curació räpida 1 segura
Alomar mitjatcant aparen especial. Arman, s.

de 12 a 2 1 de 4 a G. Festius, do 10 a 12 Econòmica. Unid, 20!
__

de 7 a 9.

