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ls sacrificis

Tenini noticies que, d'ací a pocs dies, la Comissió electoral
ció Catalana farä una crida als ciutadans de Barcelona adherits
unpatitzants de 1a novella unió de patriotes, per tal de demanar
col.hilairació en els distints ordres de l'organització electoral.
aquest mateix Boa, do
:la el projecte, exposat setmanes enrera en
de
a ar un veritable cos d'interventors i un altre de dipoeitaris
'datares, conatituits per aquells .que voluntáriament s'ofereia prester aquest ajut personal.
L'acaas iö es oportuna per fer present la necessitat de la collainterció deis patriotes ideals bons ciutadans en la tasca de la
ció política. Està molt eetes en el nostre noble l'esperit de cri,
saaint es manifesten els planys deis qui troben que els dino trebators da tal o tal entitat, o els diputats„o els regidors,
prou- 1n alguns casos el piany és justificat. Peró cari tenir en
direcció d'una
ate que aquells que honestament exerceixen la
primera
a popular o tenen una representació pública, són els
o per imrealizar sacrificis de tota mena. Qui per vocació pr6pia
moviaJu del deure patriótic ocupa. un Boa assenyalat en el i reJuntes
i
sovint
cabals.
llores
dedicar-hi
ha
de
at palitic,
ous, mitings i conferencies, visites i converses, s'emporten molt
temps, el qual ha d'ésser sovint sostret a les ocunacions par•

Jan..

seva col.laboració
Doncs bé: ara és l'hora ene cadascú doni la
que per la confianza
conjunt.
Aquells
a
l'obra
de
- - racressada

's coneligionaris dirigeixen una força patriótica o tenen una resentació popular, fan per la causa sacrificis considerables i seexiaits, i encara no aconsegueixen sempre l'acontentar els ainics
ts. No és, dones, cap cosa extraordinaria que els que se sacrif
hores del dia
en en inimer lloc, dedicant a l'activitat patriótica
causa catalana el
companys
du
seas
als
i'any,
demanin
clics de
ha .de prendre de
ir:11Di de fer una tasca electoral que només els
t cn tant algunes hores d'un dia.
Estem segun 'que els patriotes barce:onins respondran a la
cen'da d'Acció Catalana i que aquesta podrá comptar amb els
eandidatures, que han
an, s d'interventors i de dipositaris de
sense necessitat de
e pametre una perfecta organització electoral,
D'aquesta marepresenten.
els
dits
capitols
que
jactes despeses
de les eleccions,
tera s'obtindria una important rebaixa en el cost
generositat d'uns quants adherits,
se haurà d'ésser omplert per la
vell procediment del candidat
sic que Acció Catalana no a.ccapta el
qaota.
Els qui catan en un lloc dircctiu d'una força política,unädhuc
conuells que no són o no poden ésser molt actius, realitzen amicalsol.licitar,
lt d'esforços i de sacrificis que els dóna dret a
s cordialment, la collaboració en la tasca que es realitza.
na manera d'encoratjar-los i d'estimular-los eonsisteix a of e-

EL GOVERNADOR "I43fBE" TANC.4 FABRIMJES

teressats igualment.
L'exemple de la col.laboració en els sacrificis sera un altre
oüa d'orgull per' 2. Acció Catalana. Aquesta agrupació, ultra el sen
una renovació
ene treball de proaelitisme patriátic, ha iniciat
Iudable dele mètodes politice. La supressió del candidat de quota
dele ciula rcbaixa de les despeses electorals per la calaboració
bela:3, constituirá una alta lhzó de dcmocräcia, de civisme i d'acSu patriotisme català.

LLETRES
LV IlC. ATENATCE NACIO1;a1L A MeIRAGALLr
la cstat, c,rn Marag2.11,
e t, 'un 1....m2". Als vint-i.•
arsisr.,s
xeflça tic la
t11.:
s.- •
t. I1 ea: ;'_ataita se sap est
**U:1 !". r.:c pu: i fort". La
humana, arnb
V. 1, Fa:Hin-1s i les
C.
C3
cos.
el eele es
2
1 abracava
ta, la Do..... t .
la Dtt'alt:.'. Subratllava
.nt la iin:/ • ge ,t•:.a Verge, les
els 11a vis de
H • :nes (a:
la E.caula d'En Jordà vercara.
tic
¡
ragali vol dir, sempre, liumanitat
l'eró, també, hurnanitat catala. r.moguda per un grup selectísIza d.,-cripturs i artist, voldnia oleta uts Immenatga Eligr.c d'en,
It onicnatre anmrós i ben humà, buti i eiiii5, cense faramalla retórica. Una
C urra.ti basalt Fa on creixia la Fatela dEn Jordà és, tanmateix, una cosa
snitt l e. Pecó cns plauria que en
eet m inunk tet recatat hi tren:0,es
lona de la Nació. Fóra ben joiós que
Catalunya s'associes a l'homenatge.
trbra de Mitraran te un mutar prou
telonal perquè la nostra pittria
aquest homenatge a una camineItorac:.; localista.
Si algú sica acostat a alló que se'n
un "poeta civil", ha estat M'araran.
n i ea haver un moment que els delits
elEctius de Catalunya .brollaven a Ira-

deis llavis del Poeta.. (Juan Prat de
tercia el neu nacionalisme antat'a De aterir al poble el "mite de l'Es1, Y5 11:-2n", 'Mutaran donara forca a
n4e arnb agiten Itinme vessant
n annor cm canta les turres d'Iberia, que
ven fraternalment unides: "Ibéria,
7're aunada, — tots els teus fills te
la gran caneó". Aquesta figura
& xolorit, és nart. Avui, ningú no
',ter en aquesta sardana gentil. Eh copa
la r ealitat mis han cusenynt dc ter

4'4 severa la nostra dcc n rilia. Ni Prat
, Rein escriuria,. potser, aquella fi
Nacionalitat Catalana", ni Ma11 cantarla la unitat d'Iblria.
-Ps que ja han passsat. Pesó, alesho-
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A Yugoslävia

El canvi en la vida municipal Les eleccionS ge-

Dèiem al nostre darrer article el pressupost a 33 marca d'asobre el mateix terna que la si- hans de la guerra.
tuació de les ciutats alemanyes
El Municipi d'Essen, ciutat
era avui ben diferent de la briavui d'uns 440.000 habitants que
tlant, que donava l'estadIstica de en 1911 tenia un pressupost de
l'any 1911 i tes dades que es
155 meres per habitant, te en
posseeixen fins a 1913. Mallan- 1912 un pressupost de 2.975
radament l'esmentada estadísti- macas per 'habitant, -que en el
ca no alta continuat anual- mes anterior all primer de la seme.nt. Avui, dones no chi ha mes ra aplicaicid tenia un valor d'uns
que dades isolades; perü tenen 44 mares per irabitant.
tot el valor de ttpiques.
Cal tenir present, és clar, que
La primera dificultat amb qué a Alemanya, el contrari de tot
topen les corporacions públiques erren del unen, gràcies al saerialemanys es la de filar un gres- fiel dels rendistes (per algunes
su.post vàlid per tot l'any. El categories deis qua, ls hi han espressupost ele l'any 1922-23 es pecialment avui a alones ciutats
eomeneä d'aptlicar el primer d'a- alemanyes, asils) i dells obrers
bril de l'any passat. Pel mere, de que han hagut de limitar el seu
1922, el dólar . valia per terme "standard Of life" a termes inriltg 284 mares. Aval, 15 de mere versemblants, el valor de l'or no
.de 1923, el dólar val 20.000 as inferior al d'abans de la guermares. En aquesta proporeió ra. Això es, 44 mares or en 192 2.
aproximadament. -ha pujat el tenen una capacitat adquisitiva
preu le les eonet i per tant,
queleom superior (i amb refedespeses que letten de fer lei rencia a sous 5 salaris que coascorporacions Obligues. Per tant, titue'ixen una part important de
el pressupost ha hagut d'anar les desposes d'un Ajuntament,
augmentant. Els Ajuntamente aquesta superioritat es bastant
posseeixen una part entre les notable) 'a la mateixa quantitat
fonts d'ingressos que té certa eo 1914.
facilitat d'adaptar-se a la veloQuant a Bedlln, amb dir que
raei6 del marc, sense, però, pola mader-la seguir pas a pas. Els in-• el darrer pressupost té
xifra de mares or que en
gressos derivats d'explotacions teixa
1913
malgrat
que
despres
de la
municipals tenen aquest caracter. Tambe certs impostos, com guerra Berlin incorporat 90
amb UD total de
els d'utilitats, s'adapten en part Ajuntaments
habitants aproximadaa la desvaloració. Però es clac 1,750.000
això es, gairebé tant com
que una gran paet dels ingres- ment,
Sagnicr.
sos municipals resten molt en- tot Pantie Berlín, esté 'da tot.
Quant a 4a distribució dele inCom a detall, que explica d'una madarrera de la des-valoració del
nera definitiva la intenció d'agnest tan- mere. Amb aixe. es pot veure gressos i de les despeses lambe
camera, és ha de fer constar que la faquina mena de finances tan in- eta manifestat potables alterabrica en qiiestió fa més de free anys
estables ha de tenir un Ajunta- cions. Els pressuposostos extraordinario per a grans obres o
que funciona. ment alemany en 1922.
No cal, dones, que hi feo: comentaris:
Pena, fin§ i tot, si leo hi lla- grano adquisicions d'accions han
tot Catalunya coneix la “missió" govergues desvaloració *durant ll'exer- desaparegut gairebe totalment.
nativa del senyor Reventas i té, per tant,
eici, situació de les ciutats Al contrari, molltes empreses
la justa opinió que els seres 4IdeS mereialemanys fora considerablement municipals eón adides a empreses particulars.
res.
mes modesta que en 1911.
Si alguna cosa ens toca fer és donar
Heu's -aquí cotas han augmen-,
El Munieipi de Naumburg, per
el ¿Ti! d'alerta a tothom qui es trobi o • exemple, elutateenne 28.0015-/ra-. • -tat per terme mig algunas caes pape trabar en cas semblant al del- bitants sue en 1911 tenia un
tegories de despeses en un cert
senyor Liada. no cal dir que d'una pressupost de 109 mares per hanombre de Municipio alemanys
manera gairebé fatal als fabricaras d'abitants que en 1911 tenia un que han estat presos com a tinissats.
post de 557 mares per habitant, pus, prenent corn á base les desAra, que pel unte toca a arrobassar
igualä- en el moment que es votà peses de 1913.
vots, el senyor Ro-ventas ryo passara de
1913 1919 1921 1922
1922
fer-se'n iflusions.

nerals

El problema mes important 1
mes greu del Reialme cle g s ser4
bis. ele croates i els eslovens.
esta en la seva eenstitució intere
na. D'altres vegades ja havant
explicat la Cuita elltre les dumf
tendències, federalista i unitä-.
ría, dins Iugoslevia. L'unitae
rasine té la m'a força mejor a
cantiga Serbia, que forma

Les regions afegides a Serbial
Pol tractat de pau, i principal.
rnent Croäcia i Esiovenia, han-ree
elarnat, amb la unitat superior
ele -la pätria iugoslava, pròpies,
institucions autònomes. Aques-. •
ta és la bandera del partit Rae
ditx a Croäcia i del partit de Ko-brosee a Eslovenia. Alguns grupr
serbis, principalment el partit
demócrata, es mostren partida.
ris de la solució autonomista, en
mejor o menor grau.
Les divergencies entre els ra-.
dicals del partit Pasitx i els de n
roberates, i mes que res l'acti -s
tud del partit croata autonomis.
la . motivaren la dissolució da

l'anterior Parlament iugoslau.
Ara sisan ealebrat les eleccioni
per al Parlament non, sobre la
plataforma de la qüestió consti*
tueional.
Els resultats deils eserutinig
sen interessante. Cap partit ha
obtingut majoria . absoluta. L'e-a
xit numéric mes marcat es dei
partit Pasitx, que ha fet les elece
clans. En la Cambra anterior.,.
composta de 417 diputats, en te.
nia 92; en la nava Cambra, que
nomes compta 313 diputats, ea
tindrà uns 120. Els radicals
sidents, dirigits per Protitx,
Isan obtingut ni una sola acta. Es
també notable la desfeta dels
munistes, que tenien una mino-,
na important, de 58 diputats, en
la Cambra precedent, eue ara
bu

11911,29111ParrleTrith mairestanamrsowIrl

—Anit, a consoqüencia n d'una
forte averia a les tintes d'alta
tensló de la Companyla d'oteetricitat Barcelonesa, s'apaearen
ces Ilums I s'interrootte6 el servol do tedmvies 1 ferrocarril de
Sarr:ä.
Par fe r Prorbrenda a favor de
la resistancia a la Hube el caneditar Curio es a Menta, on aseietträ a una enuncie donada
pele nacional/de:e pronuneianthi un discurs. Itleutrotant eta
uttranacionalletes p re paren un
—
cop d'estat a Alentan ya.
A la oonferenola da teonlcs que
so celebra a lecndros sobro Orient
a'cian noinanat trae oomIsslons:
Financiera, E9ontlynle4 I Política,

SERAN SUPRIMITS
ELS PASSOS A NIVELLP
Fa dos dies vaig parlar del fang de
Barcelona, que es una vergonya. Ara
trobo avinent parlar d'una altra yergomeya de terrible actualitat: els passos a

nivell.
No és evident que en llocs dC gran
trànsit i sohretot dios l'ärea d'una ciutat,
no hauria de consentir-se l'enereuatnent
a nivell d'una ferrovia i d'una carretera?

Es evident arreu del món. Es evident
a Barcelona, on una catastrote periódica ve a afegir l'horror a l'evidencia.
Pecó ningii no traba la manera de suprimir tot d'una els innombrables passos
a nívea que ens voltEn.
Qué fa l'Ajuntament 2—preguntareu.
L'Ajuntament us respondrä: No lisie
autoritat per a obligar la Cotnpanyiat
no As just, d'altra banda que earrrqui
tot sol amb les despeses descornar el
nivel1 de la titila tirria o d'al ç ar el del

carrer, que alhora és carretera.
Que fa la Mancemunitat?--areguntarea,
- •

una-ales

que te poca foro. En aquest aspecte. l'èxit mes significatiu ds
el del pa,rtit autonomista croa-.
ta. que ha obtingut 70 Boas. El
parta autonomisi..a eslove ha
mantingut poe me', o menys les it

Sous
Policia

Full de dictad

rpiedat reduea a

Infima.
No s'ha de creure, però, qui
l'exit dell partit unitari sigui
complet. Ha obtingut la seva.
victòria, (tina l'antiga Serbia,
mentre que a les regions últia
demostrat
mament afegides

seves posicions.
Queda ben ciar que si Serbia
es unitària i vol exercir
monta damunt l'Estat iugoslau,
Croäria i Eslovenig, sobretot la
primera, senten fortament Hur
personalitat regional i reclamen
unarautonomia nalts o menys
iterativa que lii respongui. Amb

lot i la reducebn del nombre de

, diputats (lee non Parlenumt, el
partit Ilnditx ha passat de 50
11:oce a 70. El seu trienal ha
tat particularm e nt rcirtarcable a.
Dalmeeia, on ha decretal diversos candidata demeerates 1 coa

,onverses filolociques

Nora Planta, inaugurara el dele de conferéncies organitzat Pel Centre Avene
del Nacionalismo Re publica, de la barriada de Sant Andreu de Palomar, adheri1 a Acció Catalana.
Local: Correr de Sant Andreu, 140.

ei

nucli nacional dal novell Estat.

ATEIREC7 NACIONALISTA
DEL DISTRICTE CIN QUE
Per la! de noma-liar la Coni7ssió organitzadora d'aquesta entitat, la qual
abraearà la nora dieisió municipal en
projrcte del districta cinquè, es COP:VOC3
a tots els nacionalistas del mateix diotelele, a la reunió que tindrà ¡loe
divend ras, a les deu de la nit, a la Cerveseria Re/a-tarima (Rambla del Mig,

Resum informatiu
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100 307 1.522 3.109. 15.947
100 207 1.029 1.837 11.105
100
157
699 1.211
7.231
Escobes iprimäries
100 225 1.249 3':039 14.508
Beneficencia .......
Com es pot retire, d'entre les perb aixf i tot, la balsa -ha estat
quantitats - indicados la que ha notable.
En 1919- el serrei del deute
experimerlat el menor augment
es la d'escotes primäries. Això costara a la ciutat de Naumburg
res, Maragall :1i-replegara i deis encara
estä produit, en pan, -porque ll'Es abans citada, el 25 per cent apromínicro 36).
rnés vives les •l.lusions politiques d'un
tat s'im hagut d'enearregar d'una ximadament del seu pressupost.
poble. Era, gairebé, un "poeta civil" tal
ELS NACIONALISTES RE- part de les desposes perquè CA- En 1920, en canvi, només un 4
com han imaginat els teoritzadors. Es
per eent. Probablement, 'però,
PUBLICANS A FIGUERES juntament no podia continuar
ciar que les Se C S paraules no demanaara, la desvaloraeld no china
Diumenge se celebra a Figueres una, saportant-les i en part porque
ven Varita, sinó pau i amor. Pecó eren
aquests avantatges, per la rab
Assemblea de delegats del districte del las obres de cultura han restat
transparents i il.luminades. Eres, com Parid Federal Nacionalista de 1 .411 Em- endarrera davant d'altres des- que harem donat abans de l'adunes
ranhel popular que les aguantara,
missiö en grans quantitats de
pordii, par a tractar de les vinents clec- peses, Per escotes i ciències i
paranks de bona fe.
arte figurava a les desposes de deute nou. Almenys el cas d'Escines.
Shlp- boy
l'Ajuntament d'Essen en 1913 un sen en 1022 'china si una dismiFou presidida per l'alca l de occidental
— Avui Ilegird un pire de poesies de Figures, En Marion Pujolur.
18 per vent del pressupost or- nuid quant a !la part del servei
el
poda
de
Guarra",
"Poemes
titula las
dinari merare que ara només del deute en les despeses totals
Per imanimilat fan prochimat candidat
Pila.
Prous
i
pecó no tan gran (13'5 per cent
L22iP
pel partit factual diputat de la Manca- fies't'a un 13'5 per eent.
Lacte tindra lloc a la Universitat
n:imitan per La ¡Juba,', N'Albert
Un fet interessant es que en en 1911 per 97 en 1922).
efistr'al i esta organitzat pf. la Comissió
Com es veu, totes les hisendes
el pressupost de- desposes s'.ha
Quintana i de Lea, fent constar rAsde Cultura de l'Associaciul d'Estudiants
de les corporacions públiques
sembla sIn profund sentiment per no reduït fortament la part destinada al servei del admite, en les estan en plena rerolueió: el presde la Universi:ci
poder . presentar a la reelecció a N'August Pi i Stinyer.
desposes totals. Amiesta reduc- supost en conjunt i la posició
• trtittrlet.”1-1,
Acordaren, a Inés, tramare a Datos
ció correspon a la reduccid que relativa deis diversos capítols. A
Dorf riss ‚015501 ge de simpatia i bona re- en Ces economies particulars ale- qualsevol netre pais el .desgavell
cordanca.
manyes ha experimentat el 110- que aire portarla l'ora enorme.
Aquf, és elan, que hi ha desordre,
L'Asemblea, també unanimement, °tor- guer. Uns i Mires s'han tret
sobre una forte obligació. Es però en mig de tot no es pot neda recomanor als rePublicans nacionalistes del districte de Viladcnizils la candiclar, que en canvi, en el cas dels gar <pie les corporacions públiMai, res, gens, enlloc, no sé!), contra datura d'En Arareis Pla 1 Carreras.
Ajuntaments alemanys el mal es- ques passen per entremig dele
el quo creuen molts, mots de sigaificacio
tat de les finances ha fet que p p rills que porta la inestabilitat
CONFERENCIA,
SANT
desAixí, és perfectament licit
acceptessin nous emprèstits i del mere si no sense commoANDREU
res
Saps
cal -are Si mai el trobéssiu..., o
aixf es fonguessin en part els cions, almehys, sense daltahai'
Dama,
dissabte,
a
les
non
de
la
nit,
d'En xr En el Tirant es parla d'unes
avantatges que en el servei del xos irreparables. Joan orexelis
Denifti, 15 mere 1922.
cortines que si gens de vela feia totes Es el senyor Pere Sola, desenrotIlant el deute té el fet de la depreciació,
tema
Consideracions
sobre
el
decret
de
es
de
doldre
que
cls
nostres
manejaren. 1.
escriptors més aviat deingin aquestes expressionsQuan algun dels dits mots figura en
una proposició negativa, la llengua actual sol ometre la partícula no en el cas
que aquel] precedeixi el verb. Diem No
el smiem mai; pecó, amb suprimió del
no Mai cl vejen:. Aixä ha plantejat,
en la Ilengua litcräria, una qüestió
täctica: si convé d'acceptar l'omissió.
' la partícula no o d'oposar-sli. La qüestió sembla aviii resolta a favor de la no
supressió de la partícula ru,gativa; de
manera que, contradient l 'Is corrent, C3
prefereix Mai no el velero a Mai el
veiera.
Pecó els que e s tan d'acord amb el
manteniment de la partícula no han d'anar en compie a col.locar-la en el lloc
que li pertany. ço és, immediatament davant cl verb. En tosa proposició negativa
el 'co afecta directament cl verb, no cap
aiirs MOL Er. dones, incorrecta una cene.
trucciú com la següent (que harem trobat
en un anide d'una publicació catalana):
No mai ha havem ‚'fit. Una tal construcció Si pitjor que Mai ho havem da, que,
si ras no, respon a una realitat. La sola
construcc iä , pecó, que cabida usar en la
Ilmgua literäria és Mai no ¡so hoyen:
dit.
P. Fabra

19.494

TALLERS D'IMPREMTA:

19.23

Acabada l'ofensiva contra eta alcaldes
popuiars i en vies d'esgotar-se la que
darla cito a residual la suspensió de
tants riAjdritainents, el niai ¡'ron ponderat governador de Barcelona ha inicial
l'ofensiva contra les fabriques. ¡lo diem
perquè darrerament ha ordenad el ' tancament de la fabrica del popular "Anís
del Tigre", que el scnyor Enric Liada
té a Arenys de Muní-.
L'historict d'dquest toncamant es es
extrem
Camera bon punt el secroe Liada es riega a secundar les maniobres dels enemics de Cataba:ya, determinedammt del senyor Sagnier i fe
la trua colletd. D'enea d'aleshores, el senyor Dada no ha estat un dia sense haver d'aguantar les "molé:tics" d.1 cacle
quistne en tots els ordres, des dcl públic
fins al inés intim de la seria vida privada.
U710 d'aquestes "rnosties" ha estar'
la que comenteni, o sigui, la que !lasqué
de Iacord de l'Ajuntament de la U. Af.
d'Arenys de Munt, ordenant el tancament de l'esinentaila fabrica; que acaba
de ratificar el governador, prescindint
del dictamen uni.minie de la Comissió
provincial i d'una exposició
del Greta de fabricants d'anissals, presos de justa alarma davant l'arnenaea
constant en qué aquesta decisió catead
llar mo feria. En ranzi, el senyor Rayentós ha fingid ben cnt campte la declara-el
cid d'uns suposats veinsr de la fabrica V
l'informe redactat, sense la nués mínima
inspecció ocular, 'per un arquitecte—i
sambla que havia d.'ésser engniVer—lau
imparcial ron: el nebot del propi senyor

són neces-!us, per part deis militante, l'assistència i l'auxili que
ta per al millür èxit de la Iluita patriótica en la qual estem tots

CARNET DE LES

de

test..

ist

4 coIairac

Núm.

10 CENTIMS

XLV

- '1..a Ifancornunitat contestan: Dissortadament, tampoc une mi:ornar per a
obligar la Cornpanyia; tamo:: és de Hui
que carregui eta nous pressupostos amb
la despesa eruto representa l'obra que
reclamen i que unes vegades interesas
l'Ajuntarnent, ja que la via afectada mis
carrer, i d'altres l'Estas i l'Ajuntament, perque és_cart % i carretera de
l'Estat alhora.
Que fa la Companyia?—seguireu preguntant.

La Companyia respondra: Soe una
entitat industrial. lie d'administrar industrialment els muts cabals. Faré l'obra quan cregui que la cooperació que
em donen les Corporacions paliques és
proporcionada a la utilitat que n'ha d'ob.
tenle el pais.
Despréel d'haver escoltat aquestes respostes, comprendreu que l'únic que podri resoldre en un tres i no res aquest
problema decretant un sistema de coopcraci6 (quitada Es l'Estat sobiri.
Qué fa, dones, l'Estab se,iiira?—preguntareU.
1, probablement, l'Estat sobirN no us
donara cap r:t s posta o ti; engegarà a Can
I Taps amb tota els respectes.
Carlea Co:devIla

munistes.

En ronjunt. la eo s 5.- id .d ,, 1 par.
queda re-.
i Bel Govern
(oreada per les r,
antsnomiss
Per?) els
tes' d'Eslovenia : .:‘ C:e .„';51 queemeeaeaders.
dm en peu,
A. r.ovira 1 Vireill
—earmrevinup
r1-~glem-Pr...
:,.,
lit

VARIA
UN PTZINCEP QUE S 11AV1.1 FET C.41iREC DE LA.
SITUACIO
Miguel de Braganga. princep retal
portugués, ha mur: no fa gaire a Nora

York, en tres dies, victitr,a de la grip.
Aquest princep, rnenys aforttliat o
mes practic que el ecu parant Manuek,
no es ccnsagrava a rociositat. Era corredor de Its Conmat.yia d'Assegur.mces
John C. Paige and C.., que n'estaca perf ect anee, t satisfeta.
Net de reis, batía acceptat anee boa
humor les exigències de la vida, moderna. També hacia acceptat cien c,posa,
fa uns tretze anys, Anneta Stzwart, estel
de cinema de gran renom a Nordamerica.
Ilavia atindonat completament
seas titola i prerrogatives i es feia anomenar míster Miguel sie Bragoitça.
aci un bell exemple d'adaptaciA
que cal oferir als senyors de familia
reial qesa encara belluguen. Scher plegar celé greda So un art
fessem ho. Ni els gratis actora, ni ela
gratis autors, ni les cantants d'anomenada, , ni les coeottes du primer ordre,
solen contlixer-ln. Ara que han comengat en gran escala les abdicacions i les
destitucions, les furities i les egccueions.
hi ha ve be-de-D,lti de prínceps que Podran &mostrar com, idhue en b. desgrät4.1„- serveht d'alguna cosa thaver
rema a l'enlore 2 IblvAll (l'Ye we

•
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FINANCES II COMERÇ
I Congrés del Comerç
.Espanyol a Ultramar
• Ahie, a un quart d'onae del raati, va
sclebrar . sa la primma sessió del periode
preparatori del Congrés del Con s.erç Espanyol a litratur, tenint iloc remencada reunió a la sala d'antes de la Cambra de Conserc <le 1,:telona (1..lotja).
Ocuparan la presidencia el sots-secre-tari del mlnisteri dd Prenall, senyor
.. .R. de Castro, (1 qual unia a la dreta
•, e1 senyor Antoni Mass , president accidental de la Cambra de Contare de
'Barcelona, i a fesquerra el senyor
'qt1é3 dAlella, president del Subcomité
'local, ocupan: eis altres liceo de la pre.sidénzia, ele «cayere Francos :Rodríguez,
*Gascón Marín, GlIvez Cañedo, Canals,
•Torroba. trarq •Xs de Montroig, corme
.de Lavern, Be:nadas i Viada, president
'de la 'Casa d'América.
En Obra- .7n:e, el President eede .rx .
la parati2 a N'Arconi "Masc ó, el gua!,
tu inmt de la Cambra de Comerç, de
‘3arcelona, déna la benrntguda als canfressistes.
• Dedica ams paràgrafs a sa no.stra Llotja, que avui encara eerneix essent
destinada al ii per que es crea, i acaba
fent en deturat artilisi dz.1 enaviment
d'importació i erenportació de produutes
entre F.sr.ar;.-a i América. (Fou molt
aplaudit.)
Seguidament par:á el senyor Gaseen
i Marín. Començà fent referénCia al
decret de 30 de juny da r9uu, publicat pel Govern, per donar ajut al
Congrés que e'inauturava.
Fa relzMé a la guerra europea i (En
que la postguerra ha portat pertorbacions d'indo/e ecrnámica. Din (rae aqugst
Congrés es conseqüència caixó i el seu
objecte és fernenMr l'intercanvi comer- •
cial arab América.
Din que la f ,, Ftat del Cencrés es
zecollir totes les :orces dispersnles
Comerç i agrupar-les cense, per5,
reler.lent oficial, ja qUe podr'n
•
portar descorrEar.ea dios dels elernen.3
eomercials i per aix6 cr,u cre es ver:tablee cenraonents d'r...ques •_s grups cemerzlals han tresser les Cumbres de Coamere.
Acaba dirrit ny, es conratula ee
iniciatives del Ccru,•re.,:.,..,
q7.e cal
cercar la democrZzla direre srl Comere, assenyalant que no siso de fcr re; tórica ni literatura, per
c.-Jruerc, ecogorda i treballar.
Seguidarnert proa la paraula el senyor Francos Rodríguez. U:u que aquest
dia és tm dia de joia per a ell, a que
reprielom iug,:r del -.1 rl:a ¿. osro:e per aaar
:a la pràctica.
, Segarla d:ent que les
Cumbres da Comiere tspanyc-'.es d'Amér:ca i Filipines
no seeve:nen res per la decida de
l'Estat oiic:a!. Wun er:entac:ons res• pece la (C,777a ea quf': ?han e, crear
les Carnbres dc Ce17.327:; i cita un Cus
posrmt da mani-faci la' desidia 3:2 17.112.2
es Pan Y ol, -reoreert -el aaei aue es
9„c,nstrtin- a Panaraft arnb 217,112E1.3 Un;
que avui esta cernplearneut abausloma t.
El senyor
Ca-Zedo rr,1 que la
matra
i trot ir.mz.,rtartt, p.:
tract.r-se
rin'.erzanvi comercial de
to1s els -prze3tteles.
Fa en d.is ,mrs m o lt docur,mtat amb
dadla cstzdi!.:,-;
p:-..2'21:7C7,, irnp
i expert.e ; 6, parlant e les
ses M.neres d'Esra,,ya i
els
ductes aer'ren',3 d'F.rpanya i
tals com merLo, Tametila, lavel!a;z1
els n'Ares, vls cEs i Vn113, cmrtrres
transform.,•::)
com Le tneu.lrwr,:ca, it.d • tries de te -

)

.

alts, sedera, cànem, cotó, llanes i iutes,
etcétera.
El discurs del senyor Gtleez Cañedo fott molt aplaudir.
Besares parla, En Salvaeor Canals,
fent present els temes que es diccutiren
a Sevilla i fa un -petit esbós dels mateixos.
Seguelx fent meneó de les comuniaacions i serveis postals, corramicacions
cabletráfiques i ocaso fils, transports
terrestres, habilitació ele porta, etc.
Pren la paraula després . el sots-secretari del ministeri de.l Treball, senyor de
Castro, donant la benvingtr.l a als assembleistes i rem-ac:ant l'alcalde de la ciu•tat per la deferencia que ha tingut angi
ell.
Din que aqucst primer periode és de
treball i la -vots .perc,ue Pactas! Congrés
-tingui cm:sentencies practiques i setveixi de Ilac d'unió entre Espanya i Atni•rica.
Després de Ilegir el secretari rordre
del (Ea per a aran, es tlf.ma per acabada
la primera 005516.
A la tarda, els . cong-resistes .anaren a
Matara.
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Contra remesa d e 25
etiquetes de les que van
enganxades en el pot de la
Farina lacteada Nestle, es
regalarla una preciosa nina
i un bon numerat per al
sorteig d'una nina de gran
tamany. Aquest sorteig s'efectuarä entre cada cent
participants.
Les etiquetes poden presentar-se a les oficines
de /a SOCIETAT NESTLE,
Granvia Layetana, 41, Barcelona.

1182818.
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Xapa Ondulada canaleta
tamanys 114 X 185 cm.,
i 75 X 120 cm.
Plagues "A" de 40 x 40 em,
Xapes "B" per a recobrinients:
tamanys 120 X 120 cm.
120 x 190 112') x 250 cm,

enment ca In reeattpee,ele, 3:02 La rereenudAe1A en les marestas dates de l'ar,y

9

4, de
1c2,23
XPOS1C1ON

PER A COBERTES
PER A RECO3RINIENT5

n Yla a tnnit

Ft.

y

Obsequi de

TENEDIA MODERNA FrxANO0E3PAi6OLA
Seclotat Anónima
'Venc-erst el dia 30 del corrent
mes. el cupd flamero 4 de les
obligacions hit, lacaries 7 per
100- d'aquesta Societat, s'assa.
benta ale te q edors d'aquestes
que, des de resmentat dia Pcdran
fer efectiu el dit cuaú a les oficines de la Banca Arnús, Suecessora d'Evarist Arnús (casa
aentral!. i a la del Basad Urqui,
jo Caialä.
Barcelona, 22 mare de 1923.
L 'Administrador-Dele g att EnRouquisr.

Tanta
7i--s
S 'OS

HALITA] - la S ocietat

• 'ARTS GRAFIQUES, S. A.
8uccossors deonrioh 1 Companyla
Per acord del Consoll d'Administració es convoca ale senyors
aceionistes a la junta general
ordinària que tindr à lloc ei dia
8 d'abril próxini a_a les deu del
mal', à l'estatge social. Cbrsega, 348, per a l'examen i aprovació del Balanç i Memòria
exercici I repart de beneficis.
oe
Per assistir a la junta Os indispensable el dipòsit d'accions
que prevd l'article 17 deis vigente- Estatuts.
Barcelona, 23 de marc: de 1923.
El SecreLari-del C. d'A.: Orestes de Mora.
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De moderna ebanisteria Crònica social Els Teatres Crònica de Cultura
••• 1,n

F,I loable modera o, mea beta dit, res- tre lacadar és Esa Lluís Bracons, canee moblista modern s'está, elaborant o gut des de fa moka anys a la capital
po? Reeixiran les noves temptatives, Ice de França, celebre entre els cditors i biaove s orientacions extrern-orientalistes i bliógrafa d'art modern, un coLlega dels
Collin, Mirande, Naudin, Benito, Armuniqueses que en aque s ta hora que sarn
5, , :easeu els modela de les grana eba- noux, Baal lis i altres ¡ilustradora boipat teries modernas de França, Anglater- Enes escollits de la darrera hora, un
Aleinanya 1 Austria? Es una veritat col.laborador dels editora mes refinats i
mi die hunsiliant la ronstatació de la exigents, en fi, un èmul deis laquistes
manca d'espoataneitat en aquesta elabo- francesas triomfants: els Mere, Vera,
vació artística el fet que el nou estil es Gaillard i tants d'altres, que ja han fet
Lora'. en aquells petisa recóndita indrets
vagi produint a torea d'empescades, a
faaea d'excentricitats i de combinacions. parisencs, on es dóna el tu, el ban to,
E> pe nd a l'haver de caleteare d'aquests en s'inicia el bota put del dia, on sea
pracedimmus bärbars 1 cintra-natura la exigent 1 olitttpicament provident.
Fern beis acultiment a aquest artista
possibilitat d'en fracàs tan aclaparador
modest i delkat, substret a la glória i
cota eh que enseriaren l'estil Morris a
profit
de la gran chitas de rart perquè
restit
Bing
a
França,
resti
lutglatcrra,
ens enainistri les nostres joventuts d'artieccession a Munich.
per& per si es dóna el cas de no cris- fea. Ell no es exigent: no demana ni
¡'adulació ni la fortuna, sitió Heure i postallitzar les tendencies cbanistes mxlercilitats per a enriquir les nostres Mpes en cap estil definitiu, la voluntad
Di adema de renovar el nostre mutile no atara per a enriquir les ilustres balseri completament xorca, i aixó serä per bucejants indestries d'art.
Juan Sacs
virttit dc l'art de lacar que els chanistes moderna avui dia han introduit ea
¡has tallero.
En parlar del noatre :noble i dels ebamistes modem> en aquest instant es-G-

LA

alera pas

refer&alas al mol* ni als eba-

A CALELLA
EL TREBALL

REPRES

L'alcalde de Calcita comunica ahir a
la tarda, a la delegació regia del ministeri del Treball, que s'havia repres el
treball i resolt el locaut que des de tant
temps E hacia en aquella població.
MOR UN ALTRE FERIT
Ahir, al mati, va morir a l'Hospital
Clinic el guardia de seguretat Pau Revellos, ferit en el tiroteig esdevingut al
carrer de Sant Pau la nit del 12 d'aquest mes.
Sabre i,ué la mort tasan els metges
es disposaven a tallara a }'infortunat
guärdia, la cama, en la qual eche les
ferides.
L'ATEMPTAT DEL CARRER
DE LA RIERETA
El fiscal senyor Medina ha demanat
al jutjat de l'Hospital, les actuacions
instruidea tina ala amb ~hl de ratemptat del carnes- de ia Riereta, per tal
d'estudiardes rninuciosament i pasar en
clar la forma com es va desenrotllar
fet.

MUSECA

SUMARIA ACABADA
El jutjat del Nord ha declarar acabada la sumaria per aasa.ssinat de l'obre,.
Amadeu Campi.
No hl ha cap processat per no luver

TIVOLI
La Moisteria.—El prezim di* 31 &subte de Gloria,debütarli en aquest teatre
notable companyla de opereta i sarsuela
"Pinedo-Ballester" contractada expresea.
ment per a estrenar a Barcelona la admirable &amuela en 2 artes de Josep Ramos Martín, amb mustIca del rnestre Guerrero "La Monterfa';donant- nos a 00nebror totes les obres ea tr .:Iades en la
temporada d'hiverri" rependre el mes
florit del repertori !frie. "La Montarla",
gut fet centenúria en el cartell del
'retare de la Zarruela de Madrid popalariturnt-se cora cap altre obra munical
a Espanya, es Elena disputa la millar de
los eserims poi ¡ove eompositer Jacint
Guerrero. La companyta que cita Porta
el popular empresari del entre le la
Zarzuela de Madrid En Mariano Serrano, està integrada per inhuma elenienta
ja eones-uta agua cona son Vieteria Pineea, Mataste Rosas', Lluis UVI-dice i
Lluis Bori. altres nona en nostra eintat
ruin Joeep Lloret, jove t brillsor h aritos que ve precedit de gran fama. L'empreaa canta anal) la cooperacI6 de Cenitnent tenor N'Eadli Vendrell.
Circ Arnerica.—Amb lea den farmidables atraceions que diariament es presenten a amare pdblic en el Clec iustalat
en aquest colisseu van debutar ah:r di.
jana tres grandiosos números; un d'elis
"Charlot a cavall nowedia er,uestre
Neils Alonso atub et.r semi goeeta domats presenta unaeonmadia en 2 limaren
desempenyant els una taus ele papors de
dita comedia. esent 1 reeultant un bota
tia de riure pelo presenta i el tercer la
senyoreta Dita. eINIY‘ Fe- A 0 11eFlS mime'
ros units ala emocionants exercitis ciclistas de les 7 Delwhiunies i a les graciosIssimes ocurrencias deis originals paBasaos Pompoff, Tedhy i Emil, formen
un programa grana:os digne del Primer
circ del alón.

ASSOCIACIO PROTECTORA DE

eimpatitila amb l'actuacie de ia benernife

rita entitat que representa el confereociant.
LES LECTURES DE L'ASSOCIACID
CATALANA D'ESTUDIANTS
Loa dar-revea telit iOna
Les tres tetares donades darrerament
a l'Associaioll Catalana d'Estudiants, din»
el cicle del present curs, han anat a eäca Catalana, a proposta de la se-- rree, respectivament, d'Ea Joaa Aras, Ea
J. SI, Frotis Vila 1 En l'entuma Gassol.
va Secció Editorial. ha acordat
Del primer fores llegides unes tradue
confeccionar la segona edició de chas
d'Andreu Cbenier, que publicad
la Gramàtica Catalana d'En Poni erial en un voluta "La Revista", on la
pau Fabra i del Cartipàs numefigura i el tú delicats i significatius del
ro 5 i la tercera del número t.
poeta francés resten frescas i roseta en
Demés, ha acordelo encarregar
lee rimes catalanes.
l'adaptada de la Gramàtica CaEn Ventura Gassol, per ft, doné a
talana-Anglesa al senyor l'ere coneixex "Les totales flernejants", lliArnalot, i la confecció de ta Geo- bre que en edició popular de gran tigralia Comercial al senyor aos- ratge apareixerà d'un moment a l'altre,
send Serra i Pagas.
i en el qual, el caire patriótie, encès
S'ha conceda un lot de llibres i viu, fidel a la trasfirió renaixeatista,
ler
a
la
Biblioteca
de
l'Escota
i
hi és acollit amplament i suggestiva.
de Camprodom a proposta de la
Les tres lectures forr e eeleheades nels
Comissió Delegada.
coneurrents.
• ••
La sessió v..tent
"
El passat diumenge va vaeTindrä Roe a restatze de l'A. C. d E.
brar el primar aniversart de la
seva fundada la Mutualitat Es- (Méndez Nüfiez, 3, pral.), a les set de
colar "Josep Pellicer", que fun- ¿curé, dissabte, Ilegint en Do:flirtee Junciona a l'Escola Nacional de Ne- eadella el sen llibre en preparació, de
nes de la barriada de Sant An- peines de guerra, titulas "Pela camina
dreu, dirigida per la mestra Na de sang i de dolors".
L'acte, ceta d'habana sera públic.
Euatdia Zatania.
La festa bou presidida pel Sr.
CONFERENCIA A LA UNIVERSITAT
Inspector cap de primera en.
senyanca, En Manuel Ibarz; la
Avui, divendres, a les set de la tarsenyora inspectora, Na Leonor da, a la Universitat, el doctor Albert
Serrano; En Juli Vila, en repreBonet, prevere, professor auxiliar de la
sentació de la Cajas de Pensions
Facultat de Filosofia i Lleves, donar&
per a la Vellesa i d'Estalvis; una interessant conferencia versant soN'Anselm Guinart. nresident de bre els temes següents:
!a Junta Directiva de la MutuaMetapsíquica. Fenomenologia. El prolitat, i diverses reureSentacians blema deis anents metapsiqu:es.

CATALANA
L'Associació Protectora de
l'Ensenyança Catalana ha rebut
del Pomell de Joventut "Nou Esdat", de Sant Martí. un donatiu
de 24 pessetes.
El Consell Directiu de l'Asso-.
Plació Protectora de rEnsenyanL'ENSENYANÇA

ELS CONCERTS DE LOEMistes catalana que no h.-in rwrisat mai 21:
la laca i que potser no hi atinaran fina
FEO GRACIENC AL TEATRE .ELDORADO
que en la próxima Ea:pos:aló Interr.akianal del Moble els expositora es:raeaderessat extraordinäriament als estat denegara els autora.
¡era els intmdaran els dos palaus de admiradora de les nostres nidifica, del
ellantjuich de melles lacata. No obstant, renaixement, precursores de relama moUNA NOTA DEL REQUETF.
¡la en el segle XVIII els estils franceses viment artistic actual, el canead que
DE BARCELONA
aplicaven les laques autentiques del Japó, l'Orfeó Gracienc donarl diumenge viAmb el segell de rentitat, hein rebut
les laques franceses i äsIbuc les falses nent al ¡catre Eldorado, en el qual s'elaques en els moldes Mé6 riet, mes so- xecutará, arub el concurs d'una nom- la següent nota, pregant-nos la seva publica:efe:
brasa orquestra, un escollit programa
lemnes, mes sumptuosoa, més graciosos:
"A ropiniä:
nostres ehanistes moderna no vol- d'obres de l'in/mea-tal cantor-del pobla
Reunida la Junta dIrectiva del Regueren acure els exemples de mobles la- En Jesep A. Clavé, el qual fou, ultra
ta:a de la Xina i del Japó, exemples un gran músic i poeta, l'inspirat crea- queté de Barcelona, davant les versions
gue a cada dos per tres palea palpar dor de les societam chorala de Catalu- propabdes per la Premisa sindicalista
datares d'Ulula.
roja i amb relació a restat socIal, frane ci nastre mercat d'antignitats; nin- nya.
Després d'haver desenrotllat
GRAN TEATRE ESPANYOL
En aquest cencert es donar ä la pri- cament auárquic, de la nostra valguda
dgú na volgue atendre les nostres reper,nterranlent de la seun programa li%lides suggestions sobre un possible catad
El Dissabte de Glória, i per inaugu- Ins Mutualitats.
mera audició de !a inspirada composiciä cloral, acordé fer pública els següents
terario-musical. tul, ell. dirigit a
carreras a fi d'evitar canfusions i ded'originalitat i d'enriquiment ebaniam en "De bon mati", transcripta per a chor
nvoreta Maria deis Annació de la temporada de primavera,
fugir qualsevol responsabilitat davant tindrà lloc l'estrena d'una obra en tres enaltir la idea de la previsió, fea
emprar el lacat deis mobles. Asad ja es
cotlaborant-hi una notnbrosa orgels Nlateu i Pla
de
la
paraula
el
representant
113
tard . per poder presentar-nos cern inne- questra formada per professors del Gran de probables i desagradases ceatingènacte% d'En Juli Vallmitjana, que 'e
le la Caixa tic Pensiona. el qual,
eies:
eradors en aquesta especialitat ebanista;
Ahir, a des ensarta de guatee
per titol "El barander" CL'alcalle").
Teatre del Liceu.
ell to intim, parentitze les virQue el Requeté jaurni no té absolu- estrenant-se a lensems un complet dede la tarda, litigué Ilde Pacte del
asad ja no ens queda altre recurs que
Són moltes les entitats que han fet
tuts cristianes i eivi ques que de trasllat a l'església de Jesús de
geguir el corren.. laquista i lacar mobles promesa d'assistirda per adherir-se a ment relaca directa i per tant ini re- corat dels escenógrafa Bulbena i Girl'obra mutual, quasi inconscien- Grecia i després al Cementiri
out, eis altres. EnCara ni aquest recurs aquest homenatge. A mes a mes, l'Orfeó mota, direcció de cap Sindicat, ja que bat havent-se encarregat de la direcció
ntent portada a cap pels nena, Nou, del cadàver de la senyoreta
endvern a aprofitar si no arriba a pren- Gracienc ha invitar a N'Aurea Rosa
no te necessitat d'escudar-se arrib un ai- artística l'erninent pintar En Ritters! Caneixen en llurs tendres cors, redre la iniciativa de la nosera activitat
Maria dels Aumls Maten i Pla,
Clavé, filla del genial artista, la qual tre nom que no sia el propi, i que pro- nals.
e amanant als pares coLlaborin filla del nostre benvolgut anule
testa del; actea vandàlics i cm-ardes
'ilaquista t'Escola Superior de Bilis Oft- assistirà al ddt cancera
a
la
bona
veen la tasca de l'Escol.a.
agresaions de ciutadans contra ciutadans,
• ••
En Damit Maten, la pardua de
-tia. Gràcies als esforços,
arnb encertades conside- la qual ha d'esser-li doblement
;11tintat i al cop d'n11 del director de rEsconcert-homenatge que ded.cat a hnprópies d'una ciutat
Cola. En Francas-e Galí, el !noble cata- l'excels poeta nacional N'Angel GMMeQue aixó no obstant, no vol dir manraciona pedagügiques, el senyor sentida per !les seves rellevants
inspector.
el innble ¿'aquesta Barcelona que or- ni es proposava celebrar diumenge, a :a ca d'apreci itt veritable fraternitat amb
dots d'intetligéncia, virtut i disSr. Director: ».
'<ganaaa rExpoeició Internacional del Mo- tarda, l'Orfeó Gracienc, per causes es- els nostres germans, obrers jaumins, els
DE
MANUSCRVI'S
A
COL.LECCIO
Dies enrera "U• Catalä d'Eiviasa",
lideble no s'oferirà a! Concurs universal
La finada era vocal del Cona
tranyes a la voluntat dels organitzadors quals, en ús del ser] perfectissim arca, en una gest talment lloable de prediMA
eornpletament endarrerit, per manera que,
poden pertinyer a l'entitat que millor
seil General de fa Caixa de Pena
propuig,
Belt
l ultra les formes que la moda vol ex- ha estat ajornat per a rtildni diumenge respongui als seus sentiments i inte . es- car amb l'exemple, encoManava al senyor
Tomas
Mossea
siena per a la Vellesa, secretaria
d'abril.
director de LA PUBLICITAT dues
ha publicat una general de l'Institart de la Dona
t'entrantes, estravagantes, disgracioses.
ASSOCIACIO DE MIJSICA sas, i per acabar, que el Itedmeae de subscripcions, corresponent aixi a les vére, de Tortosa,
de
manuscrita
a
mil,
bres i incdmodes, podrem oferir algun
colJeccia
Barcelona, desIligat completamern de /oque TrebaNa, secretaria del CaDA CAMERA
minores que aviat seran efectives en adequats per a l'exercici dels pesal de Mallails i de l'Estola d'In,
jet and catará amb perfectes lacats moA córner del Quartet de Budapest, ra organització proletäna, no permetrà
aquest diari.
lits escotara de Catalun ya en 'dederns; gräcies també a la decisió i ol- integrat per Eradi Hausen. Emeric Po- que sigui per ningú ofes cap obrer
fermeres de Santa Madrona, i
I a mi, que soc rat-auä de l'estricta
gir els diferents caracters
t fat d'aquesta Escota de Bells Oficia, al- gany. Esteve Ipdyi i Enric Son, violí germä d'ideal, caigui (mi caigui, pesi a
congreganta de les Filies de !daCatalunya,
fill
de
Barcelona
per
referlguns moblistes barcelonins podran, tul- primer, segon, viola i violoncel.lo, res- qui pesi, ja que és sabut sobrodarnciit
adra de me.
rla.
manea, cm va agullonar qui-sap-lo. Coea-corrents, aprofitar aquest lacadoe proA les planes d'aquesta edicia,
Al fúnebre acte va assistir-hi
pectivament, anava el concert aneé d'a- que quan el Requeté s'imposa un deure
al
sedir
meneo
el
meu
fet
i
aval
puc
dir
Jesds
preseni, en un
magníficament encuadernada,
d'honor o revenja d'ofensa, no ho fa a
un eeguiment molt nombras i
quest curs.
nyor
director:
al
Caneara
universal
de
rebenisde
diver¡ar-se
saii poden egir toxtos
distingit, essent presenciat per
Molt notables en el conjunt, d'una traició, i per tant, és inversemblant el
Prengui esment de les seglients subs- SUS escriptors catalana, entre ola molla gent.
¡tecla moderna com a moblistes que no dicció generalment clara i franca: els ar- creure que evitern responsabilitats cacaaden, exhibint alguna fl I olera enriqui- tistes ens cautivaren, ultra l'atracció que dant-nos amb altres organismes, carn cripcions:
(amas figuren el revereud pare
La comitiva va fosmar-se d'ea
"A LA PUBLICITAT i LA PUBLIi redimida per la laca. aquesta TrM- oferia per sí mateix el programa selec- t'ejem anteriorment.—La Junta."
Antoni Mareet, atad del alones- questa manera: Asilades portas
CITAT csportiva:
itiria fabulosament preciosa, prenyada
a
el
G
tir
de
Montserrat;
Manu
nyents
a l'Orfanat de Sant Josep,
tíssint
N'Alfred Comabella, Monturiol, 22,
munlitats subtilíssimes, pecó no immateELS OBRERS DEL METRO-les,catdrielaNormde a les Sales Asil de Gräcia i de
El Quartet en si bemoll major, de
balees
(Sarriä);
N'Agustí
Orpí,
Mallorflor
i
nata
de
materialitat,
cosa
nials,
Tarragona • (lector Caries Cardé, la Ca.sta de Misericòrdia i depen-i
POLITA S'HAN DECLARAT ca, 46e, segun, primera.
solament per a Mozart, fou robra cuhninant del cencanonge de Barcelona; Manuel denlo i obreras de la casa Mateu,
l explicable i rara, cosa
NOVAMENT EN VAGA
A LA PUBLICITAT esportiva sola- de Montoliu, do PI. d'E. C.; Bofill de la Caixa de Pension,s per a
&ser vista i palpada. Perque aquestes cert, quant a la interpretació justissima
ment
u.,:itats de in laca són alcaloides de lit que obtingueren els artistes.
Fa
alguna
dies que la Compai Mates, president d'Ancló Cata- la Vellesa, del Banc ti/armajo, se-,
Aquests manifestares sempre una fur1 .1/1 Josep Grane, Travessera, rqt, prinSeasualitat d'un altre món, d'un nado
lana; Joaquim Entra, Antoni nyoretes de l'Escota d'Infcrmea
ia compenetraciä de les obres executa- nyia del Metropolite va acomia- cipal (Gràcia).
iemo!issim, particularrnent remet, per a
dar a un nombre d'ebrers dientLluc. de 11. d'E. C. Fo- res i de la Caixa de Pensions que
I confin encara en alguna altra, sinó Rubia i
eoz•V.:7rs els catalans que havem girar des.Després de Mozart, Straurinski ens los que no hi havia reina per a
lia
Pedrell,
polfgraf musical; alternaren en la cotaitieció del
que
cal
veme
les
millores
per
a
conveniresgeerta a l'Extrem Orient amb aferrisClls. Diumenge tots els treballaPuig i Cadafalch, president de nretre; la elereeia parroquial, lea
cridä, en un contrast quelcom violent
cer als interessats que la fe no és la ma- , mere progresalu, a mida que el restant
lea
dora
del
Metropolità
celebraren
presidenties deil dol i l'acompa-,
la Maneontunitat. i d'altres.
, el man arriaste s'hi anava acostant i la realitat de la música actual, el caire
la
un miting, en el qual sateorda teixa, ni l'edat. Tot sia per Catalunya
nyament.
val
del
seu
esperit
inquiet
i
inquietarle
i
cadascú
treballi
amb
entusiasme..
estimula
i
suggestions
per
al
BARCELONA
ideaH,:int
anar a la vaga cli dijous en cas
UNIVERSITAT DE
No fou admesa cap corona.
Una
altra
dita:
No
fóra
ho
una
fulla
igenovellament de totes les arta: les arta ara irónic, suara fortament enternidor.
de no essen readmesos els obrera
Segens comunica el cap de la Secció
Les presidéneies eren forma -sa
Les seves "Tres °bretes per a quarvolant de L'Espanya intagiludria, Editopares i les arts aplicades.
acomiadats.
administrativa de primera ensenyança des d'aquesta manera: Pral:era
Ens cal la coneixença de l'Extrem tet", de bella solioritat personalissima i
Ahir, no 'havent estat readme- rial de LA PUBLICITAT, dia /6 de de Lleyda al Rectoras, per Reial ordre
presideneia: 1:alcalde, eenyor
inaudites de riquesa decorativa, espe‘ Orient i rna és indispensable des de molts
sos, es declare la vaga. El torn mare?
lia estas nomenada ruestressa propicié- alargues d'Alella; tal president de
La 'narra de Test-tau seré un reactiu
¡puras de vista, peró sobretot des del cialment les dues últimes, caigueren com que havia d'entrar a les deu de
al
de l'Escola de Vilagrassa, degut
la Mancomunitat, senyor Puig i
per a mía intern dels catalana. L'Esranya na
tunt de vista artistic. El dia que els ar- un desvetllament sobtat.
la nit no ene al treball.
Laura Vidal, exposant ' Cadafalch; En Lluis Ferrer ViEn mig de Mozart i Haydn, Straimuyinäria be podría ¿asen un rentei per reingrés de Na
itidea catalana o tan sois una petita palt
La
vaga
es
total
a
lotes
les
l'esmentat
funcionari
cl
dat
nomenament
dal, president, de la Calma de
a tía exterti, que ens cal, cotn lui Ita Deu!
‘estig,uésain enterara del prodigi artistic Wildley havia de suscitar, i realanent
obres.
i anuLlant el de Na Ramona Saraeossa Pensions; En Francese Mora-.
Un dubte desfä rempenta al cor d'un
lextrem oriental, aqueas complement de abrí, apassionats comentarla.
gas, director de la mateixa; seheme ardit. Fóra dubtes i el pit curull per a la mateixa escota.
Haydn, amb el seu "Trio per a dos
a ilüSlre5 hUnlanitaLs artístiques, aquell
— Han pres possessió, N'Antoni Pa- nyor Manuel Luengo; comissari
de fe.
:a començaria a diferenciac ió , la per- violins i violoncel.lo, intervingui suau
jel, de l'Escota de nois del carrer de regt de Primera Ensenyança; el
Els venedors de mercats
Eleuteri
deliciós.
tonalitat de raet catará, el macla art
Guiter i En Josep Martínez, de la del doctor Esquerdo Rodereda i el
Insistint mes en el matís, els artistes
'pur que rart aplicat. Mentre aquesta
Alar
tarda
i
al
"Sportment's
doctor Boada. secretan i de la
carrer Mar j al/ Cubí, de Barcelona.
edur,ció estigui per fer, els nostres ar- haurien deixat una impressió . immillo- Park', del Passeig de Pujades, la
Cambra del Bisbat„ en represen-,
I.A liNIO llnIDICA CATALANA AL
Sr. Director:
tistes, tan intel.ligents, tan sensibles, se- rable.
'Unió General de Venedors als
lacia del senyor bisbe d'aquesta
FOMENT AUTONOMISTA. C.ATALA
Aquests darrers die s dt vent la polAmb el "Quartet en fa major", de
guiran, peró, subjectes a una orienteMercats de Barcelona" celebre
era mes copiosa que mai. Aixé
Beethoven, finia el cancere
Tal coun eatava anumiat, demà dissabte diéeesi.
ció estrangera, produiran un art estimauna assemblea, a la qual hi as- seguera
Presidien el doit de familia el
és degut a que tota la gent que actualIniciador de la segona epoca del grao
les deu del vespre el sonyor Josep O.
te, peró gairebé impossibilitat d'evolusistiren unes 700 Persones, I-Wr ment fa ubres en la . via pública, tant els aAuguera
pare de la difunta, En Damià
veritable
quartet
do
Bojo
de
la
tinta
„loeldi,,,
rnestre,
aquest
quartet,
d'especular
pel
seu
propi
comid
cimiar i
protestar de Paugment de la
obrcrs que depenen d'empreses pardea- Catalana, donara una confereneia a l'es- Mateu; el germà d'aquella. Misin g dnic, ens manifestà especialrnent les contribució i de la venda ambue, produiran un art satelitari.
lars com les brigades de l'Ajuntament,
tatge social del "Foment Autonomista quel Maten; el seu oncle, En
Benvingut, dones, aquest lacador, que excel.lents qualitats tècniques i emotives lant.
no curen de deixar net i endreçat rem- tattalä" (Escota Catalana "1.1ossen Cin- liareis Pil a i Denle!, i el cosi, se-.
d'Enric Son, violoncel.lista, l'element
ens can des de París a l'Escota Superior
Ili parlaren diferents oradora.
que trasbalscn. Les brigades d'em- to") Passeig de Sant Jan, 113, dessm- rayar Pla i Carreres.
BAls Oficis. Aixó es poca cosa des més netabl del Quartet de Budapest.
advocant toas ells p er la ralada pedrat
La comitiva es dirigi a Vesgla-.
pedradors sobretot són culpables en Mar',
riallant el tema: "Finalitat 1 actuadas
L'''allegretto vivace", un dels scherdel punt de mIra de l'art per, éG un actramitada
d
•
unes conclusions de la polseguera, la gran plaga barcelo- sie' la Unió Jurtdien Catalana".
sia de Santa Maria do Jesús, on
dent tense importància per a la nos- zos mes grandiosas de Beethoven, ton
que s'aprovaren per imantad- nina, per la detestable costum de deixar
El Consell Directiu dol Foment Auto- la elerécia va rasar un responso,
lea seperació mitetica, peró da un gran rl temps de millar execnció.
!ato
nomista Catalä hi convida, denles dels essent posada després la caixa
durant setmanes i mesas un escampall
En l'"Adagia" hi trobàrem, com a
isdeveníment díntre el nostre infantívol
En
elles
es
demana:
fer
una
de sorra pal damunt de l'empedrat resena consocia, els de la Unid Jurfdica Ca- mortubria, que era de gran vapetit rnam de les arta aplicades, i qui
Haydn, la manca (runa enmeló intensa
pública manifestada de protes- megut, amb la intenció que de mica en talana i tots une tinguin ¡litera lor, era una earrorsa tirada per
sao si de retop no trascendeixi mes entlä, en la interpretació, sense per aixó minta per la tolerancia que es Id
guatee canalla.
var l'absoluta pulcritud dels executants. amb la venda ambulant a l'in- mica es vagi escorrent pelo intersticio de en que lcs garatiolle del ther mietrat •
110 desperti una activa i fecunda curioEl efod va aeomiadar-se a ta
les pedres i en refermin la cohesió.
La insistencia en els aplaudiments deIntat envers l'art d'aquelles terres quaterior i contorno deis mereats; Penó aixó es podria fer de cop i %mita,
Gran Via Diagonal, on pogudrein
Si mitigues que ens ensenyaren les mera- mostra la impressió produida pels arprendre el nom de lea signants
recórrer davant l'autoritat mu- de seguida d'acabades les obres, per mit‚elles de la laca, aixi, en plural.
tistes de reemensada agrupació.
personalitats voneurrents a Veo,
nicipal porque acabi l'esmerilada jä d'un morter malt liquid que es debra24,
Dissabte,'d i
Permse la laca no es pas una meraveJ. LL. B.
to, lavad. P. Lisbona, lavritt. P.
venda ambulant; pregar a l'al- ria escolar en els intersticis i en Ull dir
lla copsada t o t d'una, no significa paFalguera, Cambia Didae Medina,
calde perque trameti goverJesús quedarien aixl les pedres mes resma sola actiaitat artística, una unitat
a
dos
quarts
de
deu
Atbó, Naluquer i Viladot, Yentoa
nador la disconformitat i protes- fermades que no pas en/ la sorra, i no
humerica de inició artística, sinó que
sa i Calveill. Duran i Ventosa,
ta per l'actuada dels delegats s'hi hauria de pensar mes. ¿Per que na
vespre
del
es un emplea molt gran i divers, un
Duran i Itahola, Camprnany,
governatius de Subsistències a
es fa així a casa nostra?
País quasi ilitni . at d'exploracinns i desMassó, Junyent (M.), VaJot,
M. TEI1X6S
l'interior deis mercats, puix els
cobertes artistiques, sobretot es en treCanipmany, Bordas, Muntanyola,
i mposen multes sense que es
sor inesgotable de recursos en la comalano, Fulate, Ferrer Barbera,
persegueixi els abastidors,
eosIció ebanística. Res no es tan cabal.
El recital del violinista
Damians, 'Vida) i Valls . Garriga
FAN ALS
gatzemistes i assenladors i que
mear idoni amb el moble cena la laca:
Zue
alassó, Trias (B. J. i
Sr. Ditector:
els esmentats acords siguin
ni el marfil, ni l'ambre, ni els metalla
Arntls, marqués
Els tnillors, els més bells, aquells Inmunicats per la Junta en pleo
ni eh carel, ni el nacre, ni la cerimiGambils,
Pio
de
Valls,
Aguilera,
arompanyada dels venedors que sosos i graciosos canalobres de cinc
Ç a, ni les pedrea dures—res, res en tot
al Centre NacionaBorras de Palau, Sane i Buhigas,
llutns de gas que tant ornaven els pas
desitgin.
que fou suspès ahir
et repertori d' e nriquiment moblista, res
Maristany, Biba4, Eguilior, Ar..
seigs, ja els arrenquen. 5 FIl hacia 'leasbases,
Aprovades
aquestes
ennahleix
el
moble
com
10
vivifica i
lista Derrocrätic del
. tindra lloc
mangué, Cursi/l,
taró do
a'aixeca l'assemblea, que trena- sitat d'arrencar-ne cap per a fer Iloc ale
aca—. Sobre les virtuts semptuäries de
Gilett, Campatans, Col!! 1 Rodéa,
nous fanals elèctrics? ¡No podien Subcorregué Sense cap Incident.
,Muntanya,
Clot
ea ben es pedirla parlar fina a la nit de
Avni, divendres
Videl de Llobatera, Vasco Ciresistir en aquells indrets que clown el
A la sortida es feu una recapSant Joan.
ra, Vidal i Ribas, Tieens i E.
:a per comprar flora per a l'en- passeig? I si acto hi havia necessitat
a!
El laceador, rase en prevé com plogut
Tema:
Ferrer, telizahle, Marta! Floren-,
Lerrament de les dues vertedores absoluta d'arrencar-ne, ¡per que no s'ad
del cel, no es pas iii quasevol, ni ei
sa, Bassegoda, Corominas (E.),
modos abans d'alta' al tranivia rencaveu els odiosos poca-selles fanals
tampoc un estrany, sinó que és un aris
Pa k.0 de !a Música Catalana
"Nacionalisme
Candi i altres molla que sentina
elèctriques del passeig de Gracia amb la
ole Sant Andreu.
ta deis que compten atad dia i un capasen
el
mal
gust
no recorthtr.
encara que l'avarla de la
Bastantes forces de seguretat 'Diagonal, que tan alt
talä dels bono, im dels bona catalana de
Cu1tura"
!Ve urbanitrador de Barcelona?
Al Cel sia la virtuosa senyore,
rondaren
per
d'aquests
expatriats
en
delisi
il
urn
pßralateixl.
oavall
a
'aris. un
ole pea i
te teödell do vidate j dg bumát
_Ig re /toma 1 Rodrigue..
.11 europersme, un dels humils que triornenenniorna,

El lector diu...

a
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La Conferència d e
Londres ha estudiat
la part política del pro
jecte turc
, Londres, 22.—Ahir, a la tarda, es va

El Canceller -Cuno assisteix a una recepció

Un comunicat de
Hughes sobre la qiie
tió del reconeixemen
dels Soviets

delsnacionalistes alemanys
Mestrestant els elements ultranacionalistes preparen un cop d'Estat

reunir la conferencia sobre la pau d'Otient, sota la presidencia de lord Cura Foren nomenades tres comissions:
inanciera, Económica i Política.
En els enteles ben informats s'intereta el :et de la designació de les tres
•cornissions com un desig de Turqu:a
lque es reprengui l'estudi de les clàusules económiques.—Havas.

Berlín, 22.—El canceller senyor Cuso,
acornpanvat dels ministres de la Reichswehr i de Correus, del ministre sie Baviera a Berlín i del secretad d'Estat,
scnyor Hamm, ha arribat aquest talan
a Munich.
El canceller assistira aquesta tarda a
tina reeepció organit,icia en honor t n u
per l'Associació nacionalista, esperantse que monuncii amb aquest motiu un
important discurs politic_—Havas.
Munich, 22.—El canceller Cuno ha arribat aqucst mati a aquesta capital.
Declara que continuará la seva actitud de resistencia passiva.—Havas.
e
Berlín, ,22. —La policía ha efectuat
registres a les Oficines ultra-nacionalistes, incautant-se de diversos documents.
De mes a més han estat practicades
algunes detencions. •
Circula el rumor que els ultra-nacionalistes preparen un cop d'estat, per al
dia primer d'abril vinent.—Havas.

rr

Londres, 22. — Aquest mata i
durant la tarda es reuniren sepa
klament les tres Cornissions de
Peras.
A la tarda, en el ministeri
d'Afers estrangers angles es celebrà una altra reunió presidida
per sir Eyre Growe i a la qual
assista també el delegat francès
senyor Boramart.
• Es crea que n'examen de les
t/äusules politiques quedarà terminat aquesta nit i deniä sacabaría el de les cläusules financieres —Hayas .
Londres, 22.—Aquesta tarda s'han reunit els perits per a l'estudi de les contraproposicions tul-queso Han quedat estudiades /es clausules politiques i demä
quedaran estudiades també les financie-

LA RESISTENCIA A LA COMISSIO DE CONTROL
Londres, 22.—Al "Daily Mail" li comuniquen de Berlín que una delegació
de la Comissió de control que presideix
el general Nollet, va haver de renunciar a inspeccionar una fabrica d'aviació prop de Berlín, per no estar voluntàriament presents els directors i per
per negar-se els contramestres a garantir
la seguretat de l'oficial belga cap de la

res.—Radio.

,VENIZELOS A PARIS I CAP A
LONDRES
París, 22.—L'ex-president del Consell
senyor Venizelos, arriba aquest
'ttati a aquesta capital, tornant a mar›ar a les dotze, cap a Londres—Hayas.

dita delegació.—Havas.

GOVERN FRANGES PREN

LA SITCACIO ALS TERRITORIS
OCUPATS

'MESURES PER POSAR FRE A
LA IMMORALITAT
París, 22.—Ele ministres elan
reunit aquest mati en Consell de
abbinet, sota la presidencia de
Poincard. Els ministres s'han
lecupat de les mesures que pensa
prendre el Govern per posar re[di a la immoralitat. que ha
pres raermants proporcione a la

Duseldorf, 22.—A Essen els comunistes han celebrat diverses reunions.
L'impresar Witze, d'Oberhausen, ha
estat detingut per repartir fulets antifrancesos.
Les comunicacions telefóniques i telegráfiques de Mulheirn ja no són sabetejades, per aquesta causa els francesos han evacuat la Central de Conninicacions, que ha estat retornada al Municipio
A Wanne ha estat detingut un comerciant per haver fixat a l'aparador
de la seva botiga un retall de periódic que contenía violente atacs contra
Franca.
Dos agents de policía han estat detinguts per portar armes sense el corresponent permiso—Radio.

IELS SINDICATS FRANCESOS I
L'EVOLUC10 INDUSTRIAL DEL
PAIS
París, 22.—El Comitè nacional de la
Confederació General del Treball ha terminat els seus treballs amb un estudi
de l'adaptació necessària de torganitpació sindicalista francesa a l'evolució
kndustrial del país.
El Comitè administratiu ha estat encarregat de preparar un nou agrupament de les unions departamentals dels
Sindicats segons les afinitats de teconotnia regional—Radio.
DETENCIONS I OCUPAC/0
D'ARMAMENTS ADUBLIN
Dublín, 22. —S'han efectuat 21
detencions, ocupant-se als de-

EN QUINZE DIES HAN ESTAT
CPULSATS .749 FUNCIONARIS
ALENAYS
Coblenca, 22.—Del primer al 16 de
marc l'Alta Cornissió internaliada dele
territoris rhenanans ha pronunciat l'expulsió de 749 funcionaris alemanys, 503
dels quals a la zona francesa.—Radio.
CARRO CAP A FRANÇA I CAP A
BELGICA
Dusseldorf, 22.—Durant el dia d'avui
han sortit diversos trens carregats sie
cok cap a Franca i Bèlgica. —Radio,
L'ATEMPTAT DE COLONIA

languts revòlvers i municione.—
Radio.
LOCK-OUT DEL RAM DE CONSTRUCCIO A LONDRES :-: 150
MIL OBRERS SENSE FEIN'.
Londres, 22.—Les divergan:
eles existente entre els patrona
1 ele obrers del ram de constrecció s'han agreujat. Davant d'a,
questa situació, els patrons tan
decidit anar avui al loca-out. Per
aquesta causa han quedat sense
feina més de 150 mil obrera.—
Radio.
UNA LLICO DE FRANCES PER
TELEFONIA SENSE FILS A
2,000 ALUMNES
Londres, 22.—Dos mil ascolars de Sheffield escoliaren afile
la lile(' de francés donada des de
Paris per telefonia sense fils pel
general Ferrie, director del servei radiotelegrafic. L'audició fou
niolt clara—Radio.

Berlín, 22.—Des de Colónia telegraLien a l'Agencia Wolf que s'ha aunaseguit establir la identitat de l'autor de
l'atemptat contra el doctor Smeets, el
parader del qual s'ignora.
La policía segueix realhzant recerques —Has-as.
L'ESTAT DEL SENYOR SafEETS.
ES TE LA PISTA 'DE L'ASSASSI?
Dusseldorf, 22.—Es diu que la policia
té la pista de l'assassí del cap separatista de Rhenania, senyor meets, i és un
membre d'una Associació nacionalista de

Baviera.
L'estat del senyor Smeets, que continua a l'hospital Augusta, de Colónia,
continua estacionat, els metges conserven
tesperanca de salvar-lo.

LA LLENGUA CATALANA AL GRAN
TEATRE DEL LICEU
•• ••• nn----

Una nova victoria del nacionalisme
Ahir, a les deu del ves p re, va
celebrar-se l'anunciada junta
d'accionistes del gran teatre de'
Liceu, en la qual, després d'animadfssima i pintoresca discussi6.
bou aprovada la proposició que
diu:
"Proposem a la Junta general
que prengui l'acord d'adoptar
com a idioma oficial de la Sometat Gran Teatre del Liceu la parla catalana, i que tots els documente i escrits per a la sa y a vida dins i a foca de Catalunya,
tots els cartells d'anuncis i avisos i Lote els rètols en les dependències de la seva p ropietat 141guin prodults en català, per ial
de lligar amb amorosa 'Idead
Ja riostra parla i el nostre pen.
bament i enderrocar d'una vegada el eadafal de comedia i
d'abdicada proyincina que si alauradament ita estat tolerat fins
ga.

En la ciutat de Liare:dona, a 20
kle mere de 1923."
En la votació Drenguel.en out.

5 23 votante, deis quals 219 votaren a favor, 157 en contra i
147 en blanca

El reseiltat de la votació fou
rebut amb sorollosos aplaudaments i els nostres atriles fi rmante de la propos,ció foren lar
dorosament
La reunió acabà a les dues de
la rnatinada.

El Monurnerit a , En'
Pep Vei.tura
El diumenge i dilluns proppasearles se celebraren a la ciutat de Sabadell tinca grane festes a profit del monument a l'Avi
Pep, les mude foren organitzades pel Fonient de la Sardana
d'aquella cartea amb la coLlaborada de Lotes les entitats patrióligues.
La nit del dimnenge i a l'espalas saló del Centre Catada es
dunä una audiaiú de sardanes

resulta un aument de 1001 mil milions
de marca en la tleculacI0 fiduciaria mnb
respecte a l'anterior balana.
aseendia en aquesta data l'esmaltada
cfrculacid de ballets a Sastre ina delineen', actante dos bIllona de marcaHavaa.

•La bala que el ferí lesiona el cervell,
paralitzant-U tot el costat dret.—Radio.
DETENCIONS PER L'ATEMPTAT
CONTRA EL SENYOR SMEETS
Colónia, 22.—Amb moriu de l'atemptat contra el cap del partit separatista rherta, senyor Smeets, la pulida d'agusta capital ha detingut a quatre persone% entre elles tadministrador del
partit populista de Colónia.—Havas.

52 DETENCIONS ALES PER L'ATEMPTAT CONTRA SMEETS
Coblenea, 22.—Durant el dia
d'avui s'han verificat 52 deten-'
cions relacionadas amb les recerques que realitza la milicia
sobre Patemptat contra SIPCCLS.

ILa ESTAT DECRETADA LA DISOLUCI ODE LA POLICIA MUD'OFFEMBURG
Estrasburg, 22. — El general
comandant del cap de pont ha
fet extensives als territoris ocupata des del principi, les ordres
que ja s'havien donat als porto
i patrulles del sector d'Difemburg, per fer ús de les armes
contra tot ml gua fos agafat. cometent actes de sabotatge.
L'esmentat general ha decretat la disolució de la policia municipal d'Offemburg, per negarse els individus de la mateixa a
saludar la bandera i oficials Iran

EL MINISTERI DA. E. FRANCES
EXAMINA ELS INFORMES DEL
GENERAL NOLLET
París, 22. — La Conferencia
d'Ambaixadors, reunida abil al
ministeri d'Afers estrangers,
examinó els informes del general Nollet respecte de les cormssions de control a Alemanya.
que reprengueren Hur activitet
el dia 15 de marc.—Radio.

ceso S.
Ha demanat de mes a més a
l'Alta Cornisslá interaliada que
ordeni l'expultsió deis individus
que integraven el susdit cos. —
—llevas.
LA VERITABLE SITUACIO ECONOMICA ALEMANYA
Berlín, 22.—Les fallidos de cases de comerç i d'altres que segueixen registrant-se diäriament

LA MISTERIOSA •MISSIO DE
LORD D'ABERNON ES REI EREIX A LES REPARACIONS
Londres, 22.—El corresponsal
aiplomätic de la "Wce'lainster
Gazette" diu que no hl ha dubte
ara 'que la misteriosa missió
jr set d'Abernon es refereix a les
reparacions. Assegura, par conduele autoritzat, que Alemanya

constitueixen un

indiscutible

sitnptoma de la veritable situació econòmica per que atravessa
Alemanya.
Aquesta situació ha vingut
agreujar-la la mateixa puja del
mate:, puix aquesta puja, per esser purament ficticia. impedeix
projeeta fer un nou oferiment
tota baixa apreciable en els
pematribar a un acord amb Eran preus, tant mes q
uan q ue es va
ea sabre les reparaolons. Aquest arrelant i generalitzant
per infle
oferiment, diu l'earnentat peribmenta la convicció que en el terdie, ne -serà fet a Franca (Breca. mini mäxim de dos mesos ha
tament, sind que S-31 a trames a d'enfondrar- se, a .novament el
tots els aliats.—Radi:.
merc.
De continuar la insensata poEL PARTIT RADICAL - SOCIAlitice actual, vindrä, dintre de dos
LISTA FRANCES NO S'OPOSARA - A LA CONCESS/0 DE CaEe. mesos, el següent resultat:
Una debacle financiera i una
JITS PER a LES DESPESES-.
greu erial económica.—Havas.
D'OCUPACIO
MES DETENCIONS
París, 22.—En tina reunió ce»:
Colatensa 45_ Iturant toca la tarda
lebrada pel Comite Executiu dos.
han consin'uat praecteant-se a la zona
Partit radical-socialista el P.efrancesa detenelons relacionarles amb
atelent, senyor Herriot, declara
Datemptat de Coldnia_llavas.
que tot i essent contrari a loen.
pació del territori de la Ruar a EINSTEIN DIMITEIX EL SEU
CARREC A LA S. DE N.
la política del partit, ras racP:a's
socialißt , s no han d'entona' la
Zurich, =.—E1 professor Einstein, de
latee del :aove n. per la qua; co- retorn del seu viatge per Catalunya i
sa volaran a favor de a °onces-. Espanya, ha comunicat al secretariat de
ele dele eredits per sufragar lee, la Societat de Nacions que presenta la
desposes de l'ocupada.
dimissió del arree de vocal del Comité
L'Assemblea aprovà per una -4 inieLlectual.—Radio.
nirnitat aquestes declaracions.—
Hayas.
DESDORDAMENT DEL RIU
LA CAMBRA DELS COMUNS
ierortmEs F-STRALLS
Londres, z2.----Cambra del Comuna.— TISZA
Un diputat pregunta si cert que s'han
MES DE CENT CASES DESdonat instruccions als delegats britànics
TRUIDES
l'aS

perquè en la próxima reunió del Consell
de la Societat de Nacions, plantegen
aquests la Miestió de la Ruhr.
Contesta el cap del Govern, senyor
Bonar Law, dient que no és cert.
En insistir sobre el mateix assumpte,
un altre diputas parla novament el primer ministre dient:
Es clar que han de donar-se a aquests
delegats instruccions precises i terminants per al desenrotllament del seu zomés, per6 no tinc cap /motín per a suposar que aquestes irestruccions difireixin
en res ni per res de les declaracions que
vaig haver de fer a aqsaesta Cambra.—

Budapest, 22. — El riu Tiara
desbordat, inondant grata

extensió de terren i causant enor
mes desperfectes. Mes de cent
cases hart estat destruides pel
corrent. Els danys materials eón
incalculables.
La Premsa hongaresa dirigeix
violente ataco eontra els alees
que suara posseeixen la part superior del Danubi i que han aban
donat completament el servei hidrogräfic ,que abans anunciava
amb anticipació lles crescudes de/
no.
Diuen que la catastrofe ac-

Havel.,
Bett lfn • SS._ El balans del Bine de
l'ImParl'publicat

el la de mara

actual

de concert i per dansar. El dilluns, a les onze del mata en el
teatre Principal s'hi feu una festa d'homenatge dedicada a rittimortal Pep Ventura. En aquesta
festa, ultra la cooperació de l'Orfe6 de Sabadell, el qual interpretä les celebrades composicions
"La sardana de la pàtria" ¡"La
sardana de les monees" i la de
la cobla "Antiga Pep de Figueres", que tocä el "Per tu ploro"''
i "Toc d'orada", hi /legue
laments de l'eminent folklorista'
N'Aureli Campmany, el secretari de la Comisenó organitzadora
del Monument, En Josep M. Saguer i Vilä i del. president del Foment de la Sardana de Sabadell,
En Josep Sarasa, essent tots
molt aplaudits. En sortir, la mateixa coleta executà un borlas programa de sardanas a la Plaça
i alargan.
Cal felicitar entusiästicament
a aquests abnegats joves sabedetienes del Foment de la Sardana per l'èxit que han assolit
els seus festivals i Per la cura
que han tingut en l'organització.
Cal esmentar lambe q ue aquestes testes s'han celebrat sota elk
patronatge de Forcejan/44in)
Ajuntament btu sabadel.

tual batiría pogut ésser evitada
facilment, puix Iii havia temps
suficient per avisar, per() els
txeca eavien que il'aixe no anaven a sortir-ne perjudicats i han
permanescut indiferents. — Fta-

dio.

ATUR A LES DRASSANES
NESES
Toqtio, za—A, constiüencia de la
ro:Medió d'arma/manos consecutiva al
Tractat de Washington, han eatat acodiadats 7.000 obrers que treballa y en a
les Drassanes.— Haas
UNA ESQUADRETA D'AVIGNS

FRANCESOS DONARA LA WaLTA AL MON
París, 22. — L'aviador P.apt
projecta efeotuar aviat la volta
al món amb tole una esquadreta
d'avions francesos. Formaran
part de l'expedida els aviadora
Madon, do Gaillard, Emil Pieerd
i Félix Assevilla i els mecánics
René Chatelain, Raimund Maillard, Charles Chatelain i J'yen
Proal. L'esquadreta es reunirá. a
Istres i després d'una probable
exhibició en una ciutat de la costa Blava, es dirigiría a Italia, Tunie, Siria Persia i dalli a les
Indios i a l'Extrem Orient.-1'. a
-dio.
EL NOU AS DE LA BOXA
NOUS COMBATS ENTRE SIKI

1

MAC TIGUE, I CARPENTIER I
MAC TIGUE
Dublin, 22.—Siki ha llançat un repte a Mac Tig,ue per a un altre enea-tu-e, al comal no es nega aquest darrer.
El combat es disputara en 20 rounds
de tres minuta cada ce, ,diputant-se
5.000 Mitres esterlines.
Tumbé fou signat alle el contracte
per a un match entre Carpcmier 1 Mac
Tigue, que tindrà lloc el 17 de maig vinent.—Radio.
LA SALUT DE LENIN
Moscou, 22.—Les noticies referente a
la salut
Lenín segueixen afirmant
que aquest millora de dia en dia.—Havas.
L'ESTAT DE LENIN I1S MOLT
DESfiat
Helsingtons, 2%.___Segons un de,paltx
robut de Moscou, I maleen de les informaclons do caräcter «letal es creu
que Vestal de Lenta es meii Zles
esperat,
tement-se per a mtki aviit un fatal des-

LA CAUSA CONTRA L'ARQUE-e
BIEBE DE PETROGRAD I RUS
15 SACERDOTS CATOLICS
Varsòvia, 22. — Comuniquen
de Moscou el que segueix:
No es cert, per més que s'hagi
dit i publicat a la Premsa, que
la vista de la causa incoada contra l'arquebisbe de Petrograd i
els quince sacerdots catòlics empressonats i processats per les
autoritats soviätiques, a conseqüencia d ehaver-se oposat a la
confiscació d'objeetes dedicats
al culte, hagi esta!, ajornada.
Tots els processats en efecte,
aixt l'arquebisbe com ella esmentats sacerdots foren judicats
ahir 21 pel tribunal revolucionari de Moscou, afirmant tole ami)
gran energia llur completa inocencia.
Terminat l'interrogatori dels
processats es pro•cedi al dels tes
timonis.
Actuà de fiscal general en la
vista el mateix fiscal Krigenko,
que fa mesos requerí i °Mengue
efod match' tribunal la pena de
mort contra els socialistes revo,
lucionaris.—Havas.

El nou Cap de policia Cambra de Comerç i
Navegació de Barceante al matt, amb Despees de MadrIn
Va arribar a aquesta clutat el nou lnslona
Pector general d'ordre ratio N'Angel
Careta Oterm/n. Al apeadero van anarhl
a relire'l l'Inspector general Interi sen or Moreno Carvajal 1 el secretar' particular de Dezinapector senyor Borrue.
A Eestaeld de
esperaba al senyor Careta °tenue el secretar' del GoVern senyor Jaugult/a en represent4cI0
del Governador que estk malalt, 1 tot
Van personal de Jefatura.
Des de l'estado) va traalladar-se aguan
/a Inspecció d'oree Pelle prenent tot
legult possessló del arree en el qual
Va cessar el coronel mear Moreno Carvajal que l'ha desempenyal apuesta elles.

y

Frallfift

Me 'ar d e l s ei ctr G e ia ° m

va relare a/ a c om i s sI ris ehr V lg11 aZia
als caps 1 oficies de seguretat Baludantlos I fentlos-hl avinent que no ha vIngut per a reformar la pollela sino per a
estudiar la seva organitseeld I procurar
pel contrae t que s'estöbtlitzi, per que

dongtn el mitIlm rendiment.

Va desmanes la rollaboragid de Iota
pe a portar a cap la sa y a obrra 1 finilment co preguntar que/ hl harta de ter:
en ta noticia publIcadl pels periddtca
referent a ta reunió deis tomissaurr de
vigilancia. Aquests respongueren que no
era cert que sliaffuresto reunit nl haguessin pres cap acord, afirman t que
estarin senspro all& ont eli detnanI el
cumpllment dot dense.
A primera llora de la tarda va Parlar
amb els pertocustes ata quals ten sem-de

nals-hl /otee
remacha

lere ;apalee§ per a

rta•

La Companyia Trasatläntica
ha comunicat a la Cambra de
Comerç i Navegació d'aquesta
ciutat, que a partir de l'expedició que surtirá. de Barcelona el
dia 10 del vinent abril i de Cb.eliz el 15, sería implantat el servei d'extensió als ports del Sud
del Pacific i de la tilda de Venezuela a Colòmbia, servei que des
de fa temps tenia la dita Colimanyia en estudi i pel qual s'havia
tant interessat la Cambra.
Dit servei continuarä mensual,
ment, amb iguals dies de sortida i amb les escales de Valencia
i Mälaga, com ara.
L'itinerari que fins a Pliavae
na segueixen els vaixells daque na Unja no tindrà cap variaei6; solament s'alterarä l'ordre
de les escales de Centre América, puix edo vaixells aniran des
de l'Havana a la Guaira, Puerto
Cabello, Curaçao, Sabanilla i Colón.
Des de Caen seguiran el viatje, travessant el Canal de Panamà fins a Valparaíso, fecal esele n G.naYaq uil. GsJjao, /40,

Washington, 22.—El sec
retad d'
senyor Hughes, en reine una deleg
femenina que li va parlar del tetc,
ment dels Soviets, va d eclarar ta,
informacions rebudes pel Govera
rent a fa situació de Rússia no la.
aconseguit inspirar-li çonfianca,
situació de les relacions entre elt
paisos podia oferir una base de .
alía—Hayas,
Washington, 22.—El comunicatll
cretari d'Estat, senyor Hughes,
a l'abstenció americana en la a„
del reconeixement dele Soviets,
els deutes russos amb A merica, i
que els Estats Units no volen
al deutor a pagar sumes superó,
seas mitjans económice; pecó
arranjament raonable és cosa too:td:
rent d'una negativa a pagar els dar
—Hayas.
LA FLAMENQUITZACIO DE
UNIVERSITATS A BELGICa
Brussel.les, 22.—El .Senat ha tele'
la proposició de crear una ljairet
flamenca a Brujas.
La proposició donant caracter
güe a les ensenyances de la Unires
de Gana ha estat sotmesa a una a
ajó especial.—Hayas.
Brussel.les, 22.—A conseqüenciade
votació del Senat, que rebutja Ya.
primer del projecte de flamenqa
de la Universitat de Gant aprorat
la Cambra, els estudiants de Brome
efectuaren una manifestació que reut
regué' els principals carrers de la
tat. Els manifestants aclamaren els
putats anti-flarnenquistes i•donares
ques a Bélgica i la unitat sacieRadio.
EL PAPA CONTRA LA C011
HORACIO DE RENAN
Roma, 22.—El Papa ha adred
cardenal vicari monsenyor
Iletra en la qual lamenta les cerina
commetnoratives ' celebrades a Roma
l'estranger en honor de Retan.
La lletra de Sa Sanntat ternim
vitant el cardenal a organitzar
vei religiös reparador que tindrà
Roma—Havas.
I111

DIA DE DOL A L'INDL4
Romhai,
"Dia de Cadathult pel Congres nacional Uvaa
dia de dol per protestar cono', 1
presonament del cap nacionalista
dhi, ha estat observat arnb molt
gor i correcció a tota
22.—El

L'HORA D'ISTIU A ANCLATER1
Londres, 22. — Segons informe; el
cials, l'horari distiu cometicarà
any el 22 d'abril i acabara el n
setembre,—Havas.
EL COMERÇ EXTERIOR
FRA?jCES
Paris, 22.—De l'estadística p./N:cada
referent a les importacions i casaracions, resulta que les importado da
raut els rnesos de gcner i febrer úlion;
s'han elevat a 4.487,308 mil fraxs
set milions nou cents noranta mic
tones, excedint en 1.194.363 frases i a
cinc centes nou mil dues centes tones d
importacios fetes l'any 1922.
Referent a les exportacions, els
sos de gener i febrer, pugen a 4.024.7
frailes, per 4.386,142 tones, exceder°
ferent al mateix periodo de taz
88i,8o1 francs i en un 1,313,215 toes

—Has-as.
REFINERIES DE PETROLI DES,
TRUIDES PER UN INcENDr
París, 22.—Al "Matin" Ii telera'
de Londres que un incendi ha
les refineries de petroli de Paules,
sant perdues per valor de i500000112'
res esterlines.—Havas.

delf.1

tiendo (facultativa), Arica,
que i Antofagasta, amb caräcter
tainbé de facultaUves aque.sleS
tres darrecres.
En els viatges de retare, lar;
tint de Valparaiso, es seguir á el
mateix ordre en lela esealeS
a l'aliada, amb la sola med,'Cid que des de La Guaira anial
els vaixells a Puerto Rico sent
tocar a l'Havana, continuant de1
d'allí a Canarias i la Península'
el mateix que a l'actualitat.
Desitjosa la Compensa* Tras'
alhóndiga de demostrar .una
mes la seva bona dispos ick5 Pei
contribuir en el que esté al Set
abast, al desenrottllo de les re'
nacions 'comercials d'EsPa'9.
amb elg paises d'Ainerica
creient que tota iniciat iva ene.V.
minada a aquest fi sería aeolhdt
arob simpatia, ha resolt destina!
Per a la inauguració del semi
que es tracta, el seu noti vaisee
"Manuel Armes", el qual acaba
de sortir de lee drassanes dt Ca'
din, on ira estat construit arnb
tots els elements dels nous aven,
cos de la indústria naval i que
per l'amplitud i comoditat de lági
seves mimbres per a passatge
Ja seva capaeitat per a etr.rel
és d'esperar que deixarä saliste
Les totes les necessitats del Vi'
fp_e dg l'agjavo.(adg

I)
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PUBLICITAT

C ON F E RENCI ES
D'ESPANYA

La qüestió del Marroc
!RMO.

El plet de Catalunya
"Sancho Quijano" par-

la de Nació i Estat
"Sanchta Quijano" publica en "El
Sol" un altre article dedicat al problema català i comença per lamentar que
LA PUBLICITAT hagi rebassat per
amb ell l'habitual nivel! de cortesía. En
canvi., el director de "La Veu", scnyor
Pellicena, per la intelligent atenció que
dedica a aquesta controversia la fa possible.
Creu que la distancia entre l'un i l'altre és inteLlectual, o millor, inteLlectualista.
El primer que s'ha d'analitzar es el
concepte de Nació i d'Estat.
En el fons esta conforme arnb el see
ryor Pellicena en anomenar Nació a Catahznya i en que si s'arribes a una Federació Ibérica hi hauria com a nexer un
Estat espanyol; per6 difereix totalment
de qui negui l'existencia de la Nació
espanyola.
Aquesta té una quidruplerealitat.
Es Nació per la solidaritat fatal dels
›ely/es que la formen, portuguès, catalä,
pobles que llançà Déu als rnars
la higtória en un mateix vaixell, la
IN:mienta, siguem els que sia la nostre
/idas, junts viurem Ltlsares, separats veketarem esclaus.
! Ei Nació, perquè en virtut de cinc sedne coexistencia eneae Castella i
Ya, argueixi's corn es vulgui soira el Compromis de Casp, donis a la
lanitzaciió de Catalunya
46 que el vulgui, sempre quedará en
que Catalunya i Castella han barrellurs sangs histórienles durare cine

tyr

niegies. Separar-les is cura operació pura¡Obstat abstracta i inteLlectual.
Es Nació, emes, porqué ja abans
el matrimoni reial la unitat espanyola
mcistia de fet. L'Edat Mitja no hacia
de menester de la unitat d'Estat per alcanear la mitas nacional. Qui sap llegir
els fets d'aleshores, amb sentit históric,
adaptable a l'esperit de l'época, es dóna
compte de que, dividida entre diferente
Estats l'Espanya migeval, era, no obstant, una sola "gent".
I és Nació, percate el poble peninsu
lar es un sol poble. El substrat del nostre ésser Es el mateix: tres varietats
mateix caràcter. Porttagnesos, catalans i castellans son germana per na, turalesa i no merament per hei humana.
En quant a que l'Espanya triuna mas
ha tingut existencia histórica, podrá ésser
'com a Estat, peró com a Nació si que
tingut. Qué millor encarnació de
I F. manya triuna que Gil Vicente, Cervantes i Auzies March?
Aquí ens vantcm molt vendalis'ene, el matcix catalana que castellana.
Res mes licit que declarar Nació a Castella i a Cataltu-aa, el mateix que ano:tienen "Ser" a un ciutadà i a una Nació i "Persona Moral" a un individu i
a asna col.lectivitat, respectivament.
No hi ha perquè rebaixar
anomenant-lo dialecte.
, Nombrosos catalana s'indignen contra
ui rebaixa Catalunya a la categoria de
regió, revelant així la riostra comuna
espanyolitat, catalana i castellana ases
en alzó, cona en tot, molt portugueses.
A Anglaterra entretant t anornev
,Nació a Gales, que no té autonomia. entera que la desitja; a Escócia, que ni .2
té ni la vol; a Anglaterra, que és la Castella del país, i a la Gran Bretat:ya, que
es la seva Espanya; i tots s'entenen.
perquè empleen les paraules per a aixó,
per a enundre's.
Es convenient discutir si Espanya és
Estat o Nació, perque no es tracta de
paraules, sinó de conceptes.
, Un Estat és un mecanisme. Una nació és un ésser, una ànima. Si veu
Espanya un simple Estas i no una Nació el senyor Pellicena no difereix, al

El procés del tinent coronel

dant Larrea
A les onze s'ha constituit la
Sala de justicia de l'Alt Tribunal,
presidida pel tinent general Barsera i formada amb ell pels generals de divisió Villalba i Fon,
tan, vice-almirall Buigas, general de divisió Picasso. auditor go
neral de l'exercit Alcocer i auditor general de l'Armada Carda
Perrera).
Actuä com ponent en aquesta causa el general Fontan.
El secretad relator, auditor de
brigada Josep Cabezas, dalia lectura a Papuntament, en el qual
es resumeix l'actuació.
Són els processats el tinent
coronel de Cerinvola Manuel Ros
Sänchez i el comandant del mateix cos Alfred Gonzälez Larrea.
Començaren les actuacions el
21 de novembre de 1921 de testimoni deduit de l'ex p edient insruit pel general Picasso.
S'elevaren dites actuacions a
,.ausa el 27 d'abril de 1922.
Els fets a jutjar són els següents:
El dia 18 de juliol de Ola, a
les tres trenta cinc rebre el
linent general coronel Ros, cap
accidental del re g imont de Ce. inyola, un telegrama del comandant general en el qual se
Ii ordenava que la tercera cotopanyia del segoec batalló, present a la placa, enes el 19 a Zeivan, el 20 a Batel, el 21 a Benciar i el 22 a Annual, i g ue, arnb
j a força disponible i destina
menys indispensables de la plaça, s'organitzessin dues ccmpanyies de 80 bornes manades
per capitana i oficials terna pre
sents a la mateixa. amb °brete
de rellevar les Que es trobaven a Zeluan, Zaid i Mont-Arruit, havent d'unir-se la citada
tercera del segon per seguir el
comandament d'Annual.
Malgrat de trobar-se • a la pie.ea tres caps de re g iments disponibles, i ésser c,uantioses les
toreas, no ordena el tinent coronel Ros que anee amb elles
cap comandan! ni tinent coroa
atenent-sc a ordres verbals
i al costum d'utilitzar els Comandants per al rellevament
posicions i els tinents coronels
per al comandament de colinanes, sense q ue hi hagin dados
concretes de la situada de seta.
Veis dels caps del regiment.
El dia 22. a la nit, es comença
la iniciació del desastre en un
grup de capa i oficials en el qua:
eslava el tinent coronel Ros
termin à sorbe l'endemä cap a
Drius, en unió del comandant
Uunzalez Larrea, q ue s'oferí voluntari i del tinent Soleas.
Emprengueren la caminada el
dia 23, a dos quarts de vuit, asribant a Batel sense trobar res
d'anormal.
Allí el tinent Mufion Dueñas,
amb alguns soldats del regiment,
els explica la desordenada retirada.

dieu veure, dels separatistes, sinó que
creu convenient la unió de les tres Nazions peninsulars en una cooperativa de
Govern, cosa de conveniénc.ia i, per tant,
de convenció, possible, més no inevitable i fatal. Ja és una alguna cosa. Pecó
creu cl senyor Pellicena que és viable
una cooperativa de Cenen, sense la solidaritat espiritual, d'un sentiment nacional comü?
Amb tos respecte, opino que el scu
concepte d'un Estas triammo, co-administrador, de tres Nacions francament distintes, es, com interpretació de la realitat espanyola errónia, i com a solució
del problema, inaplicable.

iA JORNADA DELS MINISTRES
El marques d'Athucemas ha
rnanifestat aguasta tarda que el
gei tornarà demà, divendres, de
'Cartagena, i que el Consell anun
tiat se celebraria a la tarda.
Ha afegit que el sots-secretaTi de la Presidanena, senyor BarX080, s'havia agreujat en la sea afecció
afecci6 gripal.
— DI 'ministre de la Goverpació, restablert de la seva Ileuaera indisposició, ha anat aval
seu despatx oficial, boa ha rebut la visita dels periodistes.
Els ha manifestat que ja es
arobava be.
Ha dit que havia arribat a Bar
celona el nou cap de pulida sençor OtermIn.
Ha acabat dient que el rei segula a Cartagena, molt satisfet
ae la seva estada i de les mos,res d'afecte rebudes.
Segons dades facilitades
Hisenda, durant l'any 1921 lee
torees de carabinera detingueren
4.400 reus d cpntraband
',I•au_dacjd,

Ros i el coman-

una retirada tan ràpids i tan desorde-

nada.
No estim à. en conseqüència, que havien estas negligents i els va absoldre.
L'auditor és dol de no peder donar
la seca conformitat a la sentencia dictada pel Consell de guerra reunit a Melilla, per ésser contraria als inés fonamentals principia a militar i als

preceptes que estatueixen i regulen la
conducta dels caps i dels oficials en
moments tan greus i critica.
No és admissible qué u els processats
no poguessin fer-se càrrec de la gravetat de les circtunstäncies, essent també
inadmissible que no cerquessin Inés noticies en comunicar-los la situació el tinent Muñoz Dueñas.
Els motius que els feren desistir de
seguir, formen un dilema: o l'agressió
al comboi d'intendència fou un fet isolat, i en tal cas havien d'esperar a Batel a que en virtut de disposicions del
comandament quedes lliuro el transe a
Drius, com sembla que va ocórrer, encara que per curt temps, o tenien que

Després d'un curt atur, continuaren
cap a Drius per la carretera, i segons
el tinent Solaras i e/ xofer Albert Marin, veieren arribar alguna escapels. a
Batel.
A pocs quilórnetres trobaren una companyia d'Intendència i el sergent Märquer, que es destacä de la reraguardia
i que més tard no va poder declarar per
figurar com a desaparegut, els mandestä que en el barranc de Gast ¿'encomie,
emboscas, els hacia hostilitzat- fent baixes.
Aleshores els processats consideraren
temerari passar pel dit barranc i tornaren a Batel.
En aquest punt, el tinent coronel Ros
parló amb el coronel Gitnenez Arroyo i
com a conseqUncia d'aquesta conversa,
va dir: —Anem a la placa, tornant-hi
per Monte Arruit i Zeluan.
Va confirmar aixó el tinent Solana,
que els acompanyava, i el comandant
Larrca, el qual diu que no respongué
res a Ros per no considerar allí necessaris Cis se/13 serveis i sí a Melilla.
El tinent coronel Ros declara que va
dir al coronel Jiménez Arroyo que la
carretera a Drius eslava tallada per l'enemie, menee que en l'expedient instruir pel general Picasso digné que a
Batel es va enterar que el general Navarro havia evacuat Drius, cosa que no
recorda en la sera indagatória.
El coronel Jiménez Arroyo nega ço
que li atribueix En Ros i diu que si
autoritzä a aqueas cap perquè tornes a
la plaça fou per haver-se-li demanat.
Davant cl Consell de guerra d'oficials
generals celebras a Melilla, el fiscal
considerà als encartats com a Melosos
en el cas segon de l'article m del Codi de Justicia Militar, estirnant en el tinent coronel Ros l'atenuant d'haver sortit per propi esperit, i el mateix En
Larrea, demanant per al primer un any
de presó militar i per al segne sis menos i un dia.
El Consell sentencià, assegurant que,
comprovada l'emboscada del barranc de
Gan, la decisió de no passar endavant
fou la mes adequada, ja que la Ileí no
pot forçar a ningú a fer actes heroica,

compendre que constituia un gravíssim
símptoma tal interrupció en les comunicacions tan prop de Batel. En els dos
cae . - - 'an els dos incurso % en negligencia, sense que la presencia del tinent
coronel eximeixi al comandare, ja que
no dóna significació d'intentar la insistencia. Tots dos incurreixen en l'article 276 del Codi de Justicia Militar, amb
l'ateuant que assenyala.
El fiscal del Coneell Suprem comenea
la seva acusació relatant minuciosament
els fets, ja coneguts, per deduir que no
está de confortnitat amb l'attre fiscal,
ni amb la sentencia, ni amb l'autoritat
judicial i el neu auditor a Melilla.
No pot prescindir, com labre fiscal,
' • ' de no haver manat a un cap
amb les companyies que enviä a Annual, ni del retorn dels dos caps, nuan
indubtablement coneixien la gravetat de
les circunistännies, així corn retrocede
davant el perill del barranc de Gata en
esteva el seu Itere amb les torees del
seu regiment per a tractar d'evitar el
dany a'aquella operació de guerra.
El fiscal manté les reces conclusions
i el defensor torna a fer ús de la paraula per insistir en que no hi llagué
negligencia en un i altre cas i que respecte al retorn a la plaça hi ha que
dominar la impressió que produeix parlar d'aquest retorn després de conegut
quan passa per jutjar serenament i imparcialment els fets. I confiant que aixi
ho farà el Consell, insisteix en demanar
rabsolució dels seus patrocinats.
La causa ha quedas conclusa per a sentencia.

PREMSA ASSOCIADA
CORRESPONSALS

OLOT
Inauguraoló :: El temps
Billuns all vespre tingué lloo
BADALONA
I I a inauguració ofical de la Banca
Quarta conferencia al Circo!
Busquets que com a sucursal de
Catedlo
les de Girona i Figueroa ala
L'erudit arqueòleg doctor Ma- establert en nostra ciutat en bloc
nuel Trena, conservador del Mu- centric i en edifici propi cons,
seu Diocesà i catedrätic del Sea truit de bellnou. ii assistiren
dtistingides personalitats i reminad de Barcelona, desenrotlla
el tema anunciat: "Evolució del preßentants de la Premsa, que
temple cristus", en la quarta després de visitar totes les de,
conferencia del cicle d'enguany pendäncie-s de la casa a g es quals
hi ha lambe installades les cal,
al Circe', Católica
ele la recapdació de contriLa distingida senyoreta Eulä- cines
lia Torres, abans de la conferen- bucions del partit, el senyor
Busquets obsequià als visitants
cia, dona una selecta audició mu amb dolcos i xampany,
brindantsical, executant, amb un complet se per la proaperitat del
nou es-'
domini de la tacnica, la inspira- tabilrment baneari.
da "Pastoral" de Scarlatti i dos
— La Directiva de l'Anònibells "Estudis" i la famosa -1,0_ ma de Transports ha quedat
lonesa", de Chopin, conquerint constituida per En Esteve Mumerescuts aplaudiments.
Ilarens, president; En Jordi Coa
El doctor Trena començà la dina, vice-preeident; En Mallas
seca interessant dissertació glos Castanyer, secretara 1 En Lluis
sane la importancia que té l'es- Aubost, En Rafel Hortende i En
tudi de l'evolució del temple cris- Josep Domenech, vaeals.
tia.
— Ha plogut molt durant
Artfstiques projeccions ame- aquests dos última dies.
nazaren la conferencia, donan t
perfecta idea de les diverses i
GIRONA
paulatines inodificacions que en
Les
La DIputaoló de Girona
el transcurs del se g les anà
frint la construcoió dels temeleooions "provinclals" de Flples.
Com a exemples demostratius gueres :: Contra la política electoral del governador
de les seves conclusions projectä l'antic tem p le de Sant Pere de
Ahir y reunir-se la Diputació de GiRoma; la catedral de Mita; l'ac- rona; labia la presidencia del senyor
tual temple del Valida i diverses Agustí Riera, donant-se compte d'una
catedrals estrangeres. De Cata- Reial ordre del ministeri de la Governalunya estudia detingudament els ció de 8 d'aquest mes, disposant novafamosos temp les romänics de ment que la Corporació, en vista de
Sant Pere de Terrassa, els be- l'expedient d'En Baldiri Rahola, en les
Ilissims monestirs de Poblet, darreres eleccions ele diputats "provinSantes Creus, Ripoll i Sant Cu- cials" per Figueres, resolgués la reciagat del Vallés, i les artistiques mació formulada rx1 candidat radical secatedrals de Tarragona, Girona, nyor Raid Torroella, deixant sense
Lleyda, Manresa, Tortosa i Bar- efecte la declaració de vacaras fins que
es dicti resulució definitiva en acates!
ce/ona.
El doctor Trena, que fou es- assumpte.
La Comisió permanent d'actes va procoltat amb creixent atenció pel
nombras i distin g it públic que posar l'adopció del segtients acords:
Primer. Protestar enèrgicament i resocupava el teatre, fou, en acabar.
pectuosament contra la intromissió en
ovacionat.

EL SINDPGAT LUCRE A SARA-

GOSSA TRETS, MORTS, FERITS I DETENCIONS
El sots-secretari de Governació ha rebut aquesta matinada
eds periodistes.
Despees de dir que el rei havia sortit de Cartagena i arribaria a Madrid a les vuit del mata
ha afegit.;
A l'arribar a Saragossa 'el vi-.
ce - preaident dosis Sindicats Lliures de Barcelona fou rebut a
trets per un grup d'individus que
s'havien preparat pels voltants.
El vice-president aludía que
resulta ilas, es tragues una pistola per defensar-se, fent allguns
dispute, de resultes dels guata
quedareis ferits dos deis agresSUS.

La policia tau algunas detencions d'individus, als que es crea
relacionats am baquest fet.
Saragossa, — Aquest anit sala
comès un atemptat de caracter
social.
Des de la darrera vaga començaren a circular unes l'unes acon
sellant als obrers que s'agrupessin al voltant del Sindical Lliure,
fulles que coneixia erl governador civil.
S'organitzaren els Sindieats
Lliures, essent presentats al governador civil els Estatutos que
foren aprovats per aquella autoritat.
En Barrols, vice-president. dels
Sindicats LLiures de Barcelona,
venia sovint a Saragossa per organitzar aquests Sindicats.
Avui arriba de nou. A un quart
de deu de la nit, a la pina de
Zabala, i quan sortia de l'hotel,

un grup d'uns catorze hornea ha
fet una descärraga contra ell.
l'agredit es post darrera un fanal, fent sobro els que el tiraven
nombrosos dispara. Dls contraris li contestaren, creuant-se
molla treta. Al presentar-se la
milicia els agressors fugiren.
En Bassols ha resultat ferit,
encara que sense importancia.
Resulta motrt un dels agressors anomenat Francesc. Navarro de dinou anys, fuster i
al Sindical Unte del ,ram do
la fusta.
Tambe resulta greument ferit .altreagressor que es diu Pons
El jutjat es personä all lloc de
• resdeveniment, ordenant l'aixecament del cadàver de Navarro.
La policia ha /et detencions,
guardant-se gran reserva sobre
reclusa
Un altra velada diu que En Josep Pons era un nou president
del nou Sindicat Lliure de Saragossa i que havia esta!, encarregat per En Bassols d'organitzar
les torees obreros. D'ésser carta aquesta versta, Pons no hauria resuitat ferit per Bassols,
sind que devia anar amb aquest
I les ferides les ha haurien fet
i que els processats no podien preveure ele del Sindical, Unja,

DE CATALUNYA

SANT FELIU DE LLOBREGAT
Conferència d'En R. Negre-Balet
El dia de Sant Jose p el secretad de Nostra Parla senyor
Negre-Balet donb una conferen-,
cia titulada "Dues tares del meviment nacionalista catete" ale
Pomells de Joventut de Catalunya de Sant Pelas de Llobregat.
Després d'unes paraules de
presentada, pronunciades pel Sr.
Alexandre Satorra comença la
eonferA

Assenyalà el conferenciant l'esponerosa florida de l'arbre de la
patria.
Analitza els progressos fets
pel catalanisme des d'Arihau i
remarca que bo i essent gran l'avenç fet, l'espectacle de la ruta
ja fressada ha distret la nostra
atencica fent-nos oblidar el carvi que ens manca encara seguir
fins arribar a l'assoliment del
nostre ideal de llibertat.
Una do les causes del nostre
retard, digué, es la manca d'una
escola catalana.
Tots els catalana, àdhuc els
nacionalistes, en la nostra infantesa hem sofert una educacid castellana, que ha estrafet la
nostra anima.
Cal que tot això acabi d'una
vegada. Mentre tant, organitzerh
cursets de llengua, literatura i
histeria de Catalunva.
Una altra causa del nostre endarreriment—di g ué—as el refredament de la ilustra es p iritualitat. Es ben cert q ue avui una
ona de materialismo ha envait
el món. La guerra dels Quatro
Anys en lloc d'escarmentar la
humanitat l'ha ensorrada eneara
mes en el llot del materialisme.
Cal que retornem als ideals.
Els que sob catelics—afegftenim obli gació de practicar la
nostra doctrina essencialmeut
espiritual i etica. El mateix Jesucrist ens dona exem p le de patriotisme. Ell, que era universal,
estimava la terra on romania, la
contrada que petjava. Aixf, plurä davant Jerusalem q uan Dense
que d'aquella ciutat no en reatada pedra sobre pedra.
En les nostres mans—diguela religió ha d'ésser el que pròpiament es; ço 68, sincera, mansa i torta alhora.
Digud que els Pomells de Joventut de Catalunya havien de
realitzar aquesta tasca: tallas
dret a exigir—digu6--Feducació
que se us doni sigui una educació natural, ço es, una edgeaci6 catalana.
Feu que aquest esperit nostre
ea propagui com un incendi d'Idealitat entre tots eta catalana,
que el dia que això hagueu sub:tolla quan sereu grans, tindreu la
satisfacció inmensa davant de
D6u i davant dele bornes que havent rebut dels vostres paros una
Catalunya elitrafeta I malmesa
la deixaren en canvi als vostres
fills, alerces al votare esforç,
pura, gentil i bella com una verge plena d'encisos i Plena de
gràcia.
Fou

tenet en anuesta part ve donant preves
de gran activitat, cosa que honra ploit
als seus directora.

El dia de Sant Josep, e/ quadro eseenic d'aquesta Societat posà en escena les
boniques comedies "La barca" 1 "Eh
embusteros".
Tots els aficionats desempeayaren ller
paper amb gran encert, mereixent especial menció les simpàtiques i distingides

senyoretea Na Agripina Mob, N'Estrena Label i Na Teresa Mir, i els senyoas
Malet, Locutura, Belant i Hunot.
— Amb gran animació se celebrareis
els dies 18 i to del present els dos arruaciats pando de futbol entre l'equip de
Joventut Nacionalista, de Balagaer, i el
del Tremp F. C., al camp d'esports d'aonce.
El primer partit el guanyä l'equip lo-

cal per un gol a zero. El segon partit

va celebrar-se en camp tot fangós, no
podent desarrollar un joc gaire vistós.
El resultat fou de tres gols a dos el ..
favor de l'equip visitant.
— El temps ha canviat. La pluja, tan
esperada, va arribar diumenge, conti-

nuant fins ara el regim plujós.
Les plantes se n'han alegrat força.

funciono de la Diputació dictades dintre
de la seva exclusiva competencia i sense infracció de cap hiel, que signifiquen
la citada Reial ordre i la del lo de ge,ner darrer, obligant a deixar sense efecte acords que rimes l'Audiència territorial podia modificar o revocar, en ras
d'haver estas apel.lats en temps i forma.
Segon. Recórrer davant el Tribunal
Suprem contra les esmentades dis posicions.
Tercer. Deixar sense efecte l'acord
de la Diputació de 25 de novembre de
1921, deClarant la vacant causada per
En Baldiri Rahola en no presentar la
seva credencial de diputat" provincial"
electe pel districte de Figueres, dintre
del termini assenyalat per l'article 51 de
la hei "provincial".
Quart. Desestimar la recyacm d'En
Rafel Torroella contra la proclamació
de diputat electe feta a favor del senyor
Rahola per la Junta "provincial" del
Cena

Cloque. Declarar la millitat de l'elecció de diputats "prpvincials" per Figueres, celebrada el 12 de juny de loar,
pel que es refereix al quart lloc, pel
qual va ésser electe el senyor Rahola,
segons la Junta d'escrutini general.
Si.
sé Declarar bt vacant corresponent a dit quart lloc, subordinant aquesta declaració al fet que assoleixi fermesa l'acord anterior.
El senyor Llobet va presentar una
csmena en el sentit d'artuLlar la proclamació del senyor Rahola i proclamar al
senyor Torroella, la qual esmena va ésser
rebutjada per set vots deis senyors Canbó, Fäbregas, Irla Masramon, Pons,
Quintana i president, contra cinc deis senyors Bortmati, Butinyä, Ferran, Llobet
i Solds.
Amb els mateixos vota en pro t en contra varen ésser adoptats eis acords proposats per la Comissió eructes.
A continuació es va apeonar la distribució de cabals per al MC3 d'abril, que
importa 25.751'37 pessetes ) i seguidament es va presentar la segiient proposició, signada pels diputats senyors
Irla i Masramém:
"La Diputació, fent-se ress6 del ciare'
de protesta produit a diverses comarques
gironines pela inicis de política electoral
del representant del Govern, declara haver vist amb disgust el procedir del governador civil de Girona i dirigir-se al
ministre de la Governació, palesant-ti la
més energica protesta per la política del
seu representant i pregant-li ordeni que,
lirnitant-se a vetllar per l'estricte compliment de la llei, s'abstingui de tosa iniciativa que, afectant a diversos aspectes
administratius de la vida municipal, és
unànimement interpretada coso una coacció indirecta damunt el Gce electoral i
clarament atemptatória a l'autonontia
dels Ajuntaments d'aquelles comarques."
Aquesta proposició no va poder ésser
aprovada, per haver-se retiras els senyors Llobet, Ferran i Butinyä i no haver t'acidar hombre shficient de diputats
per a continuar la sessió.

,
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I la pluja 5: Futbol

La torta sequera d'aquest hivern ha
fet sentir els seus efectes d'una manera
tnolt sensible al Ilac que la Canadenca
té construit al Noguera Pallaresa.
Mai haviern vist l'embals amb tau
poca aigua com ara; aquest descrita de
nivel) ha estat aprofitat per a reparar
les falles per en fugia malta aigua, trehallant-hi amb aquest fi algunes brigades
Cobras,
— Li Societat eliqral "La Lira" d'un

CALDES D'F_STRACH
El Casal Català

Diumenge passat van celehrar,se al
sald-teatre del Casal Catala, a la tarda i
a la nit, funciona teatrals, representades pels infanta i per diversos aficionata a benefici, com ha vingut fent-se
durant bata la present Quaresma, de les
Esto/es Catalanes que l'entitat estatja.
Els infanta i els joves aficionats i senyoretes, que tant fan pel sosteniment
de les dites escotes, obting-ueren forces
i merescuts aplaudiments.
— El mateix diumenge, a resmentat
local, va donar, sobre el catalanisme, el

conegut propagandista En Miguel Gua
nade de l'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana, una brillant conferencia, parlant de les ancla del nostre nacionaliszne.
— Dilluns passat, diada de Sant Jerep, a la tarda, va tenir lloc al mateix'
Casal una vetllada que és ja de consue.
tud, prenent-hi part els infanta de les
Escoles Catalanes, diriges pel benemèrit
mestre En Narcís Coma i diverses senyoretes i joves.
El president del Casal, N'August Argimon, clogué la festa, parlant de la necessitat que tenfem de fer quant fos en
nostre poder perquè les escales nostres
tinguessin una vida próspera, ja que havíem pogut veure clarament corn al poc
temps d'obertes ja donaven esplendorosos
fruits.
A l'acabar felicité ala pares i als

alumnes i agrai als assistents la seva presencia en nom propi. del Casal i del Patronat de les Esculco que presideix el
nostre diputas l'excellentissim senyor
bar& de Güell.

1

VALENCIA
Les festes de Sant Josep
Gairebé totes les festes valenciames
populars semblen estar en franca decadencia. De vegades volem treure punta a

aixó i surt la qüestió social o l'evolució
deis temor.
HOM no s'avé fàcilment a qua le: fe‘;tes s'acabin amb una lentitud d'anys que '1'I
ho fa més trist i melangiós. Lee testes ,

de Sant Josep, pecó resten excloses d'a¡
quest destí. Be es veritat que les festes I
de Sant Josep apleguen una serie d'enci- >1.
sos i de coses estimables que no temo
cap altres festes, idhuc les de més ano1
menada.
Les festes de Sant Josep tenen una f
llarga preparació. Quan es cremen aquesta nit les falles, montee la gent espera

embadalida que les (lames Ilepin un ninot i rembolcallin després, ja comencen de projectar-se les falles de l'any
que ve. I tot seguit es nomenen les comisiona, s'arrepleguen diners, es crida als
artistes. Tres meses abano de Sant Josep els infanta l'anuncien amb un crit
pintoresc, que tots Ibero donas i que ressona de punta a punta del carrete
Les falles es planten la nit abans a
Sant Josep. Nit d'atrafegaments i d'engUnies, nit que es compleix la il.lusió de
tot un any. Aquesta nit els bunyols ja
fan gust a Sant Josep. I fina aquells que
en són poc aficionats a la menja, els tasten en cornpliment d'un precepte obligat.
Enguany les falles són més no `roses que altota anys, Aproximadament
n'hi hauran unes quananta. Cada falla,
naturahnent, té un modo de critica, mes
o menys ben expressat, amb més =gire

i ironia o amb una desgraciada realització.
El tema predominant es el futbol. E!
futbol, mirat de totes les maneres, presentnt amb ulls favorables i amb ulls
d'incomprensió.
Potser aquestes falles no tinguin la
tracia i la perfecció que les cretnadee
en altres Sants Josepa. Haurem d'atribuir-ho als artistes i a les comissiona
Pena l'entusiasme i la gent omplen eta
carrers i converteixen aquesta festa en
una cosa fresca i popular, que no mor i

que encara pot minorar.
En altre aspecte, les festes de Sant
Josep resulten també victorioses. Per a
anunciar les falles aquest any s'han publicat els segiients periódica: "Pensat 1
Fet", "El Fallcro", "Festes Valencianes" i "El Ninot", tots ella escrita en
valencià—de vegades no massa correcte
i fi—, publicant dibuixos i explicació de
totes ks falles i completare el text ame
poesies i contes alausius.
A mes cada falla té el sea llibret d'i..

fincada, també cscrit en valencia. Aquelta literatura fallera, com les falles, es

podría cremar. Pecó entre Cuates cosen
dignes, el foc hom en treuria alguna conservable o que té almenys la simpatia i
la gracia d'hay« florit ara.
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LA VICTORIA DEL CLUP
ESPORTIU EUROPA

En saber-se a Grecia el resultat victoriós del nartit de Girona l'entusiasme arribà al seu
,nsäxim, dlsposant-se tots els
seus adeptos a traslladar-se a
)restació per rebre triomfalment
els seus equipiers; els visques
resonaren Ilargament en arribar,
organitzant-se una manifestaci0
que no parà d'aplaudir i victoree
Ijar els nous camp ions de Cata •
'baya, durant tot el recorregut
$ins a l'estat ge social.
Els senyors Joan i Artur Matas, i Alceda, tingueren fogosos
Paraules d'elogi per al Club i
tequipiers, en nom dels quals
eontestä En Pelee, com a cap,-.
1,tes, prornetent que amb la ma •
/Misa fe i energia que han posat
er obtener el Campionat de Caper entalunya, s'esforçarien
r-se'n el d'Es p an y a, contrid'aquesta manera a renal
teiment del futbol català. .
Tots els parlaments, ultra respirar una gran confianca en el
pervindre del Club, tingueren un
ent netament catalanese.
PARTIT EUROPA-SEVILLA
gDiumenge vinent es jugarä el
,
primer partit quart de final del
Campionat d'Espanya entre els
pampions de Catalunya i del Sud.
L'actuació brillantissima que
en ei Campionat de Catalunya ha
et el C. D. Euro p a fa esperar que
esmentat Club, al medir les sa 'e8 forces representant per pri apera cegada a Catalun y a posare
contribució tots els seus entu¡Resales per tal de sortir venced«.
, Segons referències. els campions d'Andalusia formen un tan
lerfectament entrenat. Que s'energulletx d'haver vermut en tots
tels encontres inter-rc gionuils jugats a aquella regid. Es de creore que vindran disposals a Huiliar amb ànim d'endur-se'n la
ericteria.
Tot fa preveure, en resure.
wie el partit de diumenge tindrà
Caräcter d'un veritable eedeveminent, esportiu.
UNIO ESPORTIVA SANSJUPITER
El proper diumenge. al mate jugaran
camp de la Unió equests dos primers
sequips un partit d'entrenament el quel
rposem resultarà renyidissim, ja que de
dos partits que porten jugats entre sí
esquests dos malees. n'han sumrat seu
kada un.

Els Pomells d e PALAU DE LA
Joventut
GENERALITAT

Sant Feliu de Llobregaa Sant loan
Desee i Pedralbes.
Reunió: A les cinc del mate a la pla-

UNA F.NPRESSIVA LLETRA DE ROMA
ya de la Unieersitat
L'autor i editor ' del Calendari
Per al proper dia 39, Dijous Sant, a
setznanal dele Pomells cre Jovenla tarda: Visita coLleetita a l'Energia tut, En Magí Seres, del Pomell
Eléctrica de Catalunyae de Sant *ida "Sempre catalans", ha rebut perdel Besó&
sonalment de mans de l'IllustrisReunió: A les tres de la tarda, 4
eim senyor Bisbe de Barcelona,
parada dele tramvies de Sant Asirias
doctor llamen Guillamet, la sees.
güent expressiva lletra de Roma,
que
ami) molt de gust rerauxluim,
Per al vinent diumenge Ira organitacompanyada de la seva traduczat el Centre Excursionista Rodamón
una excursió a Hostalrich, Ermita de la ció:
Mere de Des: de la Sesea, Roca Roma,
"Dal Vaticano, 23 lebrel° 1923.
Il'Imo Siguiere.
Tontera, Castell de Palafells i Malgrat.
Mi giueero i calendar' cortesses.
ment inviatimi dalla S. V. nema
El Foment Excursionista de Bar-cele- e non o mancato di umiliiare
:u farà el proper diumenge, iInzteSiertt Trono dell' Augusto PonLefice
amb el Grup Feminal, una exceirsió a quelle ehe la 5. V. mi pregaba
Sant Bai, Santa Colonia de Cervelló, di presentagli come omaggio de
Turó de Sant Aneaste Torrelles i Sant filiale pielä e inalterabile donoVicens deis Horts.
clon del "Pomells de Joventut"
Lese de reunió: Mea d'Espanya, a de Catalogan.
17CS vares de sis.
Sua Santitä ha grdito ii deeiATLET18IVIE cato pensiero e la protesta di
LLUITA A LA CORDA affectueso attraccamento che
Direnenge tindran !loe, al camp vell l'acumpagnaba.
Invocando 'Pertanto dal Cielo
del Barcelona, les segones proves del
divini fevori ehe a . cendano a
Tercer Campionat de Catalunya de Iluifecondare
le liete aperanze che
ta a la curda, organitzat pel Centre
Autemomista de Depeudents, prenent-hi si accologno nelle sauste prismaspart eequip del Club de Natació Atta- i se e nei -propositi di codesta cara gioventú: ben sil cuore
tic. cl qua/ és una incógnita.
ii Santo Padre imparte loro la
PILOTA BASCA
Sula Bendizione Apostólica.
AL PRONTO COMTAL
Nell'aggiungere i miel persoDel concurs entre socis de la S. Es- flaSh per la gentiport Base, jugaran diumenge:
le attenzione usnta anche a me,
A les onze:
profitto dell'oensione per raffenArana-Simytr, vermells, contra Su- mami con -sensi di distinta e sinayer (S.), Canals, blaus.
cera stirna.
A dos quarts de dotze:
Di V. S. Ilev.rna arfen. per serLarramendi-E. Navarro, vermells, virla. (Firmat) P. C. Gasnarri."
contra Boldú-Olamende blaus.
"Del Vaticä, 23 febrer 1923.
A les dotze i de campionat:
Molt Illtre Sr.: Arribaren a les
Germans Bo, vermells, contra Ferrer- meces mans els calendaris que
Bargunyó, blaus.
coste tingue a he d'enviar-me,
i .he complert el seu eneärrec de
presentar al Tren de l'August
Pontifex l'exemplar -que vosle
C. D. EUROPA
em pregava d'eferir - li, roles hoPosa en coneixement de Lote menatge de pietat Edial i d'inalels senyors socis que tenen terable devoció deis e Pomells de
seient de tribuna abonal, que po- Joventut" de Catalunya.
den passar a recollir-lo per les
S. S. a,graf mol'. el seu delicat
oficines. carrer de Salmerón, pensament i la protesta de canúmero 25 i 27, principal, segon, rinyás acatament que l'acumpafins demà, dissabte, de deu a lene nyava.
Per tant, invieant del Cell els
i de quatre a nou de la vetlla,
amb el ben entes que do no ferfavors divins perque devallin
fecundar les falagueres esperanho aixf secan posats a la venda.
Pes ques tanques les santes proMIMMUIMAIMML.
meses i els bons .propòsits d'aqueixa volguda joventut, arnh tot
na•

a les Unies de la
Barcelonesa d'Electri-

Avaria

citat

LAIAial-TENNtS

Ahir, a quarts de vuit del ves ere, a cansa del temporal, varen
quedär'interrampudes, per haver-se formal, alguns circuits les
El Club del Centre Autonomista de !Mies d'alta tensió que transpependents aeuniria per als dies r al em porten el corrent electric de Bar'abre proper la celebració di sea
edlona.
tia Concurs social, euedant la inscripP .-k la Central es va hacer de
ció reservada a llurs socis.
recierrer a les mäquines de vaEjem= en el programa les cinc pro- por. Atad motiva una interrupbes ¡erg-tiente:
ció d'una -hora en el servei
' Individual hornos, campionat.
trannvies j ferrocarril de Sarrió
Individual senyoretes, campionat.
i en multe talleres que treballeu
Parelles bornes, carripionat
amb motora electries.
Individual honras, avantatges.
La mejor part de la barriada
Parelles mixtes, avantatges.
de Gràcia, Passeig de Gräcia,
" Eta premis que s'ofereixen són ofens Rondes, dreta de l'Eixampla i
er la Sumió d'Esports de l'esmentat bona part de la ciutat antiga,
Centre, excepte les copes "challengee quedó a les fosques. La molesfInt vénen disputant-se des de la instantia del fangeig produit per la
tació d'aquest cencurs. Són aquestes
pluja fina que amb breus inter-copa d'argent del Consell directiu, per al
mitencies caigué durant el dia,
individual bornes; copa de D. E. Ibera, e'augmentä amb la de la fose:0r
'per al de senyoretes, i les copes Cornee i la interrupció deis tramvies.
Mennis nao, per al doble bornes.
A les deu es restable compleAl camp de joc han estar obertes
tament el servei de Ilum i de
Justes denscripciä a les susdites provee Urea. a tet a la ciutat.
EL CINQUE CONCURS DEL
C. A. D. C. D.

el cor, el Sant Pare els hi dama
la Denedicei6 Apostólica.
Afegeixo lambe les meves personals i 11/ 15 5 expressivee mer-

ces per l'atenció que han Ungut amb ml, i amb malt gust
aprofito l'avinentesa per oferirli els meus sentiments de sincecera i distingida consideració i
apressi.
De Vd. Rvdm. affm, per servir-lo
(Firma') Pera Card Gasparri."

Iftgerent-hi je notnbrosos socis.

EXOURSIONI3Piee
LES VINENTS EXCIJRSIONS
El C. E. "Rafel de Casanova" ha organitzat per al preper diumenge les seatienes excursions
Una al Pla de la Cama, Llinas, Vilo:mejor, Can Xicaina, Can Planell, Collet de Sant Elies, Les Planes del Cortes, Coll de Pi Novell, Roques Rojes,
-Pla de la Calma. Pla de La Llacuna,
:Taz-manen: i Fiearó.
Reunió: A un quart de eis del mate a
restació de 51. S. A.
Una abra excursió per la Secció Cidieta a Hospitelet, Cornellee Sant Bel,
.baut Vicenta deis Horts, Molins de Rei,

Recurs d e cassació
El fiscal ha interposat recurs de castacié per infracció de Ilei contra la sentencia dictada per la Secció tercera daca/esta Audiencia absolguent els joves nacionalistes Bosch ilibada, processats pel
suposat delicte d'ultratges a la nació.
Encara que és de suposar que el Tribunal Suprem no donara lloc al recurs,
i tos tenint en compre que el fiscal Iba
,interpasat en cempliment de 'l'anide
sise de la llei de Jurisdiccions, és de
doldre qtte es confitad causara moièsths
als nacionalistes inculpats d'haver &mar
certs miss, que no han resultat provats i que no tenen res de subversius.

Accident d'aviació
TRES FERITS
Ahir, a primera hora de la tarda, en
globus lliure de l'Aerunäutica Naval, tripulat pels tinents de nasal senyera Manuel de la Sierra i Jesús Emiten, i pel
inecutic Anroni Galiena, moments després d'elevar-se a la fäbrica d'hidrógen
del Poble Nos, per motius que encara
'ignoren, perle la !l'oree ascensional,
essent impela pel vent en direcció a la
Barcelonesa, passant la barqueta quasi
tomnt els terrats de la dita barriada.
Després fou dirigit al port, emportantse els fils de l'aperen de radiotelegrafía
del vapor "Tirso", arcorat al moll d'Espanya, i finalment topä contra el vapor
"Reina Victoria", de la Transmediterrenia, amarras al moll de les Drassanes,
que fa el servei de les Balears.
Tots tres tripulants sofriren ferides,
particulannent el mccänic Galiana, que
co fracturä una cama.
De seguida els tripulants del "Reina
Victoria" es dedicaren a auxiliar els ferits.
El mecànic Galiana fou conduit en un
automóbil d'aviació "Dédalo"; a mitja
tarda llagué d'esser traslladat en greu
estas a una clinica.
Quant als altres dos tripulants, (oren
tumbé portats al "Dédalo" en una Ilse xa a motor de l'esmentat vaixell, que es
presentir segons després al lloc de l'accident, tripulada per un contramestre i
diversos marinera

nieri el E 6 de nuar9 de 0'323
henil rabel eh San% Sazraments i la Bene rliteie Ape;telica

EL CON'SELL PERMANENT
Dimecres a la tarda i ahir al
mate va reunir-se Id Cense
Permanent de la Mancomunitat.
Acabades les tasques, el president senyor Puig i Cadafalch rebe sis periodistes, manifestantlos-hi que el Consell hacia acordat cedir el Saló de Sessions de
l'Assemblea per a la celebració
d'una exposició del llibee trances, organitzada per la Unid
d'Eecoles i Universitate franceses i que se celebrarä a mitjans
d'abril.
Digué també que ei Consell
hacia acordat la distribuei6 dels
acorde presos a la darrera assol:ubica; comprar une terrenys
a Tarragona, prop del mar, per
establir-hi San anatori per a
nens tuberculo.eoe.
Va acordar-se també celebrar
un concurs per a la reparació
deis cansina que no eón de la
Mancomunitat, a Lleyda, i s'aprovaren les obres d'acabament
de l'Escota d'Agricultura.
Finalment el president va
mostrar als periodistes una expusició de lee fulles del mapa de
Catalunya corresponents Torroella de Montere Barcelona,
Cerós, Cog es de l'Ebre. Vilanova
i Aleare i Sant Feliu de Guixods
i els documents reletius a les
cases de beneficencia de dilerents poblacions (le l'estranger.
que estan instal . lades a la sala
de sessions del Consell.
COMISSIO PROVIN-GIAL
La Comissió provincial ha
despatxat els següent aseurnptes de la Secció d'llisenda:
Anürel interí referent a l'autoritzaeió sol-licitada per l'Ajuutament 'de La Granada per interposar recurs contenciós-administratiu contra la providencia
governador per la qual es reveca record del (in Ajuntament
dcdlarant responsables als y ocale de la Junta del repartiment
general d'aquella població per a
l'any aromen-sic de 1020-21 de les
des-peses ocasionados per la seva confecció, i ordenant apremiar-les per a l'efectivitat les
d i tes responsabilitats.
Informe al governador copecdel recurs d'aleada interposat
te del
per don Marte Bosch i Roig contra la validesa del repartiment
general fet amb caräcter extraordinari per l'Ajuntaxnent de PaIlejä, duran' l'eetual exercici

Ca ma esposa Antónia Martínez, fills Trinitat, Manuel, Josep Maria i
Bonaventura, germans 1 parents us preguea que el recordeu en vostres oracions. El funeral será (lema, dissabte, a les deu, a l'església de Sant Jaume,
començant amb el cant de Maitines i Laudes i seguidament l'ofici i les misses.
El Nunei de B. S. i els Bisbes de Catalunya s'han dignat concedir indulgencias en la forma
de consuelud.
"

OUSURVATORI errionoeonse nn
UDIVERS11117 DU SUIRCILONA
Dia 22 da asare de 19 23 .

Ifor4. d'weervaodes 7, 13, IS
Bar6metre a zero 1 al nivel) de la mar,
W3 8; 763'6; 762'6.
Termórnetre sec, IZO; 130; 127.
Termemetre beata, 101; 122; 120.
l'emitas (centésimes de saturació), 77;
91; 9L
DireeeitS del 'vent, NNE; E; E.
Vekeitat del vertt en metres per Besan, 1; 9; 4.
enb. ;Cene; Cubert
Estat del cel,
Clase de naveta, Fe-Cu, Ou-Nb;
reeseratures extreeat • Pernee

LA CAIXA DE C.REDIT
• COMUNAL
El senyor Puig i Cadafalch,
en representad ie de la Caixa de
Crèdit Comunal, ha signat avui,
davant del nütari don Josep Peal
t'eseriptura de prestee concedit
al "Celler Cooperatiu del Sindirat Agrícola de Sant Isidre de
[Jet", quantitat de 25.000 pessetes, destinades a la terrainaeió
de la instaleaciú definiliva del
local social.

Mi/lima, 110.
ß1lnima arras de terrn, 9'2.
OaviLle, i6 termométrica, 2'9. Temperatura mitin, 124.
LA P UBLICITAT
PREUS DE SURSCR5PCIO
Barcelona: p ues pessetea cada

mea. Catalunya, Espanya i Portugal, 750 pessetee tres mesos;
15 els sie ¡dem; 30 un any.
Unió Postal; 25 pessetes tres
mesoz; 50 ei zi BIS; 90 un any.

L'Esbart de Dansaires "Pàtria" (Seccid dc l'Ateneu Dernocratic Regionalista del Poble Nou), dilluns passat executä tripa acuradament arab acompanyament .de la renornenada cobla "Catalunya", escollas ballets pepulars sota la
direcció d'En Leandre Peracaula. L'aprovació mes sincera de llar patriótica
tasca va ésser la immediata inscripció
de Unos dansaires.
...,.

1 Tetpiatrues i Pur--:_es.
FIGUERAS
meet. els ¡minores chal izan
La Comissió organitzadora de l'Associació de Censataris, donant-se comete
de ia importena que té cl gran corrent
d'opinie favorable a la creació d'una
Llei reguladora de la redempció dele
censos i veient els treballs al dit objecte efectua l'Oncena d'estudis jurídica
de la Mancomunitat, vega a toses acemites persones que paguin censos en el
territori entiteatie da Sereelona, que
paesin pel domicili de la Comissió, carrer de Ponent, número to, botiga de
mares, d'onze a una de la tarda, on seis
assalemtara dan assumpte de gran importäncia per als seus interessos.

Es el n'Altor paper nie fumar

La Junta Directiva del Col.legi d'Arietes d'Evenisteria, ha
quedat constituida p er al present,
any en la forma segeent:
President, Arterni Valls; vicepresident 'primer, Jaunie CursiIlesa; viee-president segon, Josep Sagimon: secretare Ftoeend
Oncena; vice-secretari, Joan
Verd; treeorer, Josep Patanäe;
comptador, Alexandre Nervidue
bibliotecari, August Autrand; voeals; Frederic Orri. Josep Miró,
Josep Santos, Joaquim llamen i
Josep Girona.

Crónica j udiciäria
AUDIENCIA PROVINCIAL
A la seeció primera ha comparegut
Frunces Rocapancra Martínez, condemnat anteriorment per dos detraes de furt,
el qua: fea detingut al cerrar de Santa Madrona, d'aquesta ciutat, pels g,uárdin de seguretat, ocupant-se-li un peques t qual contenia eines de fusteria,
una romana i diversos troeos de come,
tasats en al pessetes, no sabent-se d'en
huela sastres el dit peques. El processat, en ésser detingut, va dir anomenarse Fausti Pasten Miuguez. El fiscal, senyor Poli', va demanar per al paxessat la pena' de dos enys, quatre mesos i
un dia de presidi correccional, pel delicte de tatet, i tres mesos i orine dies
d'arrest mejor i multa de cent cemuanta pessetes, pel delicte d'es de nom fah.
Devele: de la secció ses,, cna laza' cona
paregut Eeseu Salvas i Llufs Boada,
acusats de falsedat en document privat,
dictant el Jurat veredicte de culpabilitat i condenmant la Sala a cadascun dels
processats Ir-la pena d'un any, vuit rsesos i vinr-i-un dies nie prezidi correccional.
Acusat d'un fue: frusiret s'assegut
al banquet, a la ser-cié terrera, afieuel
Torregrosa Martos, aficionat als descuits i reincident, per al qual Ira dernanat el fiscal un any i un día de presidi
correccional.

fI S SE NTALAIBENTS PER A AVUI
AUDIENCIA TERRITORIAL
Sala primera.—No te assenyalament
Sala segona.—LIcyda. Menor quantia.
Antoni Molins, contra Ferrecarrils del
Barceloneta.

ü

J , fit2 Ir Pertzi erricsa, 14

A les once d'aireeis d'alar, a la nit,
entraren uns lladregots per la finestra
de Yhabitació del terral de la casa número 376 d2I Carnet' de les Corts Catalanes, on hi vivía la pormra anomenada Rosa nadie. Li robaren ayo pessetes
en paper, dos relleages don, un de níquel i deu peaseirs ea argent.
RESTAURANT BOYAL
Saló de Te
cada dia te dansant de 5 a 2/4 da
8 i dinar a l'americana da 9 a II .
Dissabte, dia 24 del eorrent,
l'Ateneu d'Alumnes Internes de
l'hospital de la Senta Creu, celebrarä sessió peleaca, inaugural de les tasques del present
curs, en la que, llegida la Memòria, pel secretare dels treballs
realitzats el darrer curs, el ductor N'Enric Ribas i Pebas desearottlneä el tema "J'o y ente , i sult una",
10lES VILANG

VA

A un quart d'or.ze del mate d'ahir,
un tren de la Cornpauyia del Nord agaiä a Paula Corgojo Meneses, de trenta
nou luya, la Tial mecí ¡lave d'arribar
a la casa de sUCorMJS (id distriCte II.
El maquinista uo va veure la víctima,
ja que l'agafä immediatament després
d'una coila preaunciada. El tel ocorregué al carrer de Marina.
--0 CatrO, R efredats, Iltou
m ills, edi
l
uljareiSr. upI teer
.len
IT 1 crhe..m..
t. lent ame

Iincident. Neregas i

Iterasen contra Miguel de Lis.
AUDIENCIA PROVINCIAL
Senrió primera.—Audiencia. Un oral
per resistencia i tres incelents per estafa, calúmnia i aJgament de bans.
Secció segona. SabadelL Robatori.—
Rampa Bemaus i altres. Jurat. Assenyalat per a dos dies.
Secció tercera.—Liotja. Quatre orals
per 31júries i amenaces.
Secció quarta.—Nord i Barceleeeta.—
_PA D'ele &leefjri lesieese

eund Viteria, diera& que it les dues de le

matinada anterior dos descorreguts
garen l'ante 8 11 parada de la Plaça es
la Ciutat, perquè els concluís al carrea
de Ramon Lluli. Quen es trobaren
un lloe despoblat, un dels dos ocupan
l'amenaeä amb un revólver i ii demanä
els díners que Portava , prenent-li 23 pes.
setes; després obligaren al xider a atar.
se'n, abandonant l'autom6biL

RAIIOS

(ro.

econuaic.

Nord.

( A. C. 5.)

Gaseta local

Ahir, a les deu del mili, es presentis
a la "jefatura" del dat -ene sera, Antoni Pujades, habitant al carrer dc Sepúlveda, al, baixoe, ntinitestaut que
des de les tres de la en tenada hi havia
un auto abandenat davant del seu domicili. L'auto fou conduit per un zafar a
la "jefatura".
Poc despees es presemä el xófer, Fa-

Glitet

•

preus

Pmeivil.129
Per a l'excursió conectiva que
l'Ateneu Enciclopèdic Popular
realitzar ä el proper mes de mal
a Itälia, s'ele rebut roferimen,
de l'Oficina Central de Turisne
d'Itàlia, de que donarä tot
i tota classe de facilitats, tan
pel vietge com per les visite;
que s'efectuaran a les ciutat
de Miiä, Venecia, Floréncia,
ma, Näpois, Pisa, Pompeya i
nova, que eón les que figuren ei
l'itinerari a seguir. Es fa avé
nent als interessats en assistii,
Ist que leettim dia d'inscripee
serä el 26 del que som i de qe
per faltar poc per completar
nombre fixat, han quectat limk
tades a les noves inseripcions.
Els cafés La PortorrIque61
són els mes fine i aromàtic
Playa del Bonsucces i Xuclà, 2a
La Secció Pictórica del Crup Excur
sionista "Barceloneti" (Seca:6 de la Jo
vertut Nacionalista, Sant Miguel, 3)
té en programa per a? vinent diurnengt
una sortida els voltants de Mollet. Sor
tisis de l'estatge, a un quart de vele de
mati.
Tota la magnificencia, teta 1-,
sumptuositat i tot l'esplendor ce
l'Imperi d'Orient rediviuen en

THEODORA
el mes gran esclat de riquesa
de grandiositat i de realismo an
tistic.
Diumenge que ve, a les onzc del ma
te la distingida escriptera Carme
donarà una conferencia a l'Associaeil
de Deixebles del Liceu Dalmau (Vahar
245), sobre el tema: "Influencia d;
la dona en la pau".

No basta presentar una edil,
cula amb una enorme figuraciä
escénica, amb una despesa de
minoras en meravellosos edil iota5
carrera i places construits
pressament; cal denles que l'as;
sumpte sigui mereixedor, en in.
teres, d'una presentació tan fass
tuosa. Per això l'Eichberg-fila
elegia el sublim argument de l'o,
bra de Maeterlink. MONNA VANí
NA, per donar molt aviat al mi(
blic el mes grandiós espectael4
presentat hasta la data.

e
CUREN

.4.11.4SP;

BRONQurn9
I CA TARROS PER
ANTICS QUE S,Guirt

CCIS

Tubo

Pis principal o primer.

fins a un niäxini de 500
pessetes irensuals, per
entitat nacionalista, si-

tuat entre es ca:rers d'
Aragó, Rambla de C.:talunya,Fontanella i
tia, se soi-:icita.
Enviar ofertes a l'adrninistraciá de La Publ:citat, Sr. 1-1. J.

Frit

ti 'Or!ereria

Mie l es ¡er a preseuts itau!a

Vendes al detall

r10113 Sense convetUncia

4 - Fulalerrissa - 4

Me ge agregan dele hospitals de ea
ría Gola, Na. I °rollos. Consulta de
2 a 5. Consulta eeenamica de 12 a 2. Ithda. de les Flora, 4, prima

. de Llobet

dime PS mero de 11123

o y es

refigioses Secció Madtima

saras d'avnin Eta Dolor .; (le Nastra
ara, Sarasa Viciava, màti, i Sant

Les sardanes
LES NOTES D'ARENYS
DE MUNT
Ffeu's acul un bell tatol per a

Movitnent

7,1

PQßLICITAT

Teatre Victörla_

ESPECTAC LE g

DIreeddt Ferran Vallejo, Francesa VIOSI.,
Nestres. Sial 1 Contl.
Aval, curendres, 23 de mar ç 053. Tarda
a dos quarts de cinc. Vermut popular,
Primer LA GENTE SERIA
Oran eilt Ile 'Salut Rodrigues, Efuortaa.
Tornamira, Francesc Voilal, ACURVIVa etc.
Serreta per primera Venda en rancla da
tarda
JUEGOS ISALABARES
Extt verttable de Ferran VaIleJo i seus-oretes nueras (C.).- Lilarica, /acalla era.
Tercer, la revista
/1
VAYA CALOR!
'Tota la eompanyta en escena.
PM: A tres gUartS Un des:
Primer. reestrena
EI. PURAO DE ROSAS
Seseo, LAS CORSARIAS
.
Tercer, la gran oevista
LAS MUSAS LATINAS
'frior:N ole Salut
Dama, dissabte, tarda. VerMut porman.
Tm, reestreno de les tormossisimes obres
Jugar con fuego I Caballoria rustioana,
butant Perninent barlton.

Oriot croakesatOc.
INIEZZEINNZEBENZZlIZEINIBRICEBEN•111153113ZEINEHLIENIENZNEI
var ices entrats
Quaranta Església de Ne,•
•
una sardana. Fa roe tennos, ena
Pi* del Teatro,
Pena del Carme. llores d'eaposiVapor alerneny "Vesta", d'An- cara no un mes, un nostre amic
?, •
o, de dos anarts dama del mad a doa vers, amb cärregä general. Amar donava n Caldos d'E .. .sisarlo una ES
rat moll de Barcelona N. Con- conferencia sobre nacionaleente
pes de set de la tarda.
AN
Teiätons,
F
j
Cort t Maria: Nostra Dana de signatari, Bernard.
präctie. Quan parlà de la misma
a
etrella a Sanea Amas.
Vapor espanyul -Rita", de Mb- de la (lona corn a natriota. els hi
Missa d'avui: Calar talan.
A
LES
DEU
la da, ten* cärrega general i 48
AVUI, DIVENDRES, NIT,
racordava els nonas gloriosos de
Vetlles en safragi de las animes passatgers. Amarrat endll d'Es- ,Tmlit, Joana d'Are. Svainey; no
A RREUS POPULARS
1 Purgatori: torn ä Maria, Marc de pairya W. consignatari, de hi ha al mön, deis, elements -que
DARRERA SETMANA ULTIMS DIES
Animes (Escerial, isa, Gracia)o
llaman A. Ramos.
hagin fet perdre o guanyar mes
u
del grandiós espectacle
Vapor anglas -Calderón", d'An batalles que la dona, en la his- 11'
SETYKANA CATEQUICSTI- vers,
amb'earrega general. Amar- liarla de Catalunva—afegia—tam
CA A REUS
rat natal de sant Bertran. Con- bot hi trobem les heroicas, eón
Slma antintriat pels dies i signatara Mao Andrew.
fp
aquellas cotlectivitats de dones
Vapor francas "Cogolin"a de que devingueren celebres duran1. El
C4
del proper mes (Fabril la vir
e um
era Setmana eatenufstiea, de afazagan amh ous.
els salgas de les ciutats glorio--4r aa..aeä.eVel"
Vapor espanyol "Tiflis", de Sea.
pus. que se enticen-rara sala els
e
Teatre Nou
peleeis i peesidesseim de l'ami- Pensacola, am» petroli. Amarran ' Poc temps després, a peques
per haver de debutar el Dissabte de Glória al
entíssirn seeyor cardenal an'- moll de Panera, E. Consignatari, pacaes de Caldos. hora consta- II
Companyia Esperalliga Iris
TEATRE REINA VICTORIA, DE MADRID
Ii
Societat Espanyola de Camera tara l'existencia d'aauestes col- Dl
Tarra.gon.a_
iebisbe
Avui, divendres. nit, a les deu:
A la. secretaria ¡le la „sanea Exterior.
lectivitats abrandades d'amor
Estrena en a q uest teatre de roVapor espanyol "Tieso", de patri origen de tata els l'arateiocessana d'Aooki Cateelica (Papereta en tres actas de Leopold'
rol
u Episcopal) es denen ti- Cartagena i escales, amb cärre- mes. A Areays de Munt les aloeDemà passat,
Jacobran i Robert Badarrsky
dissabte,
Demà,
les de soci protector a tothorn ga general i 82 passatgers. Amar naces d'una gant armada són al
adaptació espanyola de Casimir'
ditunenge,
motel
d'Espanya
W.
Coneigrat
MATINEE EX.
ge hi contrilmeiari arrrb algue
impotents per aturar la dataste
Giran, música de Robert Silcrt,
A.
Ramos.
Ramon
natari,
FiLl
u
natiu.
.noies; elles consideren un
Dl La sondesa de Monmartre. Creas
DARRERES RETRAORDINARIA
Vapor anglès "Eastwood*, de d'unes
insult a la pätria no deixar bacid d'Esperanea Iris, secundada
PRESENTACIONS
EX-reCiee me A rrA., Tocapila, amb sanitre. Amarrat ilar una sardana i heu-se -'loa a
a les 4 de ia tardo
per tota la com p any ia. Final de
mol! de Muralla. Consignataai,
LIANS
convertirles en heroicos.
festa per Esperança Iris.
Comiat de la
PREUS
Aganzia Marítima Hispano Ame- aquí
Les paraules del nostre ami:
Dilluns comenearen a fa Ca- laaaaa
Companyia
POPULARS
ella Ro:Nana els exereicis esVelar itaaiä "Magliarino", de quedaven confirmadas; unes esMENIENZEIZZEBBIZZIENZIEZ
coloridas donzelles havien estat
airituals per a senyores italianas Propriano, amb carbó.
rs
Dl
m dues tandas: la una, a les
Vapor espanyol "Reina Victo- prou formes per guayar una baCI3ZIENINNEINUEZZUNESINZU GSEINNIENEINNIENEklEiggaggiisi
nze del mata i l'altra a dos ria", de Palma, amb càrrega ge- talla.
a
D'arruan fet, mes q ue entine-uarts de cinc de la tarda, sota neral 5 8 passatgers. Amarrat
111ffle.
GRAN TEATREDEL LICEU
P. Aquiles moll de les Drassanes. Consig- tb. - nos per l'insult que s'ha Set
direoción del
—
rosco, M. C.
natari, CompanyiaTranamedi- a !a nostra dansá nacional i wat)
Queda obert l'abonament a 4
Ii
ell a Catalunya, alegrem-nos-en
funcions de tarda dies de resta.
Companyla de comedia al
TEMPLE EXPIATORI DE terrenia.
ell
palesa
que
la
(lona
.
perqua
Vapor anglas "Volsella", d'AuLA SAGIIADA FAMILIA
Guata. - TUDELA - AA.
gusta, amb petroli. Amarrat moll catalana lamba té l'ànima d'heCENIENZENZEZErEUNZZIENZEBa
Visites: Diumenge visità les . de Ponent E. Consignatari, So- roina i amb una guspira alai ha
QUERthi0 - CCNTE8
res d'aquest temple el grup cietataEspanyola de Gomera Ex- prou per encendre-la. Ella ene
Ei
Teiefen. 3,500 A.
cendré el fon entre els horneo si
(Telefon 4134 AY
'al Novelle Atiants", acom- tenor.
atarda
a
le/
5:
Seoul,
divendres,
Vapor alemany "Messina", el dia de la Buda s'adormien.
anyant-los dl gula oficial de les
Darrera matinée de la cdtcpanyla de
Cal que ho confessem, les noies
bras,
d'Hamburg i escales, amb ArreTasare d'AM Rus •
AVUI, divendres, tarda, a les cinc, :51
t,
N
L'OP3EAU BLEU
matinee popular:
Tumba hi feren visita els pro- ga. general. Amarrat !m'al de Bar ens agraden molt, i ho &real
Los
sense
embute.
sentim
una
Mena
el
aegilleid
es-plante-1
prograitt
amb
I
lectora del! tennale acompanyant- rellena S. Consignalari, Ricard
LA FW54L VERDE
A g EBIOA DE MADRID
clec
ava. II. lema: I. U llana gin
de
pruija
d'anar
a
veure
les
notes
los el vocal de la Junta de coas- Torrabadella.
tu caeador. 1/1. La dama, el negre
nittzi aa les (lea, l'uncid en honor
311 ca
Vapor espanyol 'A. Cola", de d'Arenys de Munt.
beetaió, senyor Martí Manteleu. A
1 l'anmr. IV. American-Bar. '3.
a • 'Detiene/ del primer gaLLI cfrnic
J.
M.
N Tots els dies, tarda, a les
tonga romano. VI. Lin b..Il rus.
aquesta visita s'agregaren els Vala.ncia, amb earrega general i
Joaquira G. Parreeo: La preciosa
VII. Eta soldats de fusta VIII. El
a
Joventut "Fe, Pätria passatge. Amarrat mol4 el'Espapomells
reo fas Mear el tambor. IX. Oliacinc, i nit, a les den: Les ceGa tip Sardanista Nou Esclat,
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radamente el dapartamento superior.
Pero no encontró lo que buscaba,
Puesto que después de haberlo aolocaa
o
d sobre el aatento del coche, emprena
d ta de nuevo la operación en el. fundo
+l e la maleta.
Alti también futa trabajo perdido.
Después de revolver de un lado para
la, ropas, blusas, trajes y demás,
e s pesquisas resultaron infenelmosas.
e,,ine se expliraba pues que el lora
Pedo Día se encontrase en el sitio ina
Q,ioI.or Berta?
¡Sin embargo, era, efectivamente, la
rnalata y arda que ella_ había indicado
Ja que se hallaba en frente de éll
Hizo un gesto de contrariedad como
ti jo pudiese llegar a comprender ess
le fracaso inesperado.
Nia valla ta pena de haber malgasa
lado tan gran cantidad de actividad y
inteligencia para llegar al resultado
lan poco favorable.
Con las cejas fruncidas se pregunta.,
b a si habla sido burlada por Berta; si
eg la temiendo su, presencia al lado de
e lla en la cabina telefónica de la pass
¡alerta habla. dado a su cómplice una
falsa, indicación con el propósito de
hetificarla unos momentos más Larde.
Mieneraa eele rodaba veloz a través
Jo aallsPo s , invitamos. al lector A

volver con nosotros hacia el personaje
da barba negra que al salir de la pass
teleria se habla lanzado ea persecución
de Berta.
A paso ligero se dirigió hacia un gas
rage da automóviles próximo, ¿loncha la
esperaba una molocialita , dispuesta a
marchar.
Después de cambiar unas palabraa
con cd mozo del garage subió a la maa
quina y desapareció rápidamente como
lo permitían los regl •amentes de polla
cía, a los automóviles y vehículos duo
cierulan opr las calles de Nueva York,
Ahora se hallaba ya ea la gran cas
reatara, en plena can:pifia, marchando
a toda la velocidad que le . permilla eZ
motor.
Delante de él, a un centenar de mes
teas aproximadamente, un faetón autos
móvil marchaba asmismo a toda velos
calad en la misma dirección que aL, •1
Un chófer, el rostro dad anal era d&6-4
figurado por unas gafas out/lid i a 9.A
:.;
indicado auto.
En el asiento posterior iba sentadd
un hombre en el cual,Elena Degge, si
hubiese acertado a pasar por alll bu+
hiera reconocido perfectamente • itte
.a•
aan
Bo del Mar.
La vía del camino de hierro seguía
ell dirección paralela a la carreta, p2

El marcara roja I La gatito blanca. .9.
U per Mario Cenes,. Dissabte, rslre : N
°.. na a Espanya dei badet de revlsta 3
L
4 hispano-amar:cada, origlaal d'En N
t9 nula T. 5k/urente
N
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cio profundo, turbado solamente par el
rugido lejano del tren que se acercaba.
El hombre que hemos dejado apa.c1-.
blemente instalado en el departamento
del tren„ en el cual se hallaba solo, dia
rigia de vez en cuando a través de los
cristales una mirada sobre el paisaia.
—Debemos billa-mes próximos al si,
tio convenido — murmuró él—, 11a lles
gado el momento de obrar,
gö los aires y el tren se puao en mar-v
cha.
Se levantó y abandon..ando su asienta
se dirigió hacia el lado del furgón.
Los escasos viajeros sentados 'en loe
departamentos por delante do los cuas
les paseaba, no se fijaron en él. Los
unos leían y los otros dormitando. Al-.
guiaos conversaban sin prestar alerta
eión a lo quo ocurría en di corredor. a
Sin embargo, el hombre había llegas
gado hasta el último vagón. Atravesans
do el pasadizo que le separaba del fut.,
gana de equipajes, avanzó a paso de loba
escondiandose detrás de las maletas.
El empleado encargado de su constas
dia volvía la cabeza (lacia el lado de lai
vía, observando también el paisaje ante
..•
al cual volaba el tren.
Aprovechando su distracción, el henil
lenleernanta hasta detrás da

el, y levantando al brazo le die un

—

•

FolletIn de LA PUBLICIDAD

pe con todas sus fuerzas en la nuca,
go nia enlata de Un revólver.
El desdichado cayó sin conocimiento.
o Repidamente, el agresor dirigió una
mirada investizadora sobre los equipajes divisando la maleta verde indicada
wat hora antes por Berta a Julio DA
Mar.
Con gran facilidad la sacó del sitio
en que estaba, acercándola a la puerta
aorredera i tel furgón, la cual hozo rae
dar sobre tos rieles de hierro.
El tren llegaba al pie de una cuesta
Mo rIernntt0 su amaraba para subirla.
Cuando pasó por delante del disco de
eefialea que había en cate lugar de la
via, el hombre con un rápido empujón
er1)/5 a finara la maleta verde, que cayó
junto a los railes y fué, rodando por
Pu propio pCSO hasta abajo de la pene
dienth.
Detrae de tela aprovechando el mas
mente en que la locomotora escalaba
la cuesta con dificultad saltó él tare,
:
blial del furgón.
Luego, después de algunns segundos
que empleó en saeudirse, emprendió el
camino en /Inca recta hacia el lugar
0 . .1 . . l .

si ,flei
' Este se bailaba apoptadQ
tanda de allí
' ' '
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MUS1C-H

Fundada 1847..

Empiados de

amb nombroses projecions. Localitats: Unió Musical Espanyola, t i 3, Portal de l'Angel. De 3
a 7 tarda.
Diumenge, dia 25, a dos Qttarts
de deu del vespre. Concert extraordinari pel
genial pianista
EMIL SAUER
Unió Musical FspaLocalitats:
.
I'Angel.
, n n ot2, 12_3, Porta

Teatre Eldorado
Diumenge, dia 25, a, les onze
del metí: CONCERT POPULAR
PER L'OREE° GRACIENC, dedicat a l'immortal niúsic-poeta
JOSEP A. CLAVE
Obres: 1. • Euternens ,2; La ron)

Remedio universal para dolores.
L,ndestuora que se sienta do ,orau/iquese un ernutu,

FANDR-.1. URIACH & it, BARCELONA.
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No n'hi ha cap Que doni mejor
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PER QUE?
Perquè STUDEBAKER es construit per les fàbriques Inés
importants del mán en cotxes de O cilindres i la seva gran
producció permet preus incomprensibles per a cotxes de primera
categoria, que abans de remetre's al client són sotmesos a més
de 9.500 inspeccions
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na carreterg, estarle. Robledo Chaveta. .Arrendat reharroya, e5 disposava reoplotact6 quan disminul negocis. N. Fernandez, Agenci a Iti . yes. Fuenctrral, 13.
Madrid. Sense corredora.

Ezpanyela

(rncia.
•

ff G

IM

Tapisses pintats

La casa mes Important
E
d'Espanya. Especialitat en ta28 pissos relIgIosos. Exposield
permanent de quadros al oil,
•F2erritcia•
gravats, oleOgraries, etc, Fa1/nació de marca I in0:1111res No compren ocaso va/tar
o
Venda
aquesta e37.3
Proa. s'orr. incoas
Clos minaire cocee, erguir t.
F. MOriTFALCON
Excel. rer. C. Bodueria, ti, 2. labora, to qullómetres bo- BOters,4. flnat1oeTaMrrlan.

satisfacció

Tots els de la seva reputacib li doblen el preu

Avui, divendres, tarda, a un
quart de cinc. Dos grandiosos
partas de pilota a eistella. Nitoa
un quart de den. Dos extraordi
naris partits. Primer, a pala.
Quintana I i A g uirre contra
Irayregui i Arrarte. Segon partit
a eistella. Olascoaaa i Ichazu
contra Ondarres i Palau.

Cura rapio.-

francs rcm.

e
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ri

Frontó Principal Palace
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re , .

r•tr:

El

--ESPORTS--

aprenents 1 aprenentes
pdleteria. Reurich, 10.

1

la boca.

l leock td.

Armtar

guer barato. Es traspasas.
R.: Plaça del Sol,

gran Tabarin americit. Tzigai1s
Tyndall.

Palatv Musica Catalana

So r:A

BOTIGA de Material Emetric amb taller i força. Llo-

ASALTO, 12. - Propietari: En
Francçsc Buxo. Director artistic: Francesc Perezoff. Telèfon
3332 A. Tarda, a dos quarts
quatre, nit, a les deu: Presentacid de les mes g entils artistes i
Millors números de varietats.
Cada din, de set a dos Quarts de
nou: Aperitif dancin g a l'elegant
Foyer, 1 d'una a Quatre malt,

ADRIA CUAL

•

Amito el grabado
les 0304 y vtra'
la plklora entrar

su'

Diumenge, 25 març, a 2/4 de 5
tarda:
LA PACSICI
D'OZERArririlERGAU
expticada i comentada per

,„,,„

A

31

EDEN CONCERT

Palau Musica Catalana

Es desala arch 10,000 pesper a t'oxido:cc:6 d'upatent d'éxit segur. 1), r:gir-voS per escr:t 8
Meranich
T. I . . t. .
P UJO 1 Fontanals,
42. Gracia.

Las'Pfldoras de BRANtakrrn, purifican la
sanee, activan la digestion, y limpian el
estómago y los intestinos. Estimulan el
bfgado y arrojan del sistema la bilis y
demás secreciones vkiadas. Es una
medicina que regula, purifica y fortalece
el sistema.

03132E111111311151131Z11/11151ralIZE.3 22MEEIMERNIIIIIILIZI a
a ii3

•

Cinema Princesa
.

Curan el Es/re /l inden/o CAnico.

iil

:311111113111111191113113111a12131313;

Avui, divendres, a tres Quarts
de deu nit: It i últim concert pel
violonceLlista
ANTONI SALA
i el pianista Pera Vallribera

Siempre Eficaces.

DE VEN'TA EN LAS BOTICAS DF1 mune ENTERO.

Avui, divendres, 23, a dos hl
III Fa
Quarts de sis: GRAN REGÍ- gi ,
I TAL D'ORGUE p er l'uní- : 13
II
la nent organista WALTER
a
• DRWENSKI, aue interpre-: : gi
., EA
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: tarä obres interessants de Fi
: Bach, Brunschorst (1700 v . gli
Ill Bandee, Haeg, W a g n e r, 111
II
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Schumann i Drwenski. In- U
Ol 81
• vitacions especials a la ma- •
El
• teixa sala. Direcció artisti, •
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• ea: F. LONGAS.
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Avui, divendres: El rel de a
París, O i 10 eapitols; Lu- •
cr&da Därgia, primera jor- •
hl
• nada; Cartas d'slt r es temps,_
• El paó.reial blanc, Les ges69 tes d'En XUDatirttes, Ac- •
tualitats Caumont. Diusi luengo, nit: Vida, passió 1 2
mort de riostra 3envor Jesucrist, El rol de París, 11 a
• i últim.
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Jordä I trié/
Notables qualtet
Termas. Avm, divendres moda
e selecta, ci millor programa de
Barcelona. Exil grandids del Pro- T.
e gra:na Apirla: En camisa danzo
-13 varas,
per l'inimitable Douglas
91.• Fa:recala. Sueca cOloSSal. El se15. gell do Ear11 (Artistes Asscclats),
1:3 el mes eitiocienant 1 sensacional. MI
. ¡Tit: El noi do fresquera, gran broma.
Avi -t. la VIAS formidable obra mesles de la canemalogyafte. Proas
ig corroa.
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Puramente Vegetales,
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DIrocció: CARDO (FII.L)
I Especlalitst en lunchs I banquets
.......
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¡SALA
•
FILL DE PAUL IZABAL
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el Estrefilndento. Vanidoe g omnoienola, lengua liuda, *llanta
Fauno, Dolor do Estómago, 'nalgas:Ion, ot edro p e t
Mal 0., Plig4del
Ictericia, y les desarrtglue que duLanan de I., iruka,
3z re3.3 da la sulgre,
no tienen iguaL
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DE TEATICe a rasa SON.
TEMPS. Restaurant especial.
Pela, catres 1 Maracas. Quintana, 7.

SURTIDA
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Fundada 1762.
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Cuando Quiera Vd. Píldoras,
tome las de Brandreth

.

banderes, por la celebre artista

10. Priseilla Odas. _1/reos corrents:
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Avul divendres, gran esdeysn/ment
cinematagrätie. Exil grandies de la 111
8
1
Sota duna 31
Interessant poLlicule
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rI.ODA
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(Equip complet). Camp: Carretera de Sarriä, 50. Localitats:
Losal social del R. C. D. E., Caso,
12, primer, de 10 a 1 i de 4 a e30.
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Gallada, 31
fnauguració
•
dissable vinent, tarda.
al
' Pe1.11cules morala
112
:
I instructivos
ill
•
prZples per a tamIlles
A les sesslons dolo diumenges ga
111
• 1 dijous, a les tardes hl haurä una
• pan de Tifones, sola la (11FeCeió U
• del conegut folk-lorista • 'Aneen •
• Campmany.
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GRAN SALO DE
es arlescrätlaues resslons ami:tiquet El

FUTBOL
Grans partits internacionals,
Dies 24 i 25 de mame
S. K. VIKTORIA ZIZKOV
Formidable equip. Cinc . internas
eionals contra
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Palace Cine

Demä, disstibte tarda: Scni_tra E
ir, gorda
1 Leer«, 1 I-amata. !Va: Da in
•
pesca I La tragedia de Larain o el E
ii
. pi

ea
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a Gran 2orepanyia eämira del e
ta
e .
• primer actor
PERE ZOREILLA III
•
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ill de la (piel formen part la Ti
t id primera actriu de 'caràcter Ki
Ilill Maria Mayor i el primer ac- r.1
LI
II to Forran Aguirre
lit

•la

Ill

teatre Barcelorffi

tarda, a les
Avul, divendres
cinc l'entremes '
MAÑANA DE SOL
e
au aqueat t eure de la JOgmina cOmica en dos artes
EL GOYA
Gran exa d'aquesta COMpanyla
Ad a 1.'s deu: L'entremés Do
p esca ' I El Goya.
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El

del roure; La violeta; Ester; I.ee
flors de maig; De bon matt; Una
tontada; El pom de flors. 40 professors d'orquestra. Preus:
Llotges, 10 pessetes. Butaques
pati, 2 pessetes. Circulars (loca,
litat lliure), 090 pessetes. En.trada general (segon pis), 048
pesaetes. El timbre a cärrec del
públic.

• Gran Teatre Comtal
u Gran Cinema Bohemia
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En - la penumbra distinguió la maleta
Jerde rodando pur la cuesta, llegando
ésta casi exactamente al sitio donde él
esperaba, de modo que sólo hubo de
extender lus brazos para recogerla al
pasar.
• Entonces dió un largo silbido.
En el asiento del auto el hombre que
reempiazaba al ch4fer, adivinó que el
silbido era una señal convenida dirigida dirigida a 61.
Vivamente, se levantó el cuello del
abrigo de pieles, dirigiéndose hacia el
lado de donde había partido el aviso.
--JE1 paquete _que esperábamos ha
llegado! - dijo Del Mar-. iAyúdaMe
a Ilevarlol
El pretendido chófer murmuró algme
mas palabras, que podían interpretarse
como de asentimiento, y cogió una de
las asas de la maleta mientras su jefe
cogía la otra.
Ambos, con su carga, llegaron hasta
el automóvil.
En un abrir y cerrar de ojos la cal.a
garmi en el asiento del fondo y mien.
tras Del Mar la sujetaba con cuerdas,
el chófer se agachaba delante del auto
para poner en marelia el motor.
Tan 'pronto oyó el ronquido del mo.
40r tomó asiento en el volante.
• Su compañero, sin, embargo, había

Una vez allí se detuvo, aguzando el
oído para asegurarse de que Del Mar
no retrocedía.
Seguro de esto se lanzó de un salto'
sobre el chófer que permanecía agachado, cogiéndole por el cuello con las
dos manos.
La luelia fué breve. Su adversario,
cogido de improviso, no pudo hacer la
menor resistencia y fué derribado fa-)
eilmente.
Estaba extendido en el suelo sin seni
tido.
Deliberadamente, ei hombre morenO
le cogió por los brazos arrastrándole
hacia el bosque que bordeaba el claro,
cuyo follaje disimuló el cuerpo a toda
mirada. '
Entonces, con presteza, entre la es.4
pesara, desnudó al conductor desva-1
necido de su traje de chófer, ponien-i
doselo él apresuradament.-).
Luego, arrancándole las grandes g'ri
fas que cubrían casi toda la cara de
aquel que había vencido, las aplicó en
su propio rostro,
Transfigunido de este modo salió ele
entre la espesura y llegando al claro
tomó asiento en el coche.
La (leche había extendido su negro
manto sobre el bosque y sobre la Ca1114
pifia, reinando a eu alredsslor
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'vez en cuando, del Mar volvía la cabe-,
za como para vigilarla, inclinándose
rada el chófer murmuraba algunas pa-.
ilabras e su oído.
Llegados al borde de un bosque el
Automóvil -penetró en el hasta llegar
g claro en donde se detuvo.
Del Mar se apeó, y después de hacer
nuevas recomendaciones al chófer, se
dirigió a grandes zanjadas hacia el la-.
do de la vía férrea.
Desde lejos el motociclista no
1>f a perdido una sola de esas Mani0-1
bras. Llegado a su vez cerca del bos-)
queeilllo, se detuvo, apeándose también.
Luego, sin abandonar la motocicleta,
penetró con precaución por entre los
arboles. Al llegar a algunos metros del
claro donde se había detenido el auto,
apoyó su motocicleta en un árbol, y
Con mayores precauciOnes todnvía,
avanzó ilitecia el lugar donde se hallaba •
paradp el auto.
Disimulado detrás (le un roble eor -s
polonio vió a Del Mar cómo se aleja-)
ba. El chófer, una vez hubo partido su
amo, levantó el "capot" del motor ron
objeto de inspeccionar el funciona4
ti
miento del mismo,
De puntillas, para disimular el ni-,
do de sus pasos, el nuitocicliata llegó
hasta detrás.«

cerrado la portezuela y 55 disponía a
sentarse en el espacio que había que-)
dado libre.
Pero, en el momento en que iba a
sentarse, el falso conductor le asestó
en plena cara un formidable puñetazo,
versladero "uppercut" de boxeador.
Del Mar se tambaleó, batiendo el aire
con los brazos y cayendo knock-out.
En un abrir. y cerrar de ojos el automóvil marchó a toda velocidad cono
duciendo al vencedor y la maleta verde
que parecía ser el premio del combate.
De este modo recorrió dos o tres miI•las, al cabo de las cuales el piloto vis
mi hacia la izquierda, deteniéndose debajo de una arboleda que bordeaba el
caín i no.
De pie sobre su asiento, exploró cuí-,
dadosamente con la mirada los alrededores. La luna, que había lecho su
aparición, le permitía observar casi
eomo en pleno dia.
Ningún carro ni otro velikurlo de nin 4
guna clase se ofrecían a su mirada.
Tampoco se divisaba ningún peatón 504
hre la blanca faja de la carretera. En.:
tunees, el misterioso personaje sacó de
su bolsillo un manojo do llaves, intro-)
(luciendo una de ellas en la cerradura
de la maleta.
(Levantada la lapa registed gpseim4
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