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Full de dictad

ENsiibes rura!s do Caialunya

NOUS ASPECTES DE LEl
TERNA QUESTIO

En limes converses intimes, els regionalistes catalans mos1. fa aigunes setmanes, un cert pessimisrne pel que fa al re• et probable de les vinents eleccions de diputats a Corts en eis
.rices rurals. Els que segueixen de prop i coneixen directament
preparatius de les eleccions. diuen que el procedir del Govern
:eral-reformista i de les seves autoritats supera en mancança
i en excés de pressions il.Ifci l es tot alió que en el segle
ual havem vist en aquest ram a Catalunya.
Sembla que hi ha donada la consigna de derrotar els candicatalaMstes, i fine els moderadament regionalistes, costi el
costi. En aqueeta hostilitat hi entren ensems l'animadversiú
català i lee rancúnies personals entre alguns homes
canee-atraco goveenant i els direc t ors de la Lliga. El propósit
i Govern és que no vagin a luesta vegada a les Corts sin() un pcnombre de d:pu tata catalanistes. Aquells que no siguin ven•• per la pressió oficial i per les arts de la prestidigitació, correel perill de veeee anul.lades posteeiorment Ilurs actes.
Encera que 1s3s exagerada la versiö que recollim—i que proex d'un excel.lent origen—la realitat actual de les eleccions en
dis'ra.:es forans de la nostra terra ve a confirmar la raó qt.e
tment A c ció Cata:ana en limitar a Barcelona la seva interven, oficiai en la próxima lluita dels comicis. Els procediments que
usat la Lliga Eegionalista amb el propósit d'obtenir una nornca representacie parlamentaria a les Corts espanyoles esta ara
.SS , ant: sarJ:ieseireent. A fi de contrarrestar els habituals miten -• de corrupeió practicats pels homes del teim, els regionalisacudit a mitjans anidegs No es cap seeret que la majoria
candidats de la Lliga han de pagar a alt preu—a un preu
vegada mes alt—les actes que obtenen i fins les que no ob•

Sr. Canons.—No os perdono que hägiu
vingut a torbar la tranquil.litat d'aquesta casa. El Liceo vivia al marge de tots aquests tripijocs lingiiistics. No en teniu prou amb mame
bregc als casinets i als diaris?
Sr. Duran.—No és qüestió de pertorbar, ni de moure brega. Es qüestia,
simplement que les aigües tornin
al seo nivell antic. L'aigua, vas ho
saben), si ve d'una aleada de vint
metres tendeix a pujar a una aleada de vine metrest EI cama
amarava tota la nostra vida des de
la rel uns el cim. Ila de tornar
al dm.
Sr. Canons.—Deixeu aquests simils manllevats a la Física. El Liceo Es el
primer teatre de Barcelona; hi va
tothom; té un to cosmopolita. Imposar-li el català, és fer-li un tort.
Sr. Duran—No he sé veure. Essent
cosmopolita no li pot venir d'un
idioma; precisament dels
que l'han construit, agençat, conservar, enaltit...
Sr. Canons.—Volen dir que taosaltres
partem catalä, oi? No ho nego. Pera reconegueu que en cases una
mica sclectes el catalä no In fa bon
paper. L'espanyol és molt més fi...
Sr. Duran.—Ja hi som. Esperava l'esclat d'aquesta sentencia. No falla
mai; tots els scnyors Canons la
porten a dins i amb el secseig de
la discussió sempre etc surt p. la
superficie. Que voleo dir?

d'aquests mitSaben; prou l'argurnent aduit per explicar
- . Les forces politiques que volen obtenir representacions en
districtes rurals es trobsn sovint davant el següent dilema: o
vençudes per la compra de vots i pele mirados aritmètics
ministerials i es protegits, o bé contrarestar amb procedi-s semblante, s.obretot amb recursos crematístics, els proccnuets de la part contraria. Horn fa notar que si hi hagués per
nJ: i l'altra banda una perfecta netedat, triomfarien generalels bornes que representen, en major o menor grau, la idean, ,eatalanesca. Per tant, la compra de votes que es realitzi, no per
rompre el sufragi, sitió per evitar que sigui usurpada la volun• popular, té una justificació dins l'actual estat polític de la nos,. tetTa.
Creiem absolutament equivocada aquesta tesi. La práctica
' ie recursos de con-unció, fine en el cas que tinguih nornés per obcte el contrarestar els recursos dels enemics, acaba per desmoitzar completamen t el cos electoral i per agreujar un dele mals
I :ors de la democracia. S'arriba per aquest camí a la transfor-:6 de les eleccions en una subhasta de voto. I quan aix6 Sta:es fa impossible per rnolts d'anys la regeneració del sufra- Z'aeonseguir artes és converteix en una qüestió de prem de
:citat financiera. La repetició d'aquests espectacles durant un
temps porta una depressió formidable de toles les nobles
polítiques i populars. Fet i fet, es pitjor e remei que la
e:attia.
Per6 encara hi ha un altre inconvenient: i es que els candioficials disposen avui, a part dels diners, de la força material
sovint al servei de Feecamoteig d'actes i de la transformale les xifres des escrutinis. Els candidats que compten amb
eta de banc i amb l'autoritat governativa i els seus agents
en un gros avantatge sobre aquella altres que es refien, com
•nplement d'una força idealista, de l'eficacia de la prodigalitat
tete?ria.
(2enn no hi ha manera de guanyar net, creiem que és millor
•;die. A ms de les raons d'ètica política que aconsellen aques•ima solució, tenim el fet pràctic que la imitació dels proce
.eits corruptos tampoc garanteix la vietúria. El perdre es
Peró ho és rnolt Inés el perdre actes despré de perdre ele
el-e esenbols de moralitat política. Un aband6 de districerale com a pretesta de la compra de voto i de la pressió goeeria al capdavall mes eficaç que el defensar-se penosa.: acudint al terreny fans-6s en quZe se situa l'adversari.
, t
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LLETRES
Ei'0C.4C10 DEL PORT DE
LA SELVA
s. e ada, al Port de la
parlat d'aquell ni peneassejava ya- lArs amb
el bree. El volten d'una
elent e, poeta i te el
!anyada. Aquell ne.1 peo Nadal i
es
• e dAlgues", on hi é* re(1: l'América cstant, la
de: pab42 nadiu.
rimel, del liibre d'En Nadal ve
d', e . Orüned que cl volla.
ia Llo:a, Port de Reig, cl Coll
ant Geeis, tato els indrets delia, san veatits amb les robes acolodel &sig.
-as proses d'Algues" arrepleguen les
Hm/yenes amb una amorosa pro. San ingenues descripcions, tosseese artifici. Ea Nadal i Ma•cam aeuells viatgers anglesus que
s Z.I.reixen amb ults d'inferir les terres
visiten, es cumplan a oferir-ous,
aeracada en breus nerracions, una
ieeeiée del Purt de 13 Selva. El seu
: descriptor és Ilts i pec complicat,
-ce de tra'..lsgs de mar.ners i de fi5 nates descriptiaes. Es un estil obu, com el d'un dan i d'explorador.
Qama és la gràcia d'aquestes proses
Iles? Quala llum resida:aleja per
,ota les patentes vacillanta? Súl la
ac.a i la llum del Port de la Selva,
boirina del
ates vives entre
d.
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Quan dos mots, un d'espanyol i ralIre de català, tosen una significada comuna, llavero tendim a donar al mot
catali totes les altres significacions del
ni espanyel, i aix6 ocurre fins amb
els rnats d'Us més freqüent. Res tradue:e nada significant cap cosa; pesó,
enat nada té lambe la significada de
mica, co es de gens, llavors tend:In a donar aquesta significada al mot
res. Ja no és rar de sentir, entre barcelan expressions com No ha plagia
res. co Iloc de No ha plogut
S'Ita dit que l'article neutre de l'es.
panyal poda traduir-se per ea davant
el relatin que, que lo que podia traduirse per o que. Aix6 ha bastat perqué
molts, fcnt del mot co l'enuivalent exacte de l'article espanyol lo, es posin a
traduir lo correcto, lo principal, lo frecuen!e, etc., per co correcte, co principal, ço fregiirnt, etc.
Apresta conseqüencia del restablimem del pronom co és tan horrible
que n'hi ha per penedir-se d'haver-lo
proposat, sobretot si es té en compte
que, idhuc davant un relatiu, és en la
majoria dele casos preferible el a co:
El que jo et die és que no vindran. No
s. ild que Parlen. Rius referiem al que
tu 1as dit.
• P. Fabra

NnCIONALISTAI
AJUDARAS A VIVA EMPRESA PATR1OTICA IMPULSANT
ELS TEUS AMICS A LLEGIR,
A SUBSCRIURE'S I A ANUNCIAR 4'L4 PU,CLICITAV

Sr. Canons.—Que el castellà té tm so
mes bonics, mes amable...
Sr. Duran—No ho cregueu. Tot és
efecte, duna banda, del prejudici
que heu elaborat a .través de guatee segles d'ajupiment provincia;
d'altra banda, de la negligencia amb
qecè durant tot aquest temps heu
tractat el vostre idioma.
Sr. Canons.—Ens sostindreu que el catala sona millar que el castellà?
Sr. Duran.—Indiscutiblement. I si no,
vos en teniu la culpa.
Sr. Canons.—Aquesta si que és bona!
Sr. Duran—Tan bona com volgueu.
Peró certissima. Una vegada, en
una dispesa d'un país IluryS, hi havia uns senyors alemanys, un matrimoni catalä i un scnyor espanyol.
Els alemanys van advertir que el
marit i tnuller catalans, entre ells
parlaven una llengua diferent que
el sensor es panyol. "No parleu la
matase Retiene, oi?" van damamear. "No--contesta la parella catalana—nosaltres parlan català i el
senyor parla espanyol." Un dels
alemanys aleshores va dir: "Ah,
vc't aquí! Nosaltres fa dies que ho
cleiera: el senyor i la senyora, entre ells, parlen un idioma molt mes
:uso que no pas el senyor..." El senyor espanyol, en sentir aquesta inesperada sentencia que tirava per
terra un prejudici imponent, va desitjar el bon profit als orees cornpaeys de taula amb la tnateixa veo
que els hauria desitjat la mort i va
desaparéixer.
Sr. Canons.—Es una anécdota.
Sr. Duran.—Es una anécdota que poden multiplicar tantea vegades COIll
volgueu Si teniu la preuaució de
fer l'experienc:a en un mcdi no treballet per cap suggestió literaria ni
politice. La primera materia éS exSr Canens—Aleshores com expliquen
que societat hagi tendit a parlar en castellä?
Sr . Duran.—Precisament perque no era
una veritable alta societat. En la
decadencia hacia esdevingut una
mitjana societat o una ínfima societat. L'alta sncietat és la que crea
el to; mai la que va a cercar el
to a casa d'altri. Vós be voldreu
cobrir la vostra córpora amb el sestit que haveu encarregat vas, a la
'.'ostra mida, ni? No us resignareu
pas a vestir la roba que sita fet fer
un senyor de Madrid, veritat? Us
trobarieu us sentirieu humiliat. 1 tanmateix...
Sr . Canons.—Entenc. Accepto la llengua que ell ha confeccionat; fins
m'encomano les Seves expressions
i die: "Que te crees tú esol" "Había una de mujeres que quitaba el
sentido", etcétera.
Sr Duran—Molt Pe. Comenceu d'entendrem.
Sr . Canons.—Per6 voleo dir que no Es
una mica tard per intentar una redempció? No podrieu deixar-me
morir tranquillament parlant catala macarrónic al Cercle i castellà
de "golfo" amb les visites de la
nieva duna?
r. Duren.—Si, homo, sl. Només •
demanarem que no feu nasa i que
aprengueu de contemplar-nos anda
una pläcida ironia crepuscular.

çArjell eldevIla

de

març

de

.1.,4*-,.****,ese9s1" '

,

TALLERS D'IMPREMTA
Mama Da BARBARA, 11 I 13.— TELE?. 1311

1923

_MZIMIZIECET3=1:2215132X4allE=12111WEZMUI

LLEGENDA D'UNA LLEGENDA

Una vocació frus-

El Cornte Mal de Mallorca

trada

LA LLEGENDA
Fa set anys que vaig veure per primera vegada la imposant façana del pelan mallorqui de Formiguera. Dijous
Sant, quan només el remoreig Iltinyä,
nasal i manaron dels cants litúrgics de
les monges trenca—o aconspanya—ralt
silenci de la nit i de la Runa plena, és
tnés impressionant que mai de recúrrer
eis alts cerrers senyorivals de la ciutat
du Mallorca, plena de misteri i de pedra,
sepukrcs de la }listada. Davallaren
la Portella. Saltant d'una finestra buena,
un gat negre va marcar, ägii, la graciosa paräbola d'un pont, mentre el gall de
la Passió centava. La casa del "Conste Mal"! Confés que, ni de rrom, jo no
el coneixia el Ce-ente Mal. Llavors, en
armella hora. tan sungestiva, enntemplent la balconada amplissima i l'elegant
volada del seu pala y , vaig apenctre les tragiques llegendes del scnyor de GaLatzó
i el set: cavan de flamas. Sospitava que
els meus arnics, en referir-les, carregaven eIs trets byronians--hontenatge a les
rosses, flors crEscócia i d'Anglaterra,
que errn amb nosaltres.
No, pera': vaig saber-los fidels cronistas de la l'encinta, que tot d'una recorda
:a del nostre Comte l'Arr.au. El que se'm
faja estrany és com una Ilegenda, que
fins mes que no pan gatica sembla romanina, pogués tenir per heroi un contemporani de la guerra dels Segadors.
Avtn la llegenda i el y eti heroi són ben
cstudiats per qui millor podia fer-ho, pel
senyor Josep Ramis d'Ayreflor t Suenda, docte com Mugí: en heráldica i genealogia de Mallorca.
LA HISTORIA
El sansor Ramis dAyreflor ha reunit
en un bell velum tres conferencies donadel al Museu ArqueolOgic diocesà de
Mallorca, tractant de la noblesa
quina, especialment en el segle XVII,
del Cante Mal i la seva
Ratnon Zaforteza Pax-Fuster de Vinalonga i Net, segon conste de Santa
Maria de Formiguers (m627-1694), unguié contintiades !tintes durant moles
d'snys amb la seva vila de Santa Margarecia, a la tival, pds terrnsm de la mcrcé reial del títol de comte donat al sets
pare, volia imposar drets feudals, que
mai no hi hacia hagut a Mallorca, eximida cine li ' vra per les seves Ilcis. Ensems, amb aquestes discussions, no limitades a trarnits jurídics, cs barreja la
brega de Canamuns i Canavells, aprofi.
tant-se els ITT/S i els altera del bandolerisme professional per tota Ilei de venMaces. Al j et d'ésser el colme de Pormiguera cmli dels Canamtms més notoris,
els critns comesos pels Seo, Cflatm en
profit dell, fent desapareixer alguns dels
mes tenaces contradictors Selts erl el Set
de Santa Margarida (en que li valgué
al cornee procés i empresonamentl i ben
segur lambe que personals condicions
ea-saetee I s havien de fa- en vida i en
teert tenrat i odias dels san paersns.
I ja sabem que el poble té obert—com
Dant—el cami de la venjança póstuma: ;:ntlt sentencia inapel.lable tramet
els scus cnemics a l'Infeste d'un numés
en sortiran de nits voltats de loe, per
a esborronarnent de vianants suggestionables.
De l'estudi biogräfic del senyor Ramis
d'As-refine no sembla pas que el comte de Formiguera, huiste del set/ temps
en el bei i el mal, sigui pas una (Vaquelies figatres sinistres que reclamen dins
el camp d a Ilegenda un espai que en
el de la histaria els mancaria.
LA CRITICA
Sem1,1a que pot deear-se cene :agur,
pera, que la ikgenda del cante Mai na
ha sortit directarmatt de la boca del palde. Es una litgenda "literaria" que encara no te un segle. 12n successor del
conste Mal, en el seo tito' de Formiguera, el senyor Joan Antoei Ferrer de Sant
Jordi i Vives, escrivi, en 1839, una
novel.leta, que no imprimí, titulad., "La
Cruz de Caleteara o el Conde Malo",
primera forma escrita de la llegenda del
conste, que cll afirma rteollie deis Ilavis
d'una molt vella majordoma de la casa.
(In auria, dones, una mena de tredició
"doméstica" sobre el conste?) Després,
en 1842, el senyor josup Maria Quadra'
da amplia i popularitza la llegenda, amb
d seu romanç "Las bodas del conde
Malo". Observa molt justament el meu
arnie senyor Juan Pons que el cens de
"conste Mal" es una traducen!) del donat
en aquestes obres escritts en espanyol:
altrament el puble rhauria anomenat "el
Mal comte, el Comte Balad, el Creaste
Malvat", etc.
Es clar que aix6 no vol dir pes que el
nom i la llegenda del conste Mal no puguin arribar a éster populars,
a Mallorca. En la llegenda del conste
l'Aman—que el senyor Ramis d'Ayreflor demostra que ha estas el patró de la
del conste Mal, asad ccc dia hi ha ele'watts literaris introduits de non, per
exemple, el nona Adulaba, de l'al...idease. D'altra banda, si el comte Aman de
la llega/da los el que diu mesen Parassols—Ço que jo no cree, pida el persanatge histárie amb (mi l'identifico no
s'anomena Aman, sinó Arlau—si fos
aquel( , tandsé caldria reconeixer que
la Ilegemla fon rejovenida, atrihuint al
personatge del segle XIV aventures ancle
lea gneigtl _
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Esser postoriors a l'any 1017, quan el
Sant Pare, per Hiles disbauxes, dissolgué
la comunitat "de les abadesses".
Tot i que algun folk-lorista malteequi ho hagi desconegut a Mallorca és
cantada La caneó del ccente l'Arriata La
cançO, per6, no és tota la Ilegenda, i alguns elemr_nts dels que no són a la caneó eta retrobem aplicata al Comte Mal.
Diu En Mille i Fontanal, que degué a
En Pau Piferrer la sera coneixença del
Comte l'Amase Si E11 Quadeado en coneixia la Ilegerda, en 1844 no seria també per rentremig del setz gran amic i
col.laborador, aquell jove malaguanyet
que morí l'any 1848 i el narra del qual
ens hauria de venir ala llavis sempre que
partem de Catalunya i Mallorca?
Quan tindrä el Comte l'Arman un esttxli tan documentar roen el que, per gräcia del senyor Ramis d'Ayreflor, ti avui
el seu rebrot de Mallorca el Comte
Mal?
L. Nloolau d'Olwer.

La Política
.ITENEU .' NACIONALISTA
DEL DISTRICTE C1NQUE
Abans d'ahir vespre tiargu (loe l'anunciada reunij preparatária de la fundaci6 de l'Arenen Nacianerlisfa del disgriete einqttJ, adherir a Aceij Catalana.
Iii acudiren nombrosos simpatitzants
amb el projectr, nomenant len Comissió
que ha de preparar la reunió, que lindrcl llene molt properament, i de la qual
en sortird constituir l'Arenero.
En representaeió d'Aceid Catalana,
hi assisti Els Pelai Pida! de Llobatcra.
ÇOill totes les rcunions denuesta siaquesta fou presidida per set
bell entusiasme.
Els que desitgin ingressar al nou Centre o VII adquirir-ne noticies, hauran d'adreçar-se al carrer del Carme, 19,
primer.
CONFERENCIA A SANTA
COLOMA DE QUERALT
a la tarda, el regidor d'aquest
Ajuntament N'Estonislau Duren Reynals, donan.; una conferència a la Joventut Nacionalista de San!a Coloma
de Queralt, tarima de Nacionalisme.
ELS CATALANS D'AMERICA
A la ciutat de La Plata (Argentina),
sota la iniciatiza d'una seleecid de cajalone patriales, s'U conslituit una entilat que, amb el Miel de Centre Catati es propasa treballar activament perla cultura catalana.
El Canse!l directiu d'aquesta arsociesedel com segue1r: A. George, presiden! ; J. Gast, secretari; M. Agorreta,
tresorcr; J. Fono, J. Poblet, P. Puig-‘
marti, 1'. L. Sjnehee., Bah-lomee Robassa, D. Mareoval, Al. Quert, E. i A. Serrar, vocals.
Vesitgent a la novena etitital catalana larca anys de vida i ericen en la
tasca que s'ha imposat.
CONFERENCIA A RUDI
.4:ni, En J. Civera i Sormani, de
Nostra Parla, donara, al Centre de Rubí, una conferincia sobre el tema: "La
Ilengua 1 l'esp:ritaalitat deis pobles".

UN ALTRE ALCALDE DESTITUIT
Aquest caialä que, fent oblit del seu
origen nacional regenta el Gavern civil
de Barcelona amb la missid principalissima d'afavorir el nueli de catalans
tratilors, acaba de cornetre un ‚tau
atcorptat contra la voluwat 1,popular
manifestada repetidament cee efe (amicis per la vila d'Hospitalet efe Llobregat, atorgant la majoria do l'Ajuntament a elements que havien fet per endavant professió de fc catalana.
En l'achialitat, apart daguesta mamé/es/0dd, l'ambient de la vilo dóna continuament la senració que el nacionalismo allí es troba en plena tedia-cerca.
Ifaquest despertar nacionalista n'ets una
bella prova el gran nombre d'Utlasts
que concome a les escales catalanes, la
bella florida de.'s Poonells de Joventut,
la institució d'un Oriol, etc., etc.
Aquestes manifestacions hi ha un homc generé: i pa:riota que les impulsa.
Aquest hernie és En Just Oliveres
Prats, alcalde popular d'Hospitalet. Ell,
COM a sintbol d'iquest sent;ment nacionalista d'Hospitalet, ha rebut (0 sotos
estontesa anticaiaosna del .rayar leesvestís, destilitinl-la del cOrrec que °turasa ler volutaat popu:ar i manenant seas ¿'aquests triaca republiedtus
que ara s'esrilen.
No li säpiga arca al senyor Oliveres,
tan compenetrar antb ¡ideari d'Accii
Catalana, ayuesla ves-ganada que rep
per Cidaloutya. Paliad de drescolars.g,
Ia patriates d'Hospitalet res:irga cou,s
tima encara, la fe en Cataild.V.1 i el reintegraran al flor que pci sen patriatime çL 404 ut,:u . itt es eneeix,

A casa solia venir, amb freqüencias
un invälid d'aquella mateixa guerra civil. Catninava amb una cama de fusta,
amb un ritme sec i desigual, corn el d'UN
bou travat o (dem pereteu una comparança?) com un dislic llatí. L'exäenetre el marcara el peu legitim; el pensar/sexei el feia sonar eaérgicament,
cama coixa. El tros de cama que li mancava l'havia deixat, una nit, dins un poblar de mala mort de les muntanyes
cairtäbriques. ' , da un fred que espaumava i una fosca que, a: espasades, la pedien tallar. Ell estava de centinella a la
part posterior d'una casa, en s'havia,
allotjat la plana mejor del regiment
Aquell burg muntanyenc no els havia
costat gens ni mico de prendre. L'harina
trobat silencias i desert. Els portals,
tancats, reinen quelcom de menaeador
sinistre. Res més tragic que aquesta solitud i res mes hostil que aquest silenci. Ell s'esteva dret, a la Manca del portal i la sera silueta s'acusava per uo
mes espès apilotament d'ombra. I vea
semi que de dins una foscor de branques atcpcides, de (farrera una paret
rampla boca rodara d'un trabuc de sobte escopí contra ell foc i tro. Ell caigué
a terra amb un crit amarg. Ai, ai. al,
senglotaren els ecos muntanyencs. I al.
surt dels ecos esglaiats respongueren els
cans de les masies. Els caes de les masies i les vetas d'alarma dels alises centinelles. —Dos voluntaris per a portar
el ferit a la casa on és el metge l. cridà
el comandant Mon pare ton un d'ella. El
metge era a raltre extrem del poble.
Aque'ds braus tingueren de travessar els
cmress mal-cabals i deaconeguts pohlats
de fosca i de menaces. Ull a les finestres!, deia el caporal. Les finestres romanen tancades. Callaren ja les vena
dels cana, les veus dels ecos i les Vela
deis he:nes. Sobre cl poble nocturn s'havia tornat a aplanar la tràgica majestat del silenci. I aquell enemic fantasmal que hacia desparat ei trabuc, s'era
csvait, dins la gran nit, semblant a l'aura Ihm i al volatil somni. Ni rastre, ni
fressa, ni res. Que Mes us en diré? Que
la cama del pobre centinella, per esrnicolatnent de l'os, li bague d'esser amputada peremptóriarnent. I allä, en armen.
/solde fere,tee, fa deixe; i fou reexpedir a la terca natal, amb l'abra cama;
que romangné trista de la inesperada solitud; i vacil.lant i enyoradissa. 1 CID
setnbla que a la cama que sestees ea
país hostil devia dir la canta qtte retornava a la dolça
—Acial per sempre Inés, latissolutte
companyonal On aniré cense tu, oh, ma
cara meitat? ja no bai l aras mai /71.3 amb
mi, a la plaea, per la festa major; ni
rn'acompanyaris, els dissabtes, a la ddea
festejada. Ni amb mi vindräs a la liaurada darrera dels parells de bous. Ert la
vichtetat en qué em deixes, ja no voldri
conhort Jo m'enclaustraré; cm lacé
monja /aneada. Mai més tornaré als !loes
en amb tu anar solia... El pobre mutilat abanclonO el primer ofici que tenia;
i aprengué l'ofici de sabater. Els sabatees san obligats a fer 'largues senladea ; i asceta de C.M.1.1iXer si St511 CC:X03.
No tothom pot dir: Jo, als coixos, ets
conec d'asseguts.
Com us he (lit, venia malt sovint a
casa aquest pobre invälid. I ell i ei meta
pare s'ernbrLagaven, com trua vi vell. deis
llunyans records i es rejoveniat en les
ctientes cahles de les milicies me . ,, oportaren per la bella Llihertut cara en el
broll termal d'una Font de Juvenci. Ten
recordes...?
—sTe'n recordes d.c ratee a Estella?
Les bales queien espeses conn el calabruix. Ilauries dit que ens espolsaves
una a laina damunt del cap. Quina phi.
ja d'aglans...
—Al'. sf. Aquell dia que els carlistes
eren valents i encaradissos, més que mal.
i acarnissats mes que cana de bou. Les
hales passavrn baixes, i nosaltres
aoatavem ran de terca...
—... I el capita. Matamoros. ¿te'n recortes? Dan aun un fus i imperturbable entrernig d'agiten eixam de finques
plom, amb tota quanta ven pc•clia
oridava: ";No agacharse, muchachos, no
agacharse! I l'o, que soy Mal largo que
un dio sin pos, no me agacho!

Fonollar.
MillaZSM21=112111~1n2=zmil

La situació a Europa

. . Es et.nelxen m a
' s detal:s del
cop d'E'stat que preparasen o's ut
tranaclonallstes. El cap do mart..
na HIsler havia clroulat encima
do marga als seus bornes. El
nIstre do 'Iterlor prusslä ha or-.
donat a la pollola quo ostlgul
posada per contrarrestar el mes.
vIment.
L a . oonfarenola de perlts
Londres ha cotnenoat la redacal4
del text de les modIfloaclons (411
prenake de TrAgtas d'griwur
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BORSA
Cengrés del Cornerç I SESS!O
24
de
marc
de
1 23
del
Espanyol de Ultramar i
TES D'ULTRAMAR
Ahle es reuniren a la Cambra de Cotnerq, eis cungressistes representants
¡es corporacions d'Ultramar i les representacions individual,/ de la mateixa
procedencia amb eis membrcs del Coanitè organitzador per examinar i preparar les delberations del periede
giadrid.
Se celebraren tres sessions, corresponents a les eones dels E,tats
Puerto Rico i Filipines; Méxic, Cuba,
Etounnicana, Panalna i Centre Amecica
Araárica del Sud.
* En les sessions predornMä ca criteri
practic i una visiG de conjunt. Ras primer teme es convinguè que els senyurs
ongressistes col.laborin en les poner:ejes
treinta:U les CSITIeßeS que creguin opor..unes en forma de maldita:rió o acidia° a les conclusions concretas de les
lenències del CoMite. l'objecte de les
¡mala és servir purament de tema de

*

jiscussió.

COMENTAIllif Dada la proalmital de

testes ele Setinana tanta, no ten sal:roen:
ne lo costra borsa sitió lambe ale tintes les
borsas europeas. Minarla lloronas Ve Pa-

rla, Isrussel.les, Londres, ele., Cornea/a:so
co les les esmentade fesies del cuvenues

suu al eldluns sie Pasqua, mentre que im-

altres es concenoem Ja el aaljoUS; nO Se :sal>
del eert su la tersa de Madrid oteilra ei
•
puls que alguns aova ha
' pta tal esmeMat 1 tamice per la provincltat de la dobla, pina cinc allitelaieS comeneen d'actuar el dimatis atan 27 1 stiunian
ti Sta 2:2 de Maro i 3 d'abril Ja gaya
movlment tiar rama pilla que sie flexor' riln
ha 11;3=1 parque ellon fet multes operaelons, ara cine Pa semblat que les enticenladea opera:Mona eran desudas a liquidaMona deis almstes o Labia:es, 1 resacas termstnent Que la Leculdarle d'aspeost mes sera Moll lletipera, a no este que esdeventments imprevistes tssln ^levan r els anoVaP la 1w:wats ate Dpetuamat.
Ell el rotllo d'acelons InduStri2/ 3 I leenCaries Cl 553 Pagut mes moriment, en Par.Ocular amla els F. C. Meirop. Es ocie aducesta CCILI)=3"ii ha trobst- una mlne d'or o
e Petrel: pel cures de les Corta (ata-

.

p

.

d

tires o per la pisen a'E.ipanya? 25 diretn

j

rreteri,lall a o CalCe de ira esnlettades acciono meas fem la retada pregunta
1 tea: els I:Ostres IleeddrS IP en!, podran
st

eolenare. Els AtaCmolaus, cuas sus:maula,

S'acord..á lambe' que els temes no compresos en les punCrIcies i que afectin interessos pl /ter:11s per al Comerç d'Ultramar, s'examinin priv2amont per una
-Corn:ssió elegida per les tres seccions
que co reuniren ahir.
Finalment s'acordà els problemes que
sense estar compresos en les ponacies,
.afectin deterrninats pasos, SOL:n:11 Seran discutits en la secció respectiva per
•portar la conclusió a la sessió plenaria.
Per
A les onze del =ti estan convocats
'els ecngressistes deIs Estats Coito,
Puerto Rico i Filipines, per tractar de
les q üestions d'interes particular als
esrmntats paises.
A les quatre de l a tarda es rclinf-if
,la Cornissió deslgrnda per les tres seet cions per deliberar sobre els assumples
. de carácter ornen!.

.

srose gran n'aovan:MIL

les divISeS ostrengeres han restat 1rnrnalalls 1 rodtzentze a l'entero d.ls ear.7:2
d'atar, es caneas (ple acallas sent e n intS fes-
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aje població flotan:
turilane
cul:: -..ta Eral, o,:.r.1 loar are
(fe

fabri.mcs de s,,Lrs i centros

tors d'oli
i da pinyol.
-at .2!....7k,..11..alta, es el centre tr.!.s Ltir.tr,tant d'a:;uella regiO de la 'e;i,:acia, sobre tot en olives, blats i teronres. Soste
cas trercztant comerç d'en5;otre'a amb
'Arnerlea del Sud a /ase dels olas dolii de pir.yol i vins generosos.
Salta centres indust7i ...ia podertrt.o; la
,Ptilirica de 'Cabe.; i diverses intr,ortents
tner.ilitattures de ceramita artística, la
pr,ducció de les quals és molt est:ma la
peli intel.flgents. Es l'aspecte sudtptuari, compra amb cd;: aria toa notebles coro
la Llotja i la Drana.
Altrament, Sevilla será ruAt ariat el
illaç d'unió entre l'AMf,tica tIalina i
continent, per la via aeria, sus/el qee,
seg..A.3 es din, s'inaugurara junt ami) :a
proj,etada Exposició fiispano-Americana.
Per totes aquestes raons, creiem quo
lkmpresa del "Sindical de Banquers CaRala.ns, S. A." ofereix garanties a Lastament per a que amb teta seguretat d'éxit puguin confiar-sli capitals, el reir:limeta deis quals haura de resultar considerable i ben sanejat.
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AGENT DE CANVI 1 EOREA
PASSEIG CE GRACIA, 17
Cumplimentació d'ordres

de Bursa en valora al
comptat i monedes entran-.
seres. Intervenció de con traeres corner"ials i préstecs sobre mercaderies o
Nalorv subscripelans a
emprestits, etc., etc.
Dlreccló teiegritflca
"N'ARGENTE",
Telefons: 465 A. I 489 A.
nM be

Jia, Argüntaril, Pol'otr,r13
LA P.: LA DE CUBA
Plm:a

12, Correr del Vidre
núm. 3.-Tel. A. 403.

Immens ussurtii en jales, reibti rosaris ifer i argent per a
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cls Elands 1343 1 1316 de
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Mallo. ;a alm s
OL611:1.LES
Firmes 1112.Matf O 4

a

begones
Terceres
Querlet
Frene per asee de 6 0 , quade.
Venta,
Sesonel
beta

51.nn enearrezia del cornandament de
les brigades i traibil de policia,
respeedvant,al, els co.mitt: aris Emili Casal de Ens i Eurit Maqueda del Castillo, arribats de Madrid.
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MUS

de C. Pujoiar

Cartee 1-lúrisa, 2, xamfrà a la
PIllaa d'tlequinauna
la primera casa en

alrodats i

1 Per a senyors, senyores I
nens

LA TEXTIL CATAL A NA
(Mira registrat)
assortit en totin
les classes. Venern , únicament classes superiors a
preus Lmitadissims
Immens

e

REC
LAM
a

Per

equeata temporada
Corte de vestit estalas suredor, lile d'oblata i en
treses rentables, a Ptas. 45
els tres metros
Vendes exclusivament al

detall
Placa de l'Angel, 1; Gran
via Layetana, 29

5J

Mdit

-i- i r l'Y., ros,It erreaa
a ls, BrOnquirs, erd-

4 Y n :.• • 5, e a c,
oen rapli/5:.iiiim amb

blciAllr,p
I ,J)

JA

e,•4

/3 t)

Puntes

Alar, a dos quarts de non del mas,,
sortiren de l'estació de Franca, amb tren
eapecial, tils individus que componen Veacursió collectiva organituda pci, Gremi de Viatjans i Corredora del Centre
Autonomista de Depesidents del Comerç
i de la Indústria, regnant gran cntusias"me catre eli aVpricals4C15 pg degut

hEIbia ,
Clan

e530E::t ll ctua.;8;

PARAIGIIES
Ferran, 1 .1, casa

LLUMERIA

112 r
3.1 SIRANA.
1113112i altabSt Fortsferrissa, 54

CLA PaS

La Sccei.5 de Propaganda i 1.11cursions de l'Ateuen Obrer del districte segola, el passat divendres, dia 23, Cditig arh la seva anunciada tercera vetllada
¿'art, amb un programa selectissim.
Tant la interproació de les poesies
com la de leo obres musituls ¡oren aten-

vt,extsatmextuatetteemor......to

FffAMS MALA
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Presents de Pcsqua
Preserte.eió exquisida
RESTALT:AN7 Re:AL
EalS de "ra
cada dia te dansant de E, a 2/1 del
l'unicricana
de a 114
6 i dinar a
El cavernador eivll ha coreedit el perces per a la reuniO que han de celebrar
avui, a les 0n7e sial molí, al Pernera del
Treball Nacional, els repórters Urce-.
lortesos que fa anys cxerceixeu aquesta
professió i que volen constituir-se eq
Asseciació.
El scnyor Raventris, en donar-los 7er"
belnient la seta antorització, va mostrar la seva estramesa als repórters que
fan informació ai Gorern civil pci número crescudissim de carorts de periodista que se porten a la firma, i va
exposar la conveniencia de que aquests
doournents siguin concedits solament als
que puguin ostentar - los deguelament,
pregant que els rep5rters s'ocupin
questa qüestió.

41712 A.

a nieta s

La Companyia tIc Ferrocarrils
Tramvies, cedint irIs preen de les au-

toritats, industrials i come.rcials de Cal.
des de Montbui i la seva comarca, ha
acordat restablir des del primer d'abril
rl tren que millaca a Mollet (Nord) per
Caldea en combinació amb el que surt
de Barcelona a les te'48, el servei del
(mal es tara diäriament segons el cartaavis que s'ha publicat i ibrat degudament

10fES VILANaVA UNjO5 6
•n•nnenwoun-zzon:cm.......•smcmow•••••n•••••

Pis principal o primer,
fins a un mz:xitn de 500
pcssetes n-cnsuals, p:r
entitat nacionalista, situat entre es ca:rers d'
Aragó, Rambla de Cata!unya, Fontanelia i Udria, se sol-licita.
Enviar ofertes a i'administ.-aci...) de La 1)11•

t1Citat, StO. U. J.
61 tenlu mal de

FARINGOL

4411 emeu
Demanen_M a les turnarte./ 1 1151 3. Sant

1 . ere, 30, farmacia Arag.I.

Pruta cabolls blat:es. - Incom+
parab:e Aisma Aster. Venda a
Pengrös i al detal.k Banús t So.,
Jaume I, 18.

ner a Ca!efacciú F. A. R. E. (Mil)
Potm, plauxes, estures, fogons, terznóf p rs graduables, termortipits, assecacetbells escallaciors d'aigua, escedfailits, tarrapans, etc.
Material
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Y

Eaptista Maronda Soler, de 15 anyei
al carrer de Sallent fon agafat entre la
paret i la roda- d'en carro. Portat al
dispensari de les C,IS.eS Consistorials,
se li apreciaren d :verses ferides a bot
el cos i congesrió pultnemar.

sartzrä

La Cinematogeafia queda batuda
'Per la Czt.ell Gaumeint, presentant
el d:,, snlite de tarja al Saló
t.:Mal/raya, do Barcelona
t-i'sU14N1 A ANN
l'exelus:va espeeial de gran especia ajo que tontO donara que
par:ar.
i

80
53

'lote acueste preus nata Cm lee quilos
per na ° rearterls cobre catre.
35
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AMOR.-Mena i governa la bisMirla de: m0n.
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alonn:r.sts male artlsels
1 ie3
rnh q uüiortlres. es tDdien
atasi rn
reproduits en la superba
produeJlG einenirOograti,m.

, m • Y,t inau-

C'J 'Cl ,

7n

TA PM:X:3
elreoració, propar eminents ar*.j.stes

que

fa
7.,o,lo

rep,

,

ce

de Ttostres

/247;t1 op.

tr

1•51113•n•••ilkie2.3r3237.E-18'

cf)n-rs CATALANES, '1113

3:icial

Fii

1.2P7.3.op.

1)

Xacolata Garcia_Reu

mer nsizer el qualificatir:

la dora mes subilm de la E is-

(oilri ,-m

12 5;re:Ciä

d'aquestes vetllades.

Qilä V3 f 3 r H o gn u . .Vana
Pol,

Reja?
El dissahte de, Glòria tao sabreu
acudiat a l'estrena d'aquesta cl-lehre c.bra de gran especbele al
SALO •CATALNY.A.

110 op.

•

,..Fer a comerç 1 idicrnes, Taqui-rnecn, etc., etti.udieu, senyor o
senyorzta, a PACADEPAZA 1:101-3,
oarn'Or ;tres, 10. -teléf. 5,".i 4 1 A.
La rn0s importa
d'Espr.nya.

F n'Etl5 DR CUZ'OCAIPCIO
Larctiona: 0,res pesaetes (lada
mes. Czralunya, Espanya i Portugal, 7 -50 pessetes tres meses;
15 el intt ideal; 30 t/r1 any.
Una() Postal: 25 pessetes tres
mesos; 50 eis sis; 10 un any.
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tatnent escoltades Per la concurrènciA
que emplenava el saló d'actea de l'Ate.
neu, essent molt felicitats tots els
lii prengueren part.
Clogué Vade amb un berl parlamen/
l'incansable president de ha secció,
Joan MonlaCi a, P r i ncipal organitzadog
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Durant el passat tres de febrer ocorregueren a Barcelona 1,673 del uncions.
Ei nombre de naix,ments fou de 1,426.

,

Va .anCS 211., 503 12030,
Frailes Litlyrue;,
Llimes, 5052.
1.1res.

14,5.

Foren mes els irdividus de Junta
de les diferents Secciono i Grernis que
corrrponen el Centre i comissions de dije'
cena entitats ¿'arree de Catalunya que
acudiren a l'estació a acqmiadar-los,
mes a Inés el s'ice-presiden: del Gremi,
En Joaquim Codina Fargas, i el vocal d'aquei: Grenti, En Josep Puig i Serra, els acornpanyaren fina a la frontera
francesa.

o a cd...roodoaa: 7, 15, ts
llarümetre a reto 1 al ntvell de la mar,
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4U2, f EMPREST1T DE 1....AJUNTAMENT DE SEVILLA?
Las arriba la noticia, que si raste e..r3a, i nosaltres c.- ci..:71 qua ha et.
• caria una exzellent oportunitA per a
garanti,a,
ce:',.1”cae
tan inactias.
Aquesta avinentesa l'ofcreix el pro:, .ctat c:r.trestit ete. te decidit cia..tru 1.,...je,.....racut de
ba ,,ro.etitr.ent d'a.gues de la
tirada:u, a, per tal de rvselare cl
de la higiene i
plantejat amb imperiosa mseae:a
eu a;ueila ca2ital.
inane al gas: d'expansi5 fi:12,1).1.u7a en
digna
i stgrtim La inieia"iva si sipeninsu:a:s qte
'tres C211n1" ,,,, i
colyert Lars nien •,- íz I'7.nps han
1:17Cct.rn ha es :al el cas de la "Coro'pa; la de .R...gts de Levanto, S. A.",
E:ecer:cr, da lo; Alr.li:dc:lei",
dOLOC:ai'Aa a Alacant; la del "l'id: de
la C:1-, la 'junta U OLa'c sIe R:ba
¡el Ge.adalquitlr", a las qual; pat
a:;; st t.rapr::;tit de l'Ajuntant ,tit
de Sevilla, per ..at ataviare per la "So.f....EarceLtaa, S. A.".
.at
La p,arclitia
entri:C•it
:-dtcima" tolde les contriburit:Is urbana,
3ndusirial i de etinei-c.
No cal par, escarrassar-se g. :aire a fer
ca i a c
fis •:.2.127
capitel arda:ye:A,
contil,ii,a
-una de los
poltidat,s i N-1,s d'EJpart.3. Avui ei caos de
t.; 'le

esss
esas
ssiGo
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Pie 24 de mare de 1923.
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'Per al dilluns:

A les nnr, dc: tnati se celebrara vas.u5 de tots els Coll;-5- fSEaSteS per
compte deis acerils adoptats e:1 les reisn'ons anteriors.
A la tarda, e7,..C127s:...., a Terrassa.
Dlrnecres, a :es neu dcl flia.!, 5.2s5.
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Metge agregat deis Hospitals de Pa.
ris. Gola, fdas I OreMos. Consulta de
2 u 5. Consulta econbinica do 1 2 a 2 , ltbla. do les Flora, 4, prima

J. de Llobet

1

ftla0 2b de maro de
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LA P.UBLICITAT

1923

nconseqüe'ncia aparent Crónica de Cultura inforrnació social
ASSOCIAC/O PROTECTORA DE
L'ENSENYANÇA CATALANA
El dijous passat el Consta Directiu

Eras trobävem a França a les panyols deis que es cotitzen cona
bailes del mes de novembre de primera fila- En aquestes oró1./18, formant part d'una co- niques ni Espanya ni els seus
de metges catalans i va- mes queden en terreny envejaclans me:mis all pel comú de- ble. Tota la podridura de l'Estat
ed'estudiar "in situ" les formi- i dels seus homes s'hi exhibeix
les organiteaeions sanitàries amb la mäxima nuesa i la mItids exereit„ lia ts. Feie pues ma pietat -La "madre" es presenLada a les "hijas" cense una
s que s'llavia signat l'armismiserrinia tulla de parra! Potser
guerra objectivament era
.da,
Lapere
en eis esp,mee co:- la franquesa és la vareta mägiea que faci efectiu l'apropament
lleva amb la mateixa inte
.it Ets lleuree eren aprofita, avui il.lusori de les Repúbliques
• repassar la ~menea dt les americanos a la vella metrópoli.
Ens havem ree.tordat novaenent
we.etives gestes de eadaseen
del valeneiä i una vegada mes
'alear havia volgut que ens trohavern
compr è s que tot és Mieseeitn en els terrenys mes träCe de precisar. 1 -leus aquí, se-s de la histeria del món, vols del mes profund silenel, en gons el bon patriota espanyol,
l'esquema: Declarar inexportares de passar balanç d'heroiate. Des de Nieuport fins a la bles no les miseries espauvotes,
sind les virtuts catalanes- No hi
na de Verdun basten estat
fa pas res que tot el món s'assaaternalment rebuts i atesos
Ic col.legues encarregats dels benti que Espanya ée un bassal
erntals i ambulàncies angle- putrefacte del qual ningú s'escapa sense maceració. En eanvi,
', belgues, canadenes, noviani el valen3iä de l'antardota ni els
er/OallS i francesos. Sempre la
patriotes espanyols cine etal.labnsra preeentació havia estat
com a catalana. Tothorn ren en els diaris argentins, polevia adonat que cada volta dran tolerar, en norn del patrioseens obsequiava. i els olmo- (j amo, que Catalunya forcegi per
eren ininterrompues, se'ns sort ir del xaragall eorrupte i demani al ratón una mirada comeareava elogiosa.n-.eile la nospassivn i una nula salvadora.
a procedencaa catalana. Des de
;ellport fins a Verdun tothot
Leanre Ccrvera
tea el brau i rardidesa dels ealean) eetratigera.
ans de la
an inateix un hom set! sen t a

1:1 nostre viatge cl . estudi hade tenir el seu termina oblien la
r icial a la

indispeneable visita
casa pairal de la me-

¡cana franceea, que es la Ea:leal de París. La relaida que
ee'ne fen record() que tingue
r porcions d'apoteosi. El
saber l'el' caraeteristic de
tet francesa es Ve...:Sa eN11i seine limits en aquella
Un e. par caceLlent serví
oenent a uns disaursos i
foren el moteo (l'un dila-

avin ens ve a la mema, ea el causant d'aquest artiefeet

qd£ un

.n. iiiiirs—astre de prum!ra
eaulaud en ttl cel cientific pa-

amb gran eloqüentores manifestacions neta •
t.ti catalanistes. Reeurdo quc
--tes manifestacions foren
i gluesades per un
▪
eay L'alele en remereiar. en
e le tete, els obsequis
e-a me—Uta

s. as-meted° que aquestes maafealacions van desplaure a tia

asee pany valencià essenctalment
myolist a, el qual, en sottir.
eee la franquesa de cantes • talio. foca de to, i anib uns
en eastellit, que vernen a
• fa o no fa, ruin segueix:
•eites coses no les havem de
e a l'estranger, san) pleta
i cal que no eurtin de IC.'s de casa".
..ornpanys del valiineiä, per
iianyenia, s i Inés no, assen:a mens rompanys. en can.
le-alter e ni, runa jo, que cale,
,rt,r al disgustat l'error iinor
en que vivia.

tingué la fortumt
aleneiti enfattal.
, ar uI
. .i!tra del . larliCi t :1 : - cal que
t.ng-uin din la nosuni

011 Na q ie:ilael l t Lia n :
pa eta
til a la ilur i això ins
▪ a la e,c)signa de no lb e•IFI les nostres
..!

,•:deieneelt. les paraulee del
y a- aialge demostraven
pa l iar le pätria, ell i nosr. , fer • c• m a entitals dijense previa aonsig-

,.e-, miimtestavein i!iivant
nan.., y uts 1I
1 • n :',1
C ., 111 a tale. no podiem
lar de tuses ni de ilefeiues,
I CreN1 . 1 . L1 n` :11'i . s•
\
;rl eia,
'a de

Tornpanys, en
jift 'u a

in qua!, tu utetesos,

II) deSCO cura en
f res ni letsgeelet.
;I 'ir . te::: a
a la Illeali31';a 2
±1/
H/1
afia
l
¡As acense T

ant

\eeo,

• aimenen .laiprapa• I •aanya i llares (adteerafies, el eeeoril deis

• d es del valencia srens ha
mprist revivanient Ihntul II lambe actimpanyaL de
leeti:V71 te novrs referents
d'a7tuaeit5 . d'un
• yü or, térrea estrangeres.
.mpestes per la curlositat ens
iverr pz,/eat constatar si la
‘ I.1 ii .•otaluela f ieada pel vaaa de aaaeralota als boas eses aeeeptada o no per
1', n 11 pogai ., ti V p gadvs, pe la. eetal a al ha vingut a d onarAleellores se'ns han
lt

consideracions
ti zun p s
le general sobre la Ps1300 ,t.a espanyola i havein arribar a
. rmalusittaa heil precises- La conr;filiCeió (1 ,• 1.5 IflOts del valencià
-lii

• arotaaUr (bes esnenyols a l'es

anger es pura anariencla: Es
ea qüestió d'oportunisme.
1In fet rocen! ens acaba d'orlen• Els diario argentins que el
rrer :meren dc Sucl-America
Ma de perlar a BarceJona con- senglee crimiques espanyoeignadee pee . Jiterake

LA

de l'Associatta Protectora de f Entenyatiça va dedicar un dinar a l'eminent
violonceLlista senyor Antoni Sala, el
qual ami) la fitalitat de crear un pesan/
a favor del, infanta de les escales eana.
lanes, va donar un Comed al teazre
Tívoli el passat mes de gener.
El dinar va tenir lloc al restaurant
Elèctric de Les Planes, parlant-se lata
gansea de l'obra a fer i del pervindre
de la nostia terra. Tant el senyor Sala
rom els raen/hl-es del Consell que hi assistiren restaren mas satisfels de Facie.
• ••
Al darrer Consell Directiu de la Protectora es va landre lacord d adquirir
exemplars del "Labre de les mares"
dl senyor Famcese Flos i Calcar i delegar al senyor Pene Manen per a que
formi part de la Comissió dEncoles del
Centre Cataba d'Horta i Santa

Dimarts, dia 27, comeraarà a Torsosa el dele de conferencies dEducació
general a l'esmeniada ciutat.
La primera conferencia anka a carece del messre Joan Llongueras sobre
educació musical, amb el tema "La caneó popular en les figures de la Pas-

SALA mozAni:
coNcEirrs ANTONI SALA
Les dues audicions ceLlebrades per aquest violoneeLlista
expertíssim a la sala Mozart es
van veure queleorn desanimades;
el lampe, i una indiferencia injusta conspiraren junts contra
l'Ante:mi Sala.
laa abetant el reduit lacró selecto 'leiste .. rem acudí a sentir-

ajó".
L'acre sera al teatre Principal, a dos
quarts de den de la liii, i hi ramita pan
tina seceil, de aOrfeó Tarraguni. per a
executar les segfients cançons popuiars:
"El rant de la Passió", "La Vengo
a Judea". "Jesús i Maria", "Als mortala", "Magdalena", "La Passió sagrada", "La cona", "Portal de Betlem",
"Lea hores de la Passió", "Les set paraules", "Les obres de misericardia",
"Contrapits Iang". "Dei la servirá a la
Verge Mafia", "El moliner", "Dalt del
cal", "La Samaritana". "La Passió",
"Canteas, cristians", "L'adorada, de
l'Horra "A vos, Verga i Mare", "Cata
de la Passió", "Els vuit dolors de la
Mare de Deu", "El Sant Rosada

lo fruí dues delitoses sessions
de música en les que l'art del
notable concertista catalä es palesä un cop mes corn de primera
categoría.
La vacancia d'en Sala es segura i decidida, la sonoritat tot
lemps robusta. son estil
distin g it. resneetu6s. sense cercar efe:des fàcils que enlluernin
el públic. lndubtablernent el jov

violoncel.tista pot vanter-se dt
la

en-a especialitat.
Els programes han esta?. con-

feccionats ainb obres de Penuei
ni, Brahms, etauss. Lucatelli,
l e ach. Fauna Gant. i Ea
totes eles Antoni Sala donà pro-

comprensió ineeLligent
en la inlerpetració alai con de la
seva técnica poderosa.
La primera audició d'un "Nocturno 1 , spagnol " . de J. Grant que
no ens prodal ni fret ni calor:

vee de

mes sobre ide qua ,

4.

lloes comuns de l'Espanya pira
Sala no ha pogut ceo De en aquests concerts ovacions
xardoroses ni Ilargues aclamaciens perá la sinceritat dels
aplaudirnents de l'escullida
Arlt911/

eurrancia que acudí a la sala
Mozart !latera compensaL quid

íntima satisfacen) de la
injusta manea de interés que
aquesta vegada li ha demostral
el públic.
El pianista Pere Vallribera
L ' u un digne acompanyant d'An
toni Sala, fent-se mereixedar
d'una bona part deis aplaudimente.
HOTE LRITZ
SERAFINA BILIN0111

roen en

Aquesla aplaudida sopran, en
daarses ocasions ceLlebrada pul
nostro públic, es deixà sentir no -

vament en la sala d'audicions

lt

Pidz.

La distingfiet oliederieta",
aeompanyada al Mano per la se \niauia Dolors, canta canans i fragmenta d'úneres de Mozart, Beethoven Cauca, Getry,
7,1•1111i n I:11111, °diluiste Borras
palea . A . Marques, Torrens,

Je

dr i ll i Granados.
Serafina 13ignotti feu gala un
eep mes del seu suggestiu eslat
d'expressió chlida i apassionacia
exquissidament tendrívola.
Fui ntolt aplaudida, fent•
ralensiva l'aprebació de l'auditori le so y a acompanyant i cohlaberadora.
E. M. F.
Cuece:11'P PER I,A BANDA Ml.1N ICIPAL
Aval a les onze, la Banda ela ut Hipa] donare un conocen t a la
BarcelonePlatin de St. M
ta Execularit el segiient pro .
grama: "Et cant del valeneiä"
(inartna", , P. Sasa : "La iirlesienInt" (suite). Vizet; "Lienginyet
(selecció), ála ssa nett "La priaeesa groga" (obertura), SaintSreens; "Juny" (sardana), Carreta; "Guillen Tell" (obertura?, Rossini.
CONCERT SAUER
El concert que l'uninent pianista
Emili Sauer té anunciat per aval, diumenge, al vespre, al Palas) de la Música Catalana, començarà puntualment a
tres quarts de deu.
Essent la primera obra del programa el comed halla de Bach, es prega al
públic la puntualitat, puix un cop comen ç ada l'obra no es permetrà l'entrada

a la sala,

1.NIVERS1TAT DE B11142gLONA
—El rector ha maneta:fea Eamona Zaragoza Alba 1 lea-Maria
Canaleta Abellä, mestresses
les SeCCiONS de ll'eseola graduada
de noies del Masnou.
—El doctor Cartilla ha deleg,al
el doctor Magl Fäbrega per que
assisteixi a la recepciú que astil es
la al sute-secretäri del tunde:ten
del Treball.
aprovat lien R. O. l'expedient d'oposicions nomenant
ajudant del laboratori de Balears,
dependent de l'Instilad. d'Oceanografía, En Francesc Navarro,
mnb dl sou de 3,000 pessetes.
—R. O. nomenant Fui Francesc

CONFEREyCIES A TORTOSA

MUSICA

ocupar un Hoe envejable en

Mates, President de la Federaceó
de Mestres de Catalunya, donatä
a resnaentada entitat una menterencia pública el proper dilluns,
26, a les 10 de la vetlla, tractant
de "En Maragall i l'Empurdä".

AL VENDRELL 1 CASTELLTERSOL
El pasan dulluete, dia 19, se celebraren les conferencies mganitzades per !a
mateixa Comiasió; l'una a la Biblioteca
Popular del Vendrell a carrec d'En Barromea Oliver, sobre "formació literaria
popular", i l'altra a Castelltersol, a arene d'En Narria Massó i Valenti. sobre

"Cultura física i moral".
CONEERENCLe DE TOMAS
GARCES
Abans d'ahir, a les deu de la nit. a la
Joventut Nacionalista de la Barcelonesa, Tomás Garcès va donar una canterancla sota el tema "La punja catalana d'aval",
El conferenciant va comentar la significada d'alguns deis nostres poetes
contemporanis, llegint-ne algunes camposicions, i va assenyalar les caracteristiques principals de la moderna Renai%altea.
Aquesta conferencia era la primrra de
lis organitzades par la Camissia (1,^ Cultura de la Joventut.

LABonvrom

DE PAT. ( ;LOG LI

VEGETAL DE LA MANCOMUNITAT DE CATALUNYA. .
INVESTIGACIONS sonnE El.
"BOIXAT" DELS ALI,S
El doctas Claudi Sala. cap de
Laboratori, adscrit als
Serveis 'l'Urdes d'Agricirliiira de
la Mancomunitat de liaialunya,
esta ultimant les inveetig.acions

ami' les que resulta aclarida la
maialtia rice "Bolear' deis ante
que en elgunes comarques l'alelanes ocasiona una perdua anyal
d'alguns milions de pose -u tes.
Es tal la impertiontia que en
economia.agrieola te aesmentada
malaltia, que ja mollee vegadee

tiavien estudiada distingits hornos
de Ciencia, havene-se publicat en
aquests última anys valuosos
treballe, cona ele_ del senyor V.
Pastor, enginyer cap del Servei
Agronómic (le la provincia de Girona, i els dels senyors i
Alsina, de Banyoles, acollits amb
l'iteres pel Cuneen de Fument de
la dita provincia.
Les recerques del doctor Cl. Sala, en posar de uta/idee: t la verieable causa del "Doixat", (amen

ella; mateix Forientaci6 präetica
per a combatre aquesta terrible
flagell del campe I de les experienCieo (VIO estän leid - u- en els
eamps axperimentals de rEeitula
Superior d'Agricultura, es d'esperar que sortiran els consells
practics per a evitar aquest Eagell.
CIOLES DE CONFERENCIES DE
L'ATENEU E al P OR DA N ES
Accedint als linees de la Seccid de Cultura de l'Ateneu Em'ordenes, Eil Jusep Barcielú i

Moner, auxiliar inicia de t'Escota
de Nautira de Palma de Mallorca, en Jaume Alorda, professor

'aterí de la dita escola.
—A proposta de la Facultad
de balosofia i Lletres, sha disposal, per 11. 0. que l'auxiliar temporal En Joaquirn Matan s'enearregui de la catedra de Psieoloieaa superior vacant-en aquesta

Uaiversitat, amb lese dues terceres
liarla del eou d'hieres al prolessurat.
--S'ha rebut el titol d'aeeens
als números 381 i 381 bis de Tescalafó dels eatedrälics senyors
Anloni Torroja i Pece Nubiola.

El lector diu...

ItET111...5 °BREAS
Patronat de Previsi6 Social
de Catalunya .1 Balears. en la seEi

vadarrera sessió, va haver
desestimar diverses instäneies
patronals interposant recurs de
revisto amb virtut d'Actea aixecades per l'Inspecció del Retir
Obrer, per esser presentades fora del termini reglamentari.
Per tant e.s reeceda a tole els
interussats que el dret a eollicitan del Patronal de Previsió
aguce( recurs, ha d'exercir-se
dintre els vuit dies següents en
que es rebi la comueicació de
les Actes de la Inspecció, segons
prescriu Partiele O del Real decret de 24 de jit:i91 de lee'.
ENTERRAMENT DEL GUARDIA
DE SEGURETAT RIBALLOS
Al/ir, a un quart de qualre de
la larde, tengue lloe l'enterrament del guardia de seguretat
Pau flihallos, feriL en el tiroteig
del careen de Sant Pau i mort a
l'Hospital linic.
—El dol fou presidit pel non Cap
Superior de Policia, i anees capa
del Cos de Seguretat, un arent
de la víctima i multe. agents de
vig:läncia.
AUTOPSIA
Al dipòsit judicial de l'Hospital Glinie, elle doctors Pinyana i
1.uanco practieären ahir l'autopsia del cadäver del guardia de
seguretat Pau Riballos Ortiz,
latid a conseqüencia del tiroteig
del carrer de Sant Pau.
Eis forenses dietarninärem que
ei eadäver presentava quatre fevides d'arma de fue en les Guises
i esquerra, tres d'elles amb

CRIDEM TOTS
Sr. Director:
Cal cridar enèrgicament l'atendí) d.,
Ics autoritats municipals, en particular
les de consmns, per tal que vegin d'acabar d'una vegada i per sempre ami els
intol.lerables abusos que cometen cera:

perillosissims deraraensius introdtaint
cada dia clandestinament a la nostra dutat caras de toles menea i anees mols
productes alimenticis que constitueixen
un escarni i un greu peral l per a la salut
pública, i un frau censiderable a la Hlsenda municipal.
Per avui no precisem Mes. Be prou
hauria de saber el cap de Consuma que
maltea de les cases asalaries que hi
cap a la pan di du Besas san cada
una d'elles un escorxmlor clandesta le'
quals cama i altres productes (l'origen
punible són entrats peribleamcnt a Barcelona por la part nie Sant Marti.

Respectuosament.

ClIvestre Fuertes

Sr. Director:
Esta be que la parrasmia del Pi. la
mes barcelonina, celebri en castella lea
ceriniónies de ilengua vulear, arribant
fins a resar en Ilengua forastera els

parenostres i avemaries?
Sr. Director:

Permetim cridar l'atenció de la seccain (aurhanització i oboes de lAjuntaretan sobre restat dancondícia en que er
trotan els carrera conduelas as la Una
versitat Industrial. particularment els
dics de pluja. Són tan intransitables
aqueas carrera guau catan mullats, que
els deixebles preferexen aleshores no
assistir a les classes. Els professors la
arriben fets una Ilastima. Ais6 fa caure
la cara de ves-fruya i alhora ens perjudica molt els que necessariament }lavena de pasear per aquells indrets.

Un nracsecr.

DF__L MUNICIPI
VISITES
Ahir visitare:33 al senyor alcalde, per aeomidar-se'n, ll'ex-president de l'Audiitticia senyor Alvarez Vega, el senyor i presiden)

(lel ()entre de Cultura Hispano.
Americii. senyor Link Palomo, i el
director del "elundo Ilustrado",
senynr iticart F. Fuentes Gamonal.
SIG NAMEN T D'UNA 2SCRIPTUrlia
Ila estat signada l'escriptura
d'adjudicaciú de la contracta per
a la construceie lo clavegueres
en el canee de Diputació, Barreta
Coeli°, Lepard, Indústria, Sant
Simia Becada], Mallorca, Sertori, Independencia i itutiga carretera de Valencia, a favor del senyor Enric
L'IMPOST DE

guna de les esmentades oficinee
per aclarir el collegi on ells co,
rrespon dipositar Ilur vol.

cr:DuLtz2

PiEKLUIALS
Estän exposats per quinze die e
a •Alcalilia el pagament de lirapost de cedules personals i arbitris, amb etl fi de fer les reciamacions que calguin.

MES VAGUES
Eis mossos d'esquadre d'Es,
plugues de Llobregat comuniquen
que els empedradors de la ea-.
melera de Sant Just Desvern a
Sant Feliu de Llobregat, i els
peona d'una bevita en construcció, propietat de don Josep Sandé,
del mateix terme, es declararen
en vaga per negar-los l'augment
d'una pesad t diäria en el jornal,
com tenien soLlieitae i els obrers
de la fàbrica de eiment "Sansón
l'Auxiliar de la Construcció" presentären a l'empresa unes bases
demanant l'augment d'una pesseta en el jornal.

orifici d'entrada i surtidas. Al
ferse-li l'autopsia se li va treure

un projectil.
mort fou produida per einbiela grasosa traumälica.

TELEGRAMA DE PROTESTA

La Corporació General de Treballadora, -Unió de Sindicats Lliures; ha
narras cl següent telegrama al ministre
de la Governació i al presideat del Colasen de ministres:
"Dos cents mil obrera llares de tota
Espanya protesten dels atemptats ternodates imbeeils i tristos, que porten la
selva a les ciutats. Ens han mort el
company Tornas Farreras a Barcelona
i han atemptat contra Josep roUS, a
Saragossa. Si el Govern es alcaide de

garantir elemental dret de viure, recaptarem llibertat dcfensant-nos per tots
els tnitians. Si sur a la consciincia colectiva recen contra el Gavera, no resta altra esperança que revolució. Gavera ha de governar o anar-se'n."
Signen els secretaria J. Legua. Lliterca i F. Batata.
LA UNJO DE SINDICATS
LLIURES 1 LA VAGA DEC

METROPOLITA

•

lii CONFLICTE DEL
METROPOLITA
amb els va-

a han solidaritzat

guistes del metropolitä els atines
Mirare dels ranas de la fusta,
transportes i metalurgia, bits els
gneis celebraren avui un initing,
a un centre del narren du Cabanyes.
laRL'ATEMPTAT DEL CARRER
DE BONAVLSTA
En virtut d'un anbnim rebut pel
jutje del districte de la Concepene, que •instrueix la sumäria sobre homicidi de N'Antoni Royo
lhars, han eslat. anidados a declarar diferentes persones que s'indiquen en Vesmentat anemine a
!los declaracions de les quals
concedeix gran importäacia, ja
que en l'anenim s'explica la forma de Pagresi6, que sembla ésser
exacta a la versió oficial del S.1.10ri u s, en el qual hi ha barrejada
n'e.' dona misteriosa.
ELS EMPLEATS DE BANCA Y
BOLISA
El Sindicat /hure professional
d • Empleats de banca i borsa,
prega amb molt d'interés als seue
afiliats prenguin part alba ett
les cleccions per a jurats del Tribunal Induelrial, que es celebraran avui al mati.

EleS EMPLETS
D'ASSEGURANCES
L'Associació Professional d'Ella
Orees d'Assegurances, celebrarä
reunid general a dos quarts d'enze Mal metí en el seu eatatgiu soedil, plaça de Santa Agna, 8 bis,
siegan, primera, per a constituir
la secció d'auxilis nualuus.
ELS REBASSAIRES
Avui, en el local del carrer del
Marqués del Duero, núm. 89, es
reunirla l'assamblea estatuaria de
delegats de la Unid de Rabassaires 1 ' , erres de Catalunya, poguent ainb vea per()
se/use vot els propagandistes que
l'agita pues part en algun acte i
els repreaculants d'entitals quo
u' untare uuu alt igl ii adherit. pere

qua vulguin informar-se.
ELS VIDRIERS
lees vidriers i e i lii 1 h sus, celebraran, avui, a les del del mate en
e; Cine Bullente, una aSäainblea
general, en la qual es donara
cumple de la solticie del conflic1 e, traetant-se ademes nah rimo
assumptes generals.
El, SINDICAT DE SERVEIS
PUBLICS
El Sindical de serveis -públics,
secció Catalana de Gas i Biectrieitat, celebrarla reuniu avui a les
deu del n'ate.

Aquesta organazació obrera ens ha
transas una nota, pregananas la publicacae, en la qual es diu el seaüent:
"La Unió de Sindicats Lliures fa
püldic per a coneixement dc ropinaa
que depoaa la responsabaitat del que
passi davant de les coacciona que es
fan a ciencia i paciálcia de la pulida,
perque no fracassi la vaga decretada
al Metropolità contra la voluntat de tosa
els obrers tant dei Lame emn de llinie.
Grupa de vint i quaranta hornos que im
pertanyen al Metropolita van obligant
els treballadors, amb amenaces, a parar.
Al pou número 4 han aconseguit fer plegar les brigades 3 i 4 i encara que la
policia va detenir cinc subjectes deis que
coaccionaven, els altres van entrar tranquiLlament. Al pou 7. el delegat del
mateix Sindicas Unic va sortir a parlar
a la comissia dels que els \maca fer
vagar, neganaali categóricament.
El governador. entre Sane va fent
"eleezions" a l'este madrileny."
ELECCIONS OBRERES
lals Sindicats Lliures ofereixen als
obrera per a consulta per a frs afecciona
de jurats al Tribunal Industrial, les següents oficines:
Districtes 1, 2 i 3: al local social del
Sindieat d'Arts Grafiques i Corporacia
general, carrer de Sagristane, a, primer.
Districte 4: al local del Sindical Lliure de Banca i Borsa, carrer d'Avinyó,
número 27,

Districte 5: al local del Seulicat Lliure de MetaLlúrgics, carrer de Guardia,
número 14.
Districte 6: al bocal del Sindicas Lliure de Cambrers, cauce de Ponent, 64.
Districte 7: als dos locals del Sindicas /.1iure de Sana carrers claakolea,
ea, i Ferninde. Duro. 29.
Districte 8: al local (lel Sindicat Lastre de Forners, secció de Gracia, patea de

Revolució.
Districtes 9 i to: al local del Sindicas 1.1Mre de Sant Andreu. carrer de
Sant Ildefons, 2.
ha

UNA NOTA DE LA CONSDEL GRAN ME-

TRUCTORA

TROPOLITA
Autoriszada amb el segell d'aquesta
empresa, hem rubia una nota en la qual
es din que abans d'ahir treballaren ata
obrera d'aquestes obres i ahir 917, Invent-se treballat a tots els pous.
També diu que el senyor Harmaechea
no es siega, a rebre la eami,aia brera
que el visita: sitia que per estar oeupat
',red, ala comissionats que saaperesein
passessin a exposar l'objeete de la visita a l'administració.
Din la nota que l'empreet 't'es ara
s'Id Nogal a acceptar les petieions de
treball que se li han ding iti cunfia que
dramas Taqueares declaracians,
repreadra el trehall tot el personal que
el deixi el dijous passat; altrament
yema obligada a admetre nata ebrers,
dilluns, entenent eme els que tat din no
es presentin renuncien la plaça.

Eis Teaires

L'ELECCIO DE JURATS

ADVEPTIMENT
I
sse.bumuratos Amanso.. lar.=

Ens trobem en la necessitat insuperable de mancar a la
l'edició d'ahir d'edipromesa feta als nostres Ilegidore en
de LA PUBLICIge
retre
l'homenat
de
i
pagines
tar dotze
TAT a En Pep Ventura, encarnació del geni popular.
malalts,
Entre el nostre personal hi ha un bon nombre de
nombre que ha augmentat durant les darreres hores, la qual
sense pèrdua
cosa fa impossible donar les pagines anunciades
dels correus.
Esperem que dimarts podrem suplir aquesta obligada deficiencia,

OLIREItS
La Seceiú Permanent d'Organització i Trebal ll del .Centre Autonomista de *Dependents, posa en
coneixement deis Se1.13 aSSOCiab,
que amb (ansió de les eleeeions
(le Jurats obrera del Tribunal Industrial, que fiaren lloe avni des
de les vuit del mal i a les guata,
(le la tarda, ha 1)bert dues oreenes electornls, situades . truna al
local principal del Centre, !lamida do Santa Mónica, 25, i l'ultra
al local de la Cooperativa 'lea
Centre, carrer Viladomat, 86.
La Junta de Govern de la Sec,
ció prega a tots els seus assoservejain ,pasaar per
ciats
= al-.

TEATRE rcTortr. n
En virtud de l'éxit que asco,
lireu aun les represes de 'Jugar
con luego' u 'tIienlliia Itusticana" por la notable .2.ompanyia
que actúa en el Victoria, Tempre
sa ha disposat que les esmenta,
des obres formin pul del programa en les funcions d'avui
dimnenge , últimos de l'actual
temporada.
En et ,cartell de tarda hi legue
ren: "Jugar ce in fuego" i "Cae
‘mlleria Rusticana" en les quo
es distingeigen el 'menean Oar„
cía Soler, Rosa!, Conadd, Valls,

-

AGENCIA

HAVAS

LA PUBLICITAT

rfflumenge 2 de març de /

TELEOR AMES

AGENCIA RADIO
D'ORIENT

LA PRESA DE GARANTIES

Els périts aliats han
començat la redacció
del projecte de Tractat

Es coneixen nous detalls de l'important complot
nacionalista

El Govern pren en
giques decisions c
tra la campanya d'
cendis

La policia de seguretat disposada a marxar contra
Fcrmidable escändol al Reichstag

eis conspiradors

Berlín, 24.—L'ofensiva tabulada pel
ministre prussiä ele linterior, senyor
Severirtg contra les organitzacions d'extrema dreta i que començà arnb la detenció del tinent Rossbach, ha donat per
resultas descobrir tots els fils del vast
complot dirigit contra el Govern i el
gabinet prussiä. Sembla que es tractava
de renovar el cop d'Estat de Von Kapp,
pecó amb una millor preparaci
ó.
La Prasma !liberal i socialista es
mostra unanime en declarar que la república alemanya acaba d'escapar-se del
major perill que fins ara l'hagi amenacada.
Ultra enderrocar el Govern de rImperi i el de Prússia, els conjurats es
propasaren abolir la constitució de
Weimar i proclamar una dictadura nacional sota la direcció dels caps d'extrema dreta. Aquest moviment nacionalista, prepara! amb gran meticulositat no
s'estenia solarnent a Berlín sinó a tot
l'Imperi. Shan efectuat fructuosos registres a Cassel. Harfurt Macdeburg,
Breslau i altres ciutats de Pomeränia.
A Berlin s'han efectuat 26 detendona. Entre les persones detingudes figuren un general i non/brasas oficials
de l'antic exercit. El suman i ha demostrat que els organismes de l'extrema
dreta disposaven de gratis sumes de dines, la qual cosa els hacia permès d'organitzar-se tan perfectament per a 1111r
empresa contra l'Estas. Tots els grups
locals, temen, de més a més de Ilurs
cape oficials i civils, caps militars que
reclutaven partidaris encarregats de formar les trapes d'avanguarda del projectat cop d • Estat. La direcció del partit acusat, que es titula partit nacional
liberal, está representas en el Reichstag per tres diputats. Es declara irmosmis i àdhuc protesta contra l'acció de
les ari ses-,.. sts prussianes.—Radio.

Essen, 24.—Aquest matí arribaren a
aquesta població els laboristes anglesos
general Thomson i diputats senyors
Adamson, Buston 1 Shaidet, els quals,
com se sap, viesen a estudiar la situació
a la regia ocupada de la Ruhr.—Hayas.
EL CONGRES D ELES CAMBRES
DE COMERÇ I LES REPARACIONS

París, 2 4 .—Telegratien de
Dublin a "Le Journal" que el
mandant en Cap de les torees
cionaes del condal de Den
ha fet saber als rebels que su
campanyes incendiäries ¡
temptats no terminen, seräe
sellats immediatament set re
que havien estat ya cender,
a mort amb anterioritat.
Aquests rebela foren dese
no fa gaire temps a Drum
Castle.—Hava4

Londres, 24.—La comissió eco' nemique de la Conferencia es va
ocupar abur de la situació de les
societats anònimes. Avui, dissabte, tractarà de la qüestió relativa a les concessions.
La comissió politice ha adovtat
la decisió de dotar la ciutat de
Merkel d'un estatut autònom semblant al de la illa de Tenedos.
Han quedat mantingudes les elä.usules relatives a escotes. — Ha-

vas.
Londres, 24.—Conferencia ine
teraliada per a la quüestió de
Turquia:
perits financiers i econemies han dona t per terminats
Enes treballs.
Les tres Comissions han arriba/ a un complet acord i han començat ja a ultimar el text de
les modificacions que han d'introduir-se en el projecte de traetat de pau que els aliats formu-

laren a Lausana.
S'ignora fins ara la forma en
que Ragua de quedar redactades
aquestes modificacions, però l'assumpte quedan ä resolt el chiller/1s
vinent en una reunió que, a l'eforte. celebrarän els esmentats
.perits.
El senyor Dompart, President
de

la

Delegació

francesa, ha re-

hut la visita del senyor Venizedos. Es creu que potser el President grec no sigui cridat a informar davant la Conferencia en
pt sinó que sigui invitat simplement a conferenciar per separat amb el President de la mateixre—Havas.
Alones, 24.—La prensa desment
que hagi ocorregut cap conflicte
entro el comandant de les troP ee a Tracia i els caps revolucioniiris,
També es desment que el gení- ral Pangalos tingui el propesi! de marrar contra Atenes
hagi arrennt cap torpediner
aliat a ports grecs. —Havas.
ELS MINAIRES DEL MOSELA 1
DL'L SARRE VAN REPRENENT
• LTIIEBALL :-: A LA HOUVE

CONTINUA LA VAGA
Meta ; 24.—A les conques de car
• n 101 Mosela i del S.arre va essent cada dia mejor el nombre
divers que es presenten a les
mutes. A les mines del Mosela
eelian presenta: últimament 1,650
nota res.
A La Huye els obrers del Sarre ,-ubvencionats pel Reich contienen la vaga.—Havas.
PROXIMA 1 SOLE M NE INAUGURACIO DEL CARRIL DE RABAT

A FEZ
Casablanca, 23.—El die 3 d'abrd se celebrar à la inauguració
del ferrocarril de lea normal en el
trajeete Rabat-Fez. Aquesta mau
guració revestirà caràcter de solernnitat. El sohlä Muley-Youse
set prendrä seient en el primer
tren qu esortirä sap a Fez, on se
celebrara un gran banquet . A la
tornada s'efectuarà una Otra rnanifestació a afekinez—Radio.

EL MINISTRE DE L'INTERIOR
PRUSSIA NO VOL COMUNICAR
ENCARA AL PARLAMENT ELS
DETALLS DEL COP D'ESTAT
QUE ES PREPARAVA
Berlín, 24.—L'oficina de la Premsa
prussiana publica la ssgitent informació oficiosa:
"El ministre de l'Interior prussiä, can
a mesura de prudencia, ha, évtat comunicar avui al Parlament prussià els
detalls esperats per una part del Parlament respecte del cop de mä que preparaca el partit ultra-nacionalista. La
capsa d'aquesta reserva és que encara
estan en curs importants mesures i no
ha crinterrempre's el sumari obert pel
fiscal. A l'enserias interessos de política interior i exterior han decidit al
senyor Severing a no entrar en detalls
sobre rorganització exclussivament de
les societats secretes. Cal donae-secomp
te de la gravetat del perill representas
pel cap d'Estat que tramava el partit
ultra-nacionalista i que ha estat descolara a temps. Solament davant de la
gravetat del perill i la repercussió que
hauria Magua fatalment en la unitat de
l'acció alemanya a la Ruhr, s'h decidit el ministre a contestar avui a la interpellació dels socialistes."—Radio.

LES PRECAUCIONS DEL GO-

LYALTEY CONVALESCENT
Casablareca, 24—Encara que
mes lenta del que s'esperava, con
tinua en bones condicions la convavaleseeneia del mariscal Lyautev, el qual contiuua a Fez, re- ssant el seu retorn a Rabat,
tr a
anunciat massa aviat.—Radie.

VERN PRUSSIA
Berlín, 24. — El ministre de l'Interior
de Prússia, en vista de les ordres de
marxa rebudes pels partidaris del senyor Hisler a Thuringia, ha orenat, a
la policia de seguretat que estigui preparada per posar-se en marxa al primer avis,

Secció Marítima

Vapor espanyol "A. Cola", amb
ratea general, cap a Valencia.
V por' espanyol "Cunera", amb cärrega general, cap a Gandia.
Vapor espanyol "Canalejas", amb
carrega general, cap a Cartagena i escales.
Berganti goleta italiä "Segretario del
Bercero", en Ilast, cap a Philipeville.

Moviment
Vaixells entrats
Vapor espanyol 'talar', dc Lis Palmas, amb cärrega general. Amarras,
rnoll d'Espstnya Est. Consignatari,
guimbau.
Vapor espanyol "Cirilo Amorós", de
Gijón, amb càrrega genera/ i cinc passatgers. Amarras, moll d'Espanya NE.
Consignatari, Companyia Transmedherränia.
Vapor espanyol Mallorca", de Palma,
amb cárrega general i 50 passatgers.
Amarrat, moll de les Drassanes. Consignatari, Companyia Transmediterränia.
Vapor italiä "Venezuela", ele Génova, de tränsit. Amarras, moll de Sant
I3ertran. Consignatari, Italia Amèrica.
Vapor espanyol "Ramón", de la mar,
amb peix. Amarrat, moll de Llevant.
Consignatari, S. A. de Navegació i Pesca.

Vapor espanyol "Tambre", de Santa
Creu de Tenerife i escales, amb carrega
general. Amarras, moll d'Espanya NE.
Consignatari, Companyia Tran s rneditersarda.

Vaixells despatxats
Vapor espanyol "Antonio López", amb
ciarega general, cap a Veracruz i estat' les*

Vapor espanyol "Rey Jaime I",
Bast, cap a Nipole.

en

Vaixells sortits
Beccaro", en hast, cap a Philippeville.
sil, cap a Tarragona_
Vapor noruec "Bretagne", de tränsit
cap a Génova.
Vapor ancles "Calderón", de transi!, cap a Sant Feliu.
Vapor angles "Churnica", amb cärrega general, cap a Tarragona.
Vapor espanyol "Ampurdanis", amb
carrega general i tränsit, cap a Cadaqua i escales.
Vapor uni" Venezuela", amb dirrega general i transa, cap a Valparaíso
i escales.
Vapor espanyol "Balear", amb
rega general, cap a Malst.
Vapor espanyof Rita", amb cärrega
general, cap a Mälaga i escales.
Vapor espanyol "Margar", amb
rega general, cap a Gijón.
Vapor ;tala "Tiziano", amb carrega
general, cap a Valencia.
Vapor esparyol "Paco", arnb el seu
equip, e-e a la mar.
Vapor espanyol "Mallorca", amb carvega general cap a Palma.

Circula el rumor que el senyor Hisler tenia el propósit de penetrar a
Prússia davant de les leves hosts, peró
rúnica cosa que se sap de cert fino
ara a les que anomena "trapes seres
d'assalt", amb l'objecte de fer präctipues de camp.anya pels voltants de Munich.
El Govern bävar ha declaras que es
age en absolut a tots aguces maneigs.
Ha estat detingut un cap nacionalista acusas d'organitzar (orces per marxar contra el Govern.—Ifavas.
CORREIJS DETINGUTS
Berlín, 24.—A Thuringia han estat
detinguts per les autoritats alemanyes
diversos correus especials del Cap naval Ilisler, els quals estaven encarregats
de distribuir ordres de crida, per a fins
desconeguts, als membres de les organitzacions denominades "Centúries".—
Hayas.
GRAN ESCANDOL AL REICHSTAG
CALGUT SUSPENDRE LA
SESSIO
Berlín, 2.4. — En la sessió celebrada
aquesta tarda pel Reichstag hi ha hagut un gran escàndol, motivas pel discurs d'un diputas nacionalista que figura entre els instigadors principals de
ranomenat "complot nacionalista".
Hi llagué crits, insults i amenaces
la sessió va haver d'aixecar-se en mig
d'un gran tumuite.
Les sessions del Reichstag no es reprendran fins el dia ir del vinent mes

UN ALTRF DISCURS DEL CANCELLER CUNO
Stut sgart, canceller Cuni ha
pronericiat un extens discurs, durant el
qual ha prec-onitzat la ressistencia passiva a ultranea, per tal que les possibles
negaciacions que s'ensanlin en el sets dia
puguin e-ssen prec-edidps per les-simiacié de la Ruhr.
Va afegir que en cas 7ue aquestes negociacions donessin eesultat, el noble
hauria de suportar carregues enormes,
ja que Alemanya vindria obligada a reparar firrs el límit de les seves possibitv.
El senyor Cuino va sortir després en
direcció a Berlín—Hayas,

EL MINISTRE DF TRANSPORTS
ANI:LLA LES ORDRES DICTADES PER L'ADMINISTRACIO
FERROVIARIA FRANCO-BELGA
Berlín, 24.—El ministre de Transports
ha adrekat als ferroviaris de les domarquei ocupades una circular, en h qual C3
declaren nul.les i sense efecte /es ordres
dictades per l'Administració ferroviaria
franco-belga, Sota vegada que' aquesta
substituit per sí mate-ha a rAdministracia alemanya amb terminaos violació del Tractat de pan a Versalles.
En conseqiiencia, afegeix ressnentada
circular, queda prohibit absolut als
empleats i obrera ferroviaris acatar les
ordres de l'Administrarle, franto-belga
fer-los el menor servei, sots pena de
corniat i processament,—Hayan,
AGRF.SSIO A UN DESTACAMENT
FRANCES :-:
ALEMANY
MORT
Dusseldorf, 24. — Un grup d'individus
que s'havien anstgat pels voltants d'un
bosc proper, fin nombrosos dispars contra el lloc francès que vigilas:a la línia
ferria
Virhalle a Wohlrnarstein.
Els , soldats francesos contestaren a

D

Darrera hora
a

Congrés ceI Comerç
Espanyol d'Ultramar

Primer

EL FOMENT DEL TREBALL
NACIONAL
Tingué lIsie ahir, a les sis de la tarda,
la recepció dels cungresistes d'América,
que han assistit a les tasques del Congres. La sala d'actes . del Forman, enrulla de concurrencia, entre la que figuraven diverscs clames 4 damieeLles,
presentaea un cup de vista magnífic
Al voltant de la savia presidencial hi
havia el sota-secretad del Treball, senyor Castro; el president de! Foment,
senyor Cort; el governador civil, senyor
Raventós; senyor marques
d'Alella; coronel senyor Piqué, en representació del cauitä general; reverend
senyor Hospital, menyor Pere Obir, re-'
presentent deis catalans de l'Uruguai;
conde de Caralt, doctor Martínez Vargas, eis'-representació del Oeustre de la
Universimit; senyor Luengtt, delsgat
regL de'Primera Enserryanea, etc., etc.
El president del Foment, senyor Cort,
pronuncià un bell parlament. Començà
congratulant-se de vente reunits al vell
casal del Foment als congressistes arribats de tan diverses i Ilunyanes ternes, remarcant la coincidencia de que el
Foinent comences les seves tasques en
començar enllä les mars els inicis de la
itulepensiencia dels nobles d'América. I
és tant mes d'agrair la vostra visita
quan ens trovem a la peninsula pels at-

l'agressió, matant a un alemany que intentava fugin—Havas.
L'ATEMPTAT CONTRA SME-ETS
DETENGO DE. L'AGRESSOR?
BruseLles, 24.-11 policia aletnanya
ha detingut Ill1 inditdtu anornenat CarIen Deutsman, com a ressumpte agressor del cap nacionalista, Smeets.
En les se-ves declaracions nega que
sigui l'autor de l'atemptat, pecó la pedida ho afirma.
En un registre practicas en el seu
domicai se ti han trobat papers comprometedors i cartel que demostren que a
un fanàtic de les idees pangermanistes.
—Hayas.
LES EXPULSIONS A RHENANIA
Coblenea, 24. — L'Alta Comissil interaliada de Rhenania segueix expulsant els funcionaris
de la vora dreta del Ithin C/lle es
rieguen a acatar les ordres o a
coliaborar amb les autoritats
d'ocuparió.
Durant, lee Ultimes 48 llores
ha ordenat l'exnulsió de 44 funcionaris, la niajoria de Duanes,
amb les seves re s p ectives t' amilies.-Havas.

LA COMISSIO DE REPARA
CIONS I EL COMETE DE
GARANTIES
Paris, 24.—La Cornissiú de itcparacions ha deciarat välida i
efectiva la decisió del Comité de
garanties en negar-se a aprovar
l'acord concertat entre els govenos de Berlin i Suissa relatiu
per cortes conmanyies alomaa les assegurances de vida retes
nyes a determinats súbdits suilssos.
En fonamentar el Comite la
seva negativa, va dir:
Govern del Reich obligacions ciue
te de fer efectives en divises estrangees.
Airó ner ea admissibles, jaq ne
l'esmentat Govern s'ha declarad
en la impossibilitat de fer ei',etíos els pagaments per repaacions.—liavas.
MR. LLOYD GEORGE INTERVINDRA EN LA DISCUSSIO DELS
COMUNS SOBRE LA SITUACIO
• A LA RHUR
Londres, 2.4.—Mr. Lloyd George pren
drä probablement la paraula el din/ecres vinent a la Cambra de Comuns en
la discussió sobre la situació actual a
la Rhur. La seva intenció és la de presentar un pla propi referent a la desmilitarització de Rhenania sota el control de la Societat de les Nacions.—

Radio.
ELS LABORISTES ANGLESOS I
L'OCUPACIO
DISCURS DE RAMSAY MACDONALD
Londres, 2 (retrassat).—E1 leader del
Labour Party senyor Ramsay Macdonald ha pronunciat un discurs durant
el qual ha declaras que el seu partit
era i desitjava ésser amic de França,
no havent d'interpretar-se la posició
adoptada en l'assumpte de la Rhur TIle3
que com un desig d'evitar noves dificultats a Europa. El Labour Party ha
decidit enviar una missió a Alemanya
per poder presentar ale socialistes de
París una base d'acord sobre principis
acceptables.—Havas.

de la política en un estat de lamentable endarreriment Amb tot creu fermament que cap fomentar i intensificar
les relacions comercials entre nosaltres
i els pobks crAmrica. Vosaltres—dintemnur materies primes que nosaltres 120
i nosaltres podan oferiros els
productes de les nos-tres indústria i agricultura.
Glosa el concepte de Bolívar de formar una federación d'estats americana
d'origen espanyol, i declara que ell no
comparteix aquest ideal, mostrant-se decidís entusiasta de l'expandiment i de la
convivencia espiritual de tots els pobles de ratea Usaba. Acaba regraciant
novament als congresistes i assegurantlos que a Madrid i a Sevilla potser que
siguin' rebuts anda més pompa, perit no
attib més cordialitat, que a Catalunya.
El senyor Pere Mir, catala resident
molts anys a /slontevideu, Regí un curt i
substanciós discurs. Res no serian els
acords del Congrés si no es tradueixen
en Beis; res no seran aquestes Ileis si els
comerciants no es disposen a lluitar per
a vencer la competencia que els entrangern fan als nostres productes. Deixem
de banda el patriotistne i tinguem present que en el comerç el que compta
és el preu.
Finalment, el delega! del Govern, senyor Ramon de Castro, pronuncie un
blanc discurs. dient en sintesi que el ministre del Treball, que- ell representava,
es constituiria en porta-estandart de/8
acords del Congrés. EIngib també la
tasca del Foment del Treball Nacional
i es confessä admira( de les belleses que
ioclou la nostra chut,
W4

D'IRLANDA

Roma, 24.—La secció financiera del
Congrés de Cambres de Comerç a
adoptat una moció del delegas america
declarant que es creu essencial i inevitable la reunió d'una c o nferencia económica, a la qual hi assisteixin les nac t -ss - arranjar definitivament la
qiiestió de les reparacions i dels deutes,
així mateix aquesta conferencia podria
trar-ar del sanejament dels pressupostos
i dels crédits entre Estats.—liavas.
LA CUESTIO DE TANGEB
FRANCA NO VOL PARLAR-XF'.
FINS QUE SiGUI RESOLTA LA
QUESTIO DEL ABUR,
Lausana, 24. — La "Gaceta
Lausana" publica un artiele
"Espanya, França i Tänger",
en el que fa comentaris sobre
l'estat d'aquesta qüestió. Espanya—diu—va trametre el seu representant al congres de la prensa de Lió i l'esmentada cacé feu
en el (lit congres un papel molt
Malgrat airó les relacions
entre França i Espanya si be amistoses són molt Iluny d'esser
cordials, i és de temer que totes
les coses boniques exposades
la Conferencia de Lié no anirän
més enllà del terreny de la tenria, França i Espanya estän (record en que ela qüestió de Eingen ha de resoldre's, perü aquí
acaba el seu acord puix ces interessos d'arrabios nacions roepeche a la ciutat africana són oposats. Espanya desitja entrar en
possessió de la d i ta ciulat i França desitja el mateix ..fent valer
corn a tltols la labor realitzatla
al Marroc pel mariscal Lyautey
i el set] exemple de colonitzaeni
ati Nord d'Afrnca. Anglaterra hauria de figurar com a mitjancera
en aquestes negociacions les
quals havien esta! anunciades
per a dintre de poe, però sembla que ara les coses han canviat. La qüestió de Tänger no serà !nadada abans que sigui resolta la qüestió de la Mine. Això
naturalment no convé a Espars' a
anglés ha exprese
sed el seu desig que les negociacions no es celebrin a Algecirce sinó a Tänger. De totes
maneres la resodució d'agur-eta
qiiestie ha estat ajornada indebnidament i el silenci s'estendrà
de non sobre la qüesti6 de TTnger—Radio.

LA MALALTIA DE LENIN
BUTLLETI FACULTATIU
Helsingforts, 24.—El butlleti
facultatin de l'estat de Lenin dio
que la parälisi del bree i cama es
quera és degluta a desordres en
la circulació de la san g . Adhuc
suposant que la cura total siieui
possible, cosa molt improbable,
els metges afirmen que la enea
durarà molt terups.—Ilavas

Tots els oradors foren aplauslits.
Finit lacte, els concurrents foren obsequiats astil un lunrh.

A L'HOTEL RITZ
A les nou del vespre se celebra el sopar, obsequi de l'Ajuntament de la citttat als congresistes. Assistiren uns tres
cents invitats. A la presidencia hi !savia rakalde, senyor marqués ¿'Aleta;
el senyor Ramon de Castro, representant del Govern; governadur civil, Marian Viada, /datnns, Enric de Lara,
Ernest Calvó, Josep Torralba, Vilaseca,
Manuel García, conde de Caralt, Tusell,
Lluciä López, marqués de Montroig,
Ces!, Nadal, delegat del Treball, etc.
Als postres parlaren l'alcalde, el representant dels espanyols Xile, senytsr
Rodríguez, i l'alcalde de Centfocs, senyor Fernández Costi.
El sopar fou esplendidarnent servit.

AL CENTRE NACIONALISTA

nr--

MOCRATIC DEL Cl-OT
CONFERENCIA DEN JOSEP
BARBEY
Al Centre Nacionalista Demoleatic
del Cm dona el regidor En Josep Barbes, la seva anunciada conferencia sobre el tema "Nacionalisme i Cultura".
L'acempanyaven a la presidencia els
senyors Bonsoms. Lera, Negué, Mese, Neeee i Constansa, de la Junta directiva del Centre.
Ei senyor Panades presenta el conferenciant, el qual resenrottlä el seu discurs, explicant la trascendencia de l'obra
cultural empresa per les corporacions

FRANÇA ADOPTARA 1-110
D'ESTRASBURG O SIGUI 35
KOTS SOBRE L'ACTUAL
Paris, 24. —"Le Petit Parisien" d
ra que si la Cambra es decidí a no
cutir la hora d'istiu abans de les
ces de Pasqua la qüestió quedarla
nitivament ajornada.
Peró es creu saber que s'ha ar
un acord en partidaris i adversans
bre l'adopció de llora d'Estrasburg
adelanta 35 minuts sobre rhera aet
En la sessió vinent es presentan
projecte de Ilei en aquest ssntit.
dio.
L'AMBAIXADA DE FRANCA
EL YATICA
París, 24.—Aixi que 'sigui , r1 fet
tatsit legal de l'Església de Franes
tre el Vana i el ministeri d'Afers
trangers, abandonará rAmhaixada
França en el Vaticä, rambaixader
ordinari M. Jonna_rt.
Des d'ara queda oficialment
jada relecció del seu euccesms,
En certs tírenle es designa a V
bert David , diputat i ex-sots-seer_
d'Estat de l'Interior, perit tare'é es
la de nou per a aquesta crea de
tual ministre de Justicia. Mi Calrat.
En cas d'esser aguest el nomsnat
rial arribas Vocasiti crimen-luir
modificacions en el Gabinet. de les q
es ve parlant i que no s'IsvsH
fer fins ara.—Radio.

LA GRAN SETMANA AGRICO
FRANCESA
24,—Del 10 al 21 n-!:' mai
celebrarà a aquesta capital la Grua
mana Agrícola. orgamazada per
juntament i les torees vives de T
ande motiu de la Fina agrícola nce
qual fina ve celebrant-se constan
fa molts artes i constitueix Usar
provincial més important des del
de vista agrícola—Hacas.
UNA BANDA PNTERNACION
DE LLADRES LA DIRECCIO
LA QUAL S'EX RPrr IX DES
D'ESPANYA
Paris, 24—Aquest inalt
estat detingus a París dicen
individus pertanyents a una h
da internacional de Ilad-es.
Sembla que la direecie d'aqu
ta banda de rnalfacte rs sexere
des d'Espanya.
El s detinguts avui procedien
Rússia i se sap que havien co
múltiples manteles a Bruesele
•
Varsòvia. Viina i V..- a

Hayas.
LES ECONOM1FS EN LA JIS
CIA ITALIANA
Roma, 2...s.—Per raons d'economi
Canse!l de ministres ha decidís la sup
sió de quatre tribunals de Cl5S2
guatee d'aperlació, 57 jutjats i 350'
tons".
El senyor Mussolini ha anunciat
Consell de ministres que les mesas
en els pressupostos dels ministeris
Finances. Interior i Corretts, repte
ta fins ara una economia de 512
botas .—Havas.

populars de Catalunya, dttallant
porta a terme la Comissió de Cu
de l'Ajuntament de Barcelona.
En acabar, el públic, que l'havia
co tat religiosaments ii tributa
aplaudiments.
CONFERENCIA D'EN JOS
O. ANGUERA DE SOJO
Anit passada, En Josep O. An
de Sajo dona al Foment Aida
Català sobre el tema "Finalitat i
ció de la Unió Jurídica Catalana".
„t.
sala eslava
a sk
Plena
pacen
La la presidencia, ultra el curtí
ciant el senyor Maspons, de la
Jurídica, i els senyors Morató
poch, del Foment Autonomista.
El senyor Anguera de Soto d
trä d'una manera clara i precisa Ilise
Ileis irnposades per l'Estas opresor,
completament oposades a l'esp erit 1
la Unió Jurídica Catalana estila sic
ho. Fon malt aplauslit.
En l'edició del dimarts donam m la
senya de la conferencia ami' tota la
ció que es inercia.
NOI MORT PER UN AUTOMO
Ahir, a les vuit del vespre, un au
la matricula de Barcelona, a la can
da deis carrers de Muntane r i del
ril. atropella el noi de 13 anys Sals
Méndez, habitant al carnet de San
número 35, baixos, causant-li conta
a les cantes i hemorragia interna, d
qual morí mentre l'auxiliaven al
pensari del carrer de Sepúlveda.
El soler, N. Grcuger, 1 90 del*
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CONTERENCIES
D'ESPANYA

La convocatória de Corts

Declaracions del couite de Romanones
La sumaria del comLa cglestid del Marroc

boi a Tizza
Haven declarat ja davant del Consell Suprem de Guerra i Marina el general Cavalcanti, i mitjançant interrogasen: el general Berenguer en la causa
del comboi a Tizza, el dilluns o el dimarts es reunirá novament el Censen
Suprem per adoptar resolucions de
transcendencia.
En anys anteriors les vacances de
Setmana Santa han començat en diIluns, pere, per excès de treball, en l'actual sha fixat la data del dimecres.
Es penible que abans es faci públic
el processament d'un general de l'Arma
de Cavalleria.
DE LA CAUSA DEL DIVENDRES
El Consell Suprem de Guerra i Marina ha fallas la causa vista ahir.
En la sentencia s'imposa un any i
un dia de presó militar, amb l'accesória de suspensió d'empleu durant el dit
temps. al comandant Estruch i al capitä Gonzalcz.
Al tinent Molina se l'absolt Iliurement.
EI.S PARES DELS SOLDATS DE
QUOTA
A la "Casa dels Estudiants" s'han
els pares dels soldats de quota
rs de 1920 i 1921, que ¿N
de
trol., a Alcira,
I' ¡van: l'extraordinari nombre d'adhes rihudes de toses parts d'Espanyr nue són en alguns milers, tornará
a reunir-se la comissió per a discutir
und graposició a l'objecte de celebrar
un nating en un teatre i ur.a manifestació pública que es dirigirá al ministeri de la Guerra per a lliurar les cenclu ‹ : . ns.
DESMENTIMENT OFICIAL
Al ministeri d'Estat han facilitat avui
la i . eilent nota:
"Un periódic trstament conegut per
les seves campanyes d'escàndol, ve parlan/ aquests dies de certa subhasta de
eontracte de paper per al Marroc, adjudicada a determinada casa pel ministeri d'Estad
Encara que per endavant les gents
honrades hauran pressentit el valor que
pot atribuir-se a semblante denúncies, el
ministeri d'Estat afirma que el tal contracte i la seva pretesa adjudicació no
La noticia es en absolut falsa."
han existe mai.
EL COMUNICAT
Zuna oriental,- - A la posició de Tizzi-Azza Nord fou ferit greumént el soldas del batalló d'Africa Jaume Capdevila.
El comandant del "Recalde" tira contra I s ememic, que es trobava a la plaja, prop de Sidi-Amaran amb un caraby . dispersant-lo, amb baixes i desperfectes als carabos, que foren abandonats.
La posició Benítez tirá sobre un escamen d'enemies, que es dispersaren.
Per causa del temps l'aviació no feu
recen/da/manis.
La policia del servei d'emboscada de
Bu-Stadaner sorprengué i dispersa una
partida de malfactors, causant-los-hi un
mort i quedant-se un finen remington.
Zona occidentaL—L'alt comissari embarca en el creuer "Reina Regente",
cap a Algeciras.
Una esquadreta d'aeroplans bombardejó alguns aduar, de la vall de Tiguiza, premie terra un aparell a Lestena i
un altre a Darga, resultant ferits el capita Avenan i el tinent Lavifia, que pilotaven el darrer, al aterrar.
El capitä de policia de Gomara, amb
.forces de la rnehalla, noticia, harka ami'ga i regulare indígenes, han ocupas una
' casa a un quilómetre d'Uelaet, en direcció a Beni-Siad, amb foc, secundas
per canoas i ametralladores de Lestena,
tenint un mort de 'solida.

El comte de Romanones aquesta nit
s'ha explicat en aquests termes, comersant amb els periodistes:
—Cree que el dia 2 d'abril celebrarem Consell de ministres per a estudiar
i acordar la declaració ministerial qtte
ha d'acompanyar al decret de dissolució
i convocatória de les Corte.
El dia 7 tintinan un altre Consell amb
el Rei, el qual signará cl decret.
A la sortida donaren/ a la Premsa la
declaració.
El dia 29 se celebraran les meass....s.
El dia 22 de maig es reunirá el Parlament i funcionará fins el 18 de juliol, en la qual data será tancat bilis a

la tardor.
LA JORNADA MINISTERIAL
El cap de Govern ha manifestat
aquesta tarda que aquest ma tí, en
despatxar amb el Rei, ha posat
a la signatura diversos decreta
de diferents departaments, entre
ells un de Governació nomenant
governador de Palencia a don Ramón Bille.
De Finances ha signat diversos
decreta de concessió de cradits.
De la Presidència un altre, modificant el regim psi. tal d'Espanya a la zona del nostre protectorat al alarme.
Després ha dit el president:
—Ara, contestant al suposat
d'algun peribdie que les eleccions
no se celebraran fine a octubre,
sols ha ig d'afirmar que les
Corts se reunirán el mes de
maig.
Sera moguda la setmana politice immediata a la Santa'?
—Ho será—ha dit el marques
d'Alhucemas — pere sense cap
conseqüència
—El ministre de la Governarió no ha rebut a y ]. els periodistes per trobar-se al pelan (te
la infanta Isabel, en la reunió de
la Junta Patronal per a la repressió del trafic de dones.
Els ha rebut el sols-secretari,
manifestant que a Sevilla s'havia
resolt satisfactoriament la vaga
de flequerS,9,
—El ministre de la Guerra, al
seu despatx oficial, els ha nutnifestat que havia signat una Renal
oree resolent l'expedient instruït ahir per habilitació de local del ministeri de la Guerra
cedit pel de Gräcia i Justicia que
serveix de presa per als mililars
condemnats.
Aquests tocata — ha afegit el
senyor Alcalà Zamora—són dos:
l'un a l'Africa i l'altre a la Península.
En el mateix expcdient s'lla revolt que es porti a las Corts un
projecte per a la reforma de lar 1 ic h ' del Coili Militar que es refereix al lloc on han de cumplir
condemna els militars.
-Tambe ha dit que havia celebrat
la primera conferencia amb tl'Estat Major Central, assintint-hi
els generals Aizpuru, Ardanaz,
Larrea i Ruiz Trillo.
Els vaig donar compte—ha alegit el senyor Alcalä Zamora —
del Decret sobre el voluntariat,
perquò l'estudiin, perquè ha d'esser ratifieat per les Corts, i puguin introduir-hi les reformes
que considerin pertinents.
També s'ha acordat en la reunió que les convocatóries por
a les Acadèmies Militars, segons
el pla de les antiguos, siguin les
últimes les que ße celebrin aquest
istiu.
També vaig exposar les tones

NEGOCIACIONS AMB FRANÇA

generals per a la reforma general de l'exercit, en les quals

Com es recordará, a poc de constituirse el Govern s'inicia una negociació amb
França per a regular les relacione de les
dues rones limítrofes del Marroc.
La malaltia del general Liautey, qual
dictamen vol tenir cts compte el Gabinet
de Parle, ha impedit passar dele prelirnMars, perú tot fa esperar que amb la
minora del resident francès la gestió
seguirá de seguida el seu cure.

comprenen la farmacia del professorat de les Academies, els estímuls directes i indirectes que
han de concedir-se per a estimular l'oficialitat de complement
base d'aprofitar la cultura civil
adquirida a les Universitats i Escales espssials, eil estimule d'igual classe que han d'otorgar-se

JUNTA DIMITENT
S'ha reune la Junta de govern de
l'Ateneu, i considerant que per haver
estat elegida *Use sol.licitar-ho i reelegida després d'una dimissió col.lectiva,
no havia d'actuar Ines que en una atmosfera d'unanimitat afectuosa, va resoldre dimitir irrevocablement en vista
de l'actitud obstruccionista d'una part
petíta, /aró sempre respectablii, de socis.
A aquesta dimiseió no es va adherir
el bibliotecari senyor Pereira.
La intpressió dominant és que será
elegida una Junta de tender/des conservadures.
QUEIXES DE LES CIGARRERES
Ha arribat a Madrid una comissió de
cigarreres de Gijón amb el fi de protestar davant el director de la Companyia Arrendataria, i del ministre de Finances contra el favoritisrne de l'admissió d'obreres i en els ascensos de la
Tabacalera.
DE VIATGE
El dimarts desprès de l'ammeiat Caneen, anirà a Valencia el ministre de
Foment, el qual tornará el dissabte el
triad.

per a formar les classes de tropa de reserva, en previsió do
gratis mobilitzacions, el pla que
ha de seguir-se per a la forma-

d() d'una uficialitat professional,
l'establiment d'exàmens per a
sots-oficials en les Acadernies, i
la implantaoló de nou sistema
d'ensenyament.
--Com veuen--tha afegit—són
assumptes aquests que revesteixen un gran estudi.
També he donat cumple en
aquesta reunió del projecte de reforma de la hei de reclutament en
lote els meus aspectos.
Per últirn, ha manifestat el senyor Malla Zamora que els comandants ~erais d'Arrice s'han
queixat, anib raó, dels abusos en
prolongar els permisos per malaltia miljancant certificats medies, i a fi d'evitar que contintri
ocorrent Mire s'atan adoptat Mesures per a posar remei i sancions, éssent un bon consell que
no es continui donan aguda
sistema ni ningú el faciliti
—El marques d'Allnicennas ha
estat al Palau, despatxant amb el
Rei prop (l'una hora
A la sortida els periodistas hen
interrogat al presiden del Con-

PREMSA ASS9CIADA
CORRESPONSALS
•

ARENYS DE MAR
sell sobre la durarle de la seva enDE CATALUNYA
trevista amb el monarca.
Futbol Vetllades El presiden ha manifestat
Aquestes Ultimes festes tingueren lloc
SANT FELIU DE GUIXOLS
—1Ie donat cumple al Rel de
al camp d'esports dos interessants partots els assumptes de politice inEl ferrocarril a Girona :: La
tits: el primer dia fou l'encontre entre
terior i exterior i hie posat deel primer i segon equip local, guanyant
Caixa
d'Estalvis
Foo
Ce.
>tuja
nles a la signatura tilguns decreta
el segon per tres a dos. El dia de Sant
de la Presidencia i d'Estat.
I temporal
Josep jugaren els nostres amb el primer
Al ministeri de Foment han fa- Vacant
Futbol equip del F. C. Patria, d'Arenys de
Ente rrament
cilitat la següent nota:
Munt, quanyant aquests última per tres
L'autorització concedida a la
De la Memória del Consell d'Adminis- a un.
Companyia Transatlántica per a (Vació presentada darrerament g a— Patrocinats pel Centre Regionalismodificar els seus serveis del provació deis senyors actionistes d'agota* ta i nostra Joventut Nacionalista, el
Quadro B anea a Partido 17 de ferrocarril de Guixols a Girona, reco- dia de Sant Josep se celebraren alguns
la Llei té veritable importancia, llim les segiients dudes:
actes piadosos, així com una vetllada
perquè mercès a aquestes modique fou molt concorregutla.
Circulació duant l'any /922: 329.043
ficacions es prolongdlins a Vall- viatgers.
Seguint la tradició, el chor l'Espeparadfs, pel Canal de Panamá,
rança risita a diferents Joseps, als que
Transpots P. i G. V.: 32.324 tones.
el servei de la citada companyia
obsequia
amb els típica cants de l'EsteRecaptació per viatgers: 343.603 02
convertint-lo en directo en -bloc pessetes.
ves", "Cuart dolor" i "Les estacione",
de combinat com era fins ara; da
la tonada dels quals és própiament
Per transports: 274999'33 pessetes.
a dir, In liana dotze expedieions
'Acordà partir un dividend dhn 5 per
nl sea director, el mestre senyor Joanuals al Centre Americà, esta- cent.
1b1int-se'n set a Filipines, i es proEls senyors Marian Vmya, Agusti sep Mema, les ha dirigit amb tot enlongará des de Manila fina als Casas i Josep Maruny foren confirmats cert.
— A l'Ateneu Arenycnc una compa4erincipals ports de Xina i Japó.
en llurs carnes de gerent i vocals prinyia d'aficionats d'aquesta vila repreTambé es crea una nova linia mer i segon.
amb guatee expedicions regulars
— Resum d'operacions de la Caixa senta diverses sarsueles amb molta jusde la Península amb Nova York. municipal d'Estalvis durant l'any 1922: tcsa i afinació.
Importa consignar que es menIngresos, 9.826'53 pessetes de 375 imREUS
té exactament la mateixa sub- posicions.
venció, i que pel nombre de milles
Sortides, 20.37494 per 203 reintegres. Causa fallada : Fútbol : La pluja
mie s'emprin en aquestes capeLa vista de la causa per l'assaQuedasen a 31 de desembre últim 441
dicions resulta que s'obtä a fa- imposicions, amb un saldo de 63.58136 ssinat del comercian d'aquesta
playa senyor Feliu Gasull ha acavor de l'Estat un benefici equi- pessetes.
bat a dos quarts d'una d'aquesta
valen( a 150,000 pessetes.
— Des del 1 al 15 del corrent ancoLes modificadons fetes en els raren al port lo vaixells i set vaixells nit amb un veredicto d'inculpabilitat per tots els processats,
serveis havien estat fa lampe sol- velers.
licitadas per gran nombre de cen— Diumenge i dilluns contendiren els menys per dos que han sigut oti-deninats a tres anys l'un i a 19
tres comercials, pel ministeri primers equipe "Atlètic del Turó",
d'Esta( i per les colänies d'Es- questa, i Ateneu Deportiu. Gunyaren tots mesos de presó l'altre 1 a indempanya a les Repúbliques sud- das dies els locals per un gol a zero en nitzar a la familia del senyor Gastill ando 30,000 pessetes.
americanes del Pacific.
cada partid
Aqueixa vista ha despertat mol
El ministre de Foment, reco— Dimarts, a primera hora de la maIlint la denúncia que lela anil tinada, va calar-se fea a la casa núme- La expectació.
—El diumenge en el camp del
1"Heraldo sobre el relard dels ro 109 del carrer Caimó, propietat d'En
trens. s'ha dirigit a les compa- Pere Sala Catuera, de Llagostera, on Reus Deportiu es jugará un par nyies perquè compleixin el regla- tenia instal.lada una modesta fábrica de tit de fútbol entre el primer equip
d'aguda club i el "Aligues F. C."
ment de policía dels trerts.
taps En Jaume Girones Coma. El ere/1mi es valora en unes 2.000 pessetes, els de Barcelona.
—L'alcalde de Madrid 'ha visi--Coninúa plovent.
per
del
Trrhall
taps, i en 200 ele danys sofert per l'otat el ministre
tractor de l'Assemblea de la Mi-- dif ici.
LA SEGUDA
Acudirin al lloc del sinistre totes les
ficacia, que s'iba de celebrar a priautoritats.
mors de maig.
Vetllada
—Dimarts plegué intensament tot el
L'Ajuntament rara tina ponenEl dia de Sant Josep es celebra
cia sobre la reforma interior i dia. La mar estava imponent, inflada per a la Societat "Germanor Begudel extra en el seu aspec- la torta Ilevantada.
dina" una simpática festa literaAl Casal de Salvament de Näufrecs ria i musical en la qual el citen*
te relacionat amb l'habitació.
fou posda la senyal de restar tancat el interpretà lcss escullictes caneons
port, davant el gros temporal,
"Els tres tambors", "El toc de
MOVIMENT BURSATIL
lla estat declarada la vacare , de la l'Ave Maria", "La Filadora",
La sessió bursátil esta encalmada i
comptaduria de cabals municipals, d a- "Les Flors de Maig", "El Rosquesta ciutat, la dotació de la qual e2 - sinyol", "Arre Moreu" "Brincalmada de negoci.
L'Interior 4 per cent balas so cen- de 3.000 pessetes.
dis".
— Dijous fou conduit a l'última estatims en les series altes que tanguee a 72
' Les nenes Estrada (R. 1 P.).
De les accione bancàries en destaquen da el vell marinen En Joan Figueras Casanovas (C. i M.) i Sola i els
les de l'Ilipotecari, que pugen 3 enters, Fina, ansíe practic del port, conegut per nens Viladoms, Gimferrer, Bräs
Explosius guanyen 2 punts, les . Sucreres "L'Avi Guilla".
i Alberti, recitaren admirablePresidí el dril, que era molt nombrós, ment diverses poesies, que foren
estan sostingudes i els Ferrocarrils i
l'ajudant
de
Marina,
senyor
Ferrändiz.
Felgueres fluixos.
aplaudides per tota la concurren— La Comissió Mixta ha assenyalat
Segueix la depressió dele trance, que el dia 8 de maig próxim per a la revisió cia que omplenava trestatge de la
Societat.
tanquen a 4225 en haixa de 30 centims.
deis tninyons de fany actual.
També eontribuiren al millor
Els belgues passen de 3795 a 36'e0, els
— Di/Ame/4e vindrà a jugar amb l'Ales
Axil de la festa les senyoretes
mimos i tires acusen fluixetat i
tela, Deportiu el Calcita F. C.
Madi
i Canyadell amb les seves
lliures guanyen tu centime i queden a
F.Is dies 1 i 2 d'abril ens visitará el
poesies patriòtiques.
30'54.
Santfelitiene F. C.
Felicitem efusivament als jo— L'Ajuntament del veí poble de'Sanves Alberti, Mata, el \Tetera, Queta Cristina d'Aro ha acorlat posar el
OBITUARI
nom de Plaça de Massen Reixech, a la ralt i principalment a En Josep
Gibernau, mostee del chor.
ifa mort a Madrid el doctor Escudcr.
que fou fins avui Plae
—Sha suicidat el degà intuí dels
metges de l'Hospital provincial, N'Isidre Cid del Valle. Morí d'una punyalada que es dona al cor, deixant una
(letra al jutge en la qual manifestava
que no volia sobreviure a un fill que
havia perdut.
LES RESPONSABILITATS POLITIQUES

Segons serribla, és propósit del Govern no abordar el tema de les responsabilitats polka/11es fins el tnes d'octabre.
UN JUDICI SOBRE LA INVESTIGACIO ADMINISTRATIVA
"La Epoca", amb motín de la designació de magistrat per a la depuració
de les responsabilitats administratives,
després de salvar els respectes dcg-uts a
la perona designada, insisteix en qué
sobrepuja els limes legals i constitucionals, per a portar a cap una maniobra
electoral, afegint:
La maniobra es denuncia ciar:orate
en la limitació del termini.
Amb la Ilei de Subsistes/eles i amh la
d'autoritzacions visqueren i els seo preceptes desenrotllaren prohouts Iliberals.
No semblava natural, que ja que es parla d'una Ilei i es salta la barrera constitucional, es fes tot el procés en que
aquesta Ile; fou desenrotllada? Ahl Idèe
Iluny d'aixó, cs dóna temps al temps,
s'entreté la designació de magistrat instructor, al qual se li marca un termini
de quatre anys porqué arribi el mes
d'abril, en el qual es compleixen aquests
quatre anys de que sortí del' Poder el
darrer deis caps de Governe , Iliberals
homogenis. I aix6 es fa en noM de l'aus.
ternas i de la moralitat I
Saben perfectarnent els miellstres que
d'aquesta investigació no en Mitirä res,
perquè no pot sortir. Pe y ó que hi
El públic irá veient com desfilen nomm
me3 norns pels folis d'un expedient.
Airó s'al/ira dient o insinuant en les coitIllIfle5 deis diaris afectes a la situarló i abd sanies cnfangant, quan menys
durant les eleccions, a uns guante adversaris per amaste insospitats estasquers de la moral pública.
EN PRAT I EN ROMANONES
El ministre de Gracia i Justicia conferencia alar Ilai g unent anal) el manistras del Suprem, En Prat, nomenat investigador de responsabilitats d'ordre adrninistratiu.

a de la Tauhers.
— Al mateix noble se celebra dilluns

passat la Festa de l'Arbre, patrocinada
per les atitoritats i mesures.
Els escolars f oren ebsequiats per l'Ajuntamcnt arnb un berenar.
TORROELLA DE MONTGRI
La pluja :: La fäbrloa de géneros de punt
Els pomells
Soci de la Protectora
Per fi, ha progut el que calia per a
salvar la collita d'una segura pèrdua.
Quelcont havia plogut en sis meses, sense que arribes mai a travessar dos dits.
No obstant, encara que raquítica, anava mantenirzt-se l'anyada.
— La fábrica Serrats, de gèneres de
pont, ha obert fa pocs dies, contractant
cada sesmana mes personal,
— Activarnent es treballa perquè resulti fluida la festa inaugural deis Po-

rnells de Joventut el dia de Pasqua,
ta vinguda del senyor Folch 4..Torre.e.

Es tocaran sardanes.
— El nostre Ajuntament iba fet soci
sIe l'Asociació Protectora de l'Ense-

nyanea Catalana.
MATARq,
El Congrés del Comerç Espanyol

En el tren de los quatre arrivaren els congressistes del Primer
Congrés del Cornerg Espanyol
d'Ultramar. Els acompanyaven els
representants del Govern espanyol senyors De Castro, Catials,
Francos Rodriguez i el delegat regi del Treball a Barcelona doctor Algara, el presiden de la Casa d'América i el ()haló organitzador. Els rebere M'Alcalde, senyor Aranya, el diputat provincial
senyor Colomer i altres autoritats. En grups de 25, els 150 congressistes visitaren diferentes PIbriques, l'esmrxador i els escotapis.
A dos quarts de set es untura
una recepció a les Gases Coesnetorials mentres la Banda niuncipal donava un concert.
A les vuit, a la sala d'acteri.del
Centre Mataron( tingu6 llocsin
banquet, ocupant-ne la presidencia les autoritats i element oficial. Brindaren, elogian tots a Ma
taré els senyors Colomer, Canela,
Fran3os, Sano (de Cuba), de Castro i l'Alcalde.
A la presidencia s'hi asseien
també distingides dri.‘es i rsenyoretes americanes.

OLOT

Diversos noticies
L'Ajuntarnent lis celebras sessió ordinaria de primera convocatória, aprovant-se diferente assumptes de trame.
— Els Pomells de inventas preparen
uns Jaez florals infantas, que tindran
lloc per la diada de Sant Jordi.
— Ell penons de la professó del dia
de Dijous Satis han estas confiats al
banquer En Eral/cese 13usquets i al [len
Josep M. Capdevila, fill del regidor
nacionalista, En Joan.
— La Junta del F. C. Olot prepara
per a mitjans del vinent maig, una gran
cursa ciclista.
— lis plogut a bastament i continua
fent-ho amb gran intensitat.
— Dijous, al vespre, al saló Ideal
Park tindra Roe l'anunciat concert organitzat per l'Associació de Músic4,
anant a carrec del renomenat Quartet
de Budapest.
— Per al mes d'abril próxim s'anuncia un nou concert a harrte del Trio de
Barcelona.
SEU D'URGELL
Fútbol

Amb escasa animaeiú pci mal
lobina que (eti, varen jugar-sr
en aquesta cititat. els (lies 19 i 20
els partits de fútbol anunciats
entra el C. 1). 't'amera J. C. i el
J. C. Delira d'aquesta.
El primer pelen llagué de suspendres als 30 animas a causa de
la pluja. Amb tot, l'equip visitan va causar 'non bona impre sió puix on aquest temps aconsegui entrar tres guals per cap
els notatres.
El segon parta, fou mes uneressant i la Ilinta mott igualada.
Els nostres en el primer temps
entrareen un goal i tiraren un
penalty que no entra. A la segona part aconsoguiern dos goals
-cae 'ellabto,r, top sop astI 'esuit
bat m'ab la victoria del Delira per
tres a dos.
TAAREGA
La próxima fasta mejor

'Pingué Roc a casa la Vila una
round d'autoritats, p res ide nts
de listes les entitats recreatives,
tulturals i de corriere, aria( com
la comissió do leales. al (Modo
de minfoccionar un p ro g rama per
a Pa propere fusta majo! , de maig.
Entre altres eturds es prerngue

el delnaugurar una playa amb
lo nom de Josep A. Clavé donant
aixi aquesta denorninació a la
que avui es diu plaça del Llee
brer.
—"La Lira rarre guense" ha
fet les gestiona perque hi prene
guin part tots el chors adtterniß
a la Associacid Euteroense, rea
galant a cada socielat una medae
ha conmemorativa.
SANTA COLONIA DE GRAMANET
Processó tradicional

Avui, diumenge, a les 7 del
vespre, sortirä de I5esglesia pai
rroquial la tradicional i típica
procesad dels bolors, que tant in
lores acostuma a despertar en el:
poble i tota la comarca. lli figuel
ran els armats, eoncell, fugida al
Egipto, Set Dolors de la Vengo,'
i tots els trofeus de la Passi*
portats per nenes habillades amb
propiretat. Iii bruna servei
tos del poble a Sant Adriä i Lar*
tacs a Sant Andreu, fins ben ene
tracia la nit.
LA BISBAL
Fútbol

Diumenge va jugar-se un pare
tit amistós de futbol entre Iris,
de Sana, i la U. E. Bisbalenca,
guanyant aquests últims per 3
gols a 1.
El dia de Pesque tindran
encontre, bambú amistbs, el F 4
Serva del C. D. Europa de Ba r .
cebona amb la Unió Sport iva F. C
d'aquesta ciutat .
GIRONA

La notaria de Bienes
Ets Yomals associats
Coticen
Excursió
L'Ajuntarnent de Blanes s'ha
dirigit a la Diputació per tal que,
en informar, en com p liraent del
Reial ordre del ministeri de abra,
cia i Justicia sobre les reforme.a
que s'han de fer en la demarca,
ció notarial d'a q uesta provincia
proposi el restabliment de la notarta d'aquesta vila. La corporació municipal es funda, entre ala
tres raons, en que, en suprimir.
se la dita ndaria, van deixar-se
subsistents altres de menor sie-

por: inicia, con' la de Llore'. de
Mar, col.lidant, a sis quilärne;
tres, i la de Maigrat, a quatre
quilòmetres per ferrocarril, les
guate no atenvien de molt el nora
bre d'instruments uüblics que
autoritzava la de Bienes. Ultra
aix0, l'Ajuntament remarca que
la importancia de la vita—la po-

blació de la ricial és d'ons 5,000
hanitants, sense comptar la nOrri.3
brasa cirlónia estiuenca—fa in,

dispensable la reposiaid de la notaria puix es deirm el cito' que, des
de temps ininverri orat fins a l'any
1880, en va tenir demarcades
(lees, i avui , inalerat ésser la pos
blació de major nombre d'habitants del part it judicial, no té no.
tata. La Diputada, fent-se aques.
tes raons, ha aeordat informar
que, si les deraareadons han da
juslifiear-se eti l'interès de las
torgant i en la decorosa subsisa
terria del fedatari, es evident que
s'hatiria de restablir la notaria de
que es tracta.
iösjoc(11111shrdhsrdIshrdIshrdshrt
—' La Junta de vocals assoa
ciats ha aprovat el pressupost per,
al 1923-24, que conté la consige
nada nettessaria per contractar
un emprèstit amb el producte del
qual es realitzaran les importan-,
tissimes minores projestades per
la majoria nadonalista-republie
Cat:21. de l'Ajuntament.
— Al teatro Principal s'ha ce.
— Al teatro Principal s'ha ce
lebrat amb gran exit el sise con-,
vele. organitzat per IlAssociacid
de ahisisa, a L'arree del Quartet
de Budapest. que ha interpretat
mestrivolament el "Quede l en si
bemoll mejor", de Mozart; tres
obres per 21 quartet de curda, de
Stravinsky; un "Teto en re usajur. de llaydn, i ei "Quartet en
fa mejor", de Beeth oven . La concurrencia, nombrosa i selecta. ha
nalaudit Ilargament els execue
tants. El conde d'abril el donará
l'Emili Sauer.
— El propvittent dilluns
sitaran aquesta d'Hstt les elimines de l'Escota de Bibliotecaries
de la Maneomunitat de Catalutiya,
acompanyaoes de Ilur professor
senyor Nicolau d'Olwer.
— L'arquitecte senyor Mmeda ha inforntat a la Comissió
provineial sobre el valor de la eaa
pella romitinea ile les Escaules,
remareant que l'actual propietaa
ni ha destruit gran part de la vol-'
ta i que per evitar la demrdici6
del restant del templo batirla d'As
ser catalogat eorn a monument
arquitectänic-artistic.
MERCAT DE REUS
Eh, arena memela de l'ametna en grä
aon igualo que ebs que regir/in en el darrer mercal. L'avellana está animada haventee fet uperacions a: 93 i 94 penetea el atenta de //irá de primera, de 85 a
89 el megona, cii elotolla negreta a 60
perieetea sae de 68400 quilos I coma •
fla pessetes.
Geh tambd se/gneis Igual. A 30 eile
la primera i • 27 iti aegona, el quartá.
Les garrotes han balzat queleola
pagandee mds que a 8'50 quinté.
L'arnetlla molla a <14 /asaetee tac.
Avut ha plogut.

a
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D'ESPORTS
EXCURSIONISTAE

FUTBOL
EL VIKTORIA ZIZKOV

"LA COSTA BRAVA"

CONTRA L'ESPANYOL
Sha confirmat el que deiem ahir de
qué En Zabala reforçaria a requip de
rEspanyol ansb motiu dels seus partits
contra el dit equip txecA mes d'ell, En Lakatos també figurará als mantee espanyolistes, el qual
es presentará lambe amb el gros refore d'E-a Zamora.
Per consegüent, hom crea eue aquest
inalp l'Espanyol arrenglar el negüent
orne: Zamora, Amadeo, Casals, Trabad
Eras, Sanahuja, Olariaga, Liauger, Zabala, Lakatos i Alvarez, ço que fa create en una renyida Hesita.
FI partir, que havia de fer-se ahir, fou
tresnes a causa del mal temps persistes/t.

El nostre mai mota alabat Centre Eseursionista de Catahmya, l'obra del qual
resulta mes i mes ponderable a mesura que el temas transcorre, puix „áini •
es veu millor la iutensitat de la lleva
formidable tasca, ha tingut on pon
MOIMIC2211112n

Demä, dilluns, sort ira la revista ¡Ilustrada

AIRE LIBRE

Per la seva col.laboració esmerada, la perfecció dels seus
gravats i per la ¡lista du restase-,

tors

UNIO ESPORTIVA SANSJUPITER
Els primero equipe daquests dus Clues
jugaran un partir amiste", que suposan serä zno/t renyidissim pur la riva;ital esportiva que sempre ha existir entre les barriades que teas des representen.
El partir esjugara al cenit> del Sane
comeneari a dos quarts d'orare del
mari en raó de jugar-se a la tarda el
primer partit de quart de final del curnpionat d'Espanya entre l'Europa i el So-

AIRE LIBRE

será la publieació preferida de

lots els esportistes.
En el seu primer número

AIRE LIBRE

•

publicad ä completa informacio
gràfica i literaria de tots ele esdeveniments que se celebraran
avui, diumenge, a tot Espanya,

la Unió presentará el següent enuin:
Pedret, So
Molla. Badal, SaX0,
iarratxina, Martínez, Vidal.
Feanch i °lincees.
Per la su a pare el In:sir:e presentará
també els millors elements de que disrasa, entre els guate hi figuren nmaldes
elements ingressats recentrnent.

AIRE LIBRE

sera la millor revista esportiva
de la Península.

y
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encert i no deis mis petits, en resumirnos en un Iltbret elegantment presentar,
les isadtes bulleses endoses en aquesta
llenes que s'estén entre el Tordera i el
cap de Cerbere, que horn contra per la
"Carta Brava" i que es racbniració de
tote nuants la visites per primera venada i l'encant deis feliços mortal/ que
so :si:mete poden enlleminis la seta vista amb els recoses tara gala i raen aspan d'aqnelles famoses cales.
Con, malt be es diu en el Ifibret, perqué la Costa Brava es un dels tromn
mis formesos de la terca catalana, ei
C. E. C. ha volgut contribuir al seu
, millor coneixernent publicant el dit fulletó. en el qual res/anejara rota
en; Ilecs mes notables d'aquella encontrada, facilitara la tasca de tot aquel] que
vulgui visitar-la detalladament i fruir
de les seves incomptables meravelles.
Els diversos itineraris, detallats
Una Cura, permuten al turista toree càrrec cumplet de les magniiicencies de la
Costa Brava, un deis remas que tot bon
cataLS hauria de COI/iX.Cr per a saber lea

ramplona de Cataionya
AVIJI, a dos guara,:
de la tarda

nuritre

Sensacional partit de quarts

terra.
Felicitem de tot cot al C. E. C. pel
seu innegable encere
• *
La Secció Atlética de l'Agrupació Exdernsionista Catalunya esta ultimant els
detalle de l'organització de la IV prova de marica per muntanya, la qual promet isser ni irit, degut a les innovacions que s'In introduiran, que seran una
novetat en aquest esport, saeteas podrá
coreprovar-se pel reglament que aviar
es publicara.
AVIACIO

"PENYA DE L'AIRE"
Malgrat els pece dies que porta de
constituida, "Fata ele l'Aire" columnará la 5CY3 actuació rnolt aviat.
Dintre pues dies esperen/ poder anunciar la celebració d'un interesant concites, amb que pensa començar el seu
careos programa d'aviació catalana.
Entre alta-es figuren, en primer terme, i dmant tota mena de facilitats
als seas sede perqnè puguin volar, co,,,
a pilots els que lsn siguin, i de passatgers, els que no; innata/lene per a ferse pilot ja sigui per mitja de becas o
ajuarar-les ansia subvencione; creació de
terrenys daterritzarge per tot Catalunya; organització de dernostracions
rial seguides de conferència de valgarització: fent cursos per a l'obtenció
del titol oficial de navegant etc.
Les adhesions fins ara rebudes en son
local inserí, plana del Teatre, núm. 2,
segon pis, són noinbroses i vahloses,
figurant-hi tntre elles la mnjoria deis
ekinents, fine ara escampats, de la nostra aviació.
Esperem que obsindrä rexit que es
mereix arsuest deseerllasnent de l'aviació
catalana

Ce F. C. Barcelona
Parlits d'entrenament

y

finals

SEVILLA F. C.
(Campió cl'Andaluslal

C. D. EUROPA
(Campió de Catalunya)
Avui, des de les deu del wat:,
e les taquilles del camp es ventiran entrades i localitats als sc •
.güents preus:
Ptes.
--Entrada general,
3

t

Tribuna preferencia,
"sol,
Bancs preteren i a,

immenses belleses que conté la riostra

2

3

Dia 25 de mare 1923. En
l'absoluta immissibilital
paguer celebrar al cainp
nou els partits que havi.rn
al assenyalats, tindr,in
Hoc a tes hores nue
quen a continuació al cama
vell dels carrers de París-

PUBLICITAT
1110TOR1511111

EL III TROFEU ARMANGUE
(2o de maig
La Comissió del Moto Club de CataInnya que es trallad.i a Madrid per
fer remesa al Rei d'un álbum commemoraría dels graos premia d'autocieles
celebrats a Tarragona i invitar-lo perqué assistis a la cursa que s'esta ara
organitzant portava renearrec de gestionar del ministeri de Fornent que es
facilitessin a la "jefatura" d'Obres públiques de Tarragona, els fons neceeseria per a la reparació de les catreeres que compren el circule
A aquest fi s'entrevistaren amb l'actual director general d'Obres públiques,
que is a l'enserns diputat per Tarragona i el qual retomad á efieriement els
organitzadors el ministre de Foment.
Aquest acollí amb el més gran interés els desitjos de la Comissiä del Moto Club, prometent-los-hi tota mena de
facilitare, les quals han estar ir/mes-tiatament portades a la practica, ja que
s'usa lliurat a les Ohres públiettes de
Tarragona la quantitat necessària perque el circuit quedi en espléndides c indicions atenent el fi a que es detntina.
Les obres de reparació del cireliit han
estar iriamediatarnent comeneadee : trebaIfintr-slii amb gran urtivitat per-sel que
pagan estar fiesta en-1 la necessaria anticipació a fi d'efectuar entrenaments
en les millors condicione i amb tota anticipació possible.
Les gestione per a la inscripció de
cobres prossegueixen arda gran activitat tenint-se les nat7n falagueres noticies sobre la impornmeia que enguany
revestirá la !lista de concursante, ces la
qua l a mis de les marques que participaren en les anterinrs, en figuraran
d'altres, l'assistència de les quals ja está
decidida per les respectives fährques
i la inscripció definitiva s'espera d'un
mornent a raltre.
Per a aquest objecte en breu marten-5,
a Itália un delegar del Moto Club, el
qual s'entrevistarà atril) els representante de les marques participants en el
Gran Prend d'Autocicles de Menta i
ttltimar alguns detalls ele fórmula, el
resultat deis quals será el complenient
de la magna inscripeió que ha de proporcionar als amante del motor la mes
emocionant Iluita presenciada fins avni
en disputar de la dtfinitiva runsessi6
riel Trofeu As-manguee

r
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Havent finit el termini de recollir els setenta de tribuna queva compris en el rebut comuniquem als senyors socio que ps.
aquest parta cuntra el Set illa
Futbol Cltkb el retnit no (Mita di -se'al seient.

Urgell.
Vuit matí—Gràcia Sport
Club contra cual. "B.".
Verdi-.
Nou
gri e contra quart. "A.".
Dos quarts d'onze.—Segon equip del F. C. Barcelona contra el tercer.
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FiglISMAL

rectificals de 96/97. F_speMala per a Clíniques, labora _
torta, tarmiicies, perfamer:ee

2, Portal de l'Angel, 2

ANSATS
de tatos classes
VENDA A L'ENDE:Z.1S

Ptes.

zar de sofrir atacs d'asma, si
volieu guarir-vos una bronquitis
crònica, si voleu alliberar-vos
la tubcrculosi, no 113 cal sinú pro-

THANTS Guyot 2'50

AL

TI R ANTS sepa 5
GISES Crespó 8

TALL

A. ANTIC
•

Per a guarir las raalalfies da les les taspiratúrin
Si voleu durael la nit descansar en !loe de 1,- :-: ,r, si volase des-

CAM/SERIA

porcionar-vos una ampolla

Bes

:PRIMERA FIRA COMERCIAL
DE MADRID
14 de r1i.2g al 4

de ,:¡txrly 1923

PALAU
A D'E: X POSIC t C. N I S
(Palau del Gel i de l'Automòbil)
-

4$

—

colflpoot amb extracte de diverses
plantes medicinals, les queda lonif:quen els bronquis i eta pulmons, fent clesapareixer la irritahilitat i la infecció sense perjudarar l'estima t' . San en gran
nombre efe que, consellats
seu metge, han pres XAR01' VIAN
i els restillats oblinguis ami) una
botella han estat tan satisfactdris que no deixen de recomanar-lo
a Hurs ainistats.
Dipòsit: Farmäria "EL SIGLO",

Sant Pau, 33, Principas formóMes i centres despedías.

I> • •

Dernanen reG:aments I oondiciers al r?.nreaentant a Catalunya,
don A ead; Escaier, car,er de Caurle, e, Barcelona
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25 da maig
APANORIREU ELS VOSTRES INIERESSOS
Ei termini d' inscripció fineix el 31 de març

Marcat.intarrlac..onal dm1 IC.) al

Mi se nimios sinos que la

man/ede coadeusaila mazo,

Delega! per a Cltaluaya, N. ;; LA MONELLS
Rambla de SantlJs:p, 13, I.' r -1» • Tel. 3670 A.Barceiona

D r.

ontafitit
2.3 1E2

LECHERA

dele Hospitals ele Paris. Pell I veneri, sant Pau, 28, principal 2.*

alle.•••n•n••••n••n•

or (73

inauguració de la lima C. deis a utómnibus
Alije a tres quarts de cinc de la terda, va tenir lioc la ineuguració de la
tercera linia d'autómilibus de la Companyia general d'Autóintlibue de Barcelona, S. A.
Els invitats, junt ami/ el Consell directiu i ales empleats de la Companyia,
es reuniren al costar del Monument a
Colom, on estará situar el punt de sortAa d'aquesta línia que fa el següent
recorregut e Passeig de Colom, cap al
Parallel, Renda de Sant Pau, honda
de Sant Antoni, Pelai, Fontanella, Ronda de Sant l'ere, carear de Ribes, carretera de Bibes, carrer del Clot i carrer de Sant Andreu, fina mes avall
d'on s'atura el trainvia.
Els invitats, entre els quals hi !savia
ele regidors senyors Escota i Massot, el
cap de Governació de l'Ajuma/min, senyor lathoz, els senyors Utzet, Cadena
i d'ente!, de la Junta de Propietat i
minores de Sant Martí, junt amb els
senyors del Consell i el gerent senyor
Arru , prengueren seient en el primer
outómnibus i els representants de la
Premsa en el segon, seguint tot el recorregut.
Pel cansí es deturava molt de póblic
admirant els nous cotxes, que n'al del
model amb imperial, peró on més gran
fou l'entusiasme i admiració és a Sant
Martí, el Clot, Sdgrera i Sant Andreu,
on la gent sortia de les botigues i pisass mentre el nombrós públic que passa a o esperara l'arribada deis aurómiiibus a la parada del Clot, Sant Andreu i davent de la Rambla de Sant
Andreu i de la Placa del Clot aplaudia
amb entusiasme la Mulla/nació d'aquest
nou servei tan desitjat com neressiri
per aquella populosa barriada.
Cadascun dels primers autórnnibus
que arribava era Ilargament aplaudit,
fent-se tot seguir llargues caes per pujar-11i. Els nous autómnibus anaven i
tornaven de Sant Andreu curulls de
passarge.
La nova !lisia constará de deu rotrres;
sis arnb distintiu ermen, que aniran
fins a Sant Andreu i qualm amb distintiu vermell i blanc, que solament arribaran al Cut, peró a mesura que el
servei ho exigeixi i la companyia vagi
rebent mes cotices, s'ampliara agua

ga

P2ODUCTORS NAC:i0NALS
conc-,c,rrent

PARTITS INTERNACIONALS
El non campió de Ca.alunya tuso e
mora categoria, grup B, el popular E. C.
lartinenc, te concernits quatre ranas
internacionals, que tindran lloc en lur
camp els propers dies 5 i 2 d'abril contra
t.! Sporting-Club dc la Bastidierne,
Bordeas, els dies 7 i 8 del propi mes
contra el E. C. Wintertlitir, de Suissa.
A tal eiecte, esta procedan a grans
reformes d'ampliaci,:: del sets caten de
Sant Marti.

,

t2i

DESELA A SU NIRO,
SEÑORA, VERA QUE

.

U/RDO ° SE ron

enertatantarairanErn

Mir 47.› 5.375

assabenta a la seva distingida clientela que, si a Déu plan, el propvinent mes d'abril ribetea un
ouu despati dedieat també a la venda do
JOIERIA 1 ARGENTERIA
Passeig de Gritola, 16,—Xamfrà Corta Catalanes. — Telefon 1206 A.

y

de mere

89 1923

'Noves religioses CrónicaJudiciäria
SANTS 1 CULTES DEL DIA
Santa d'avui, diumenge de Rama:
L'Anunciació de Nostra Dona.
Santa Pelat, bisbe i Quarre mar,

tir.
Quaranta bores: Esglesia parroquial de la Purfesuna Concepció. Horas d'exposició: De dos
quarts de nou del mati a dos
quarts de set de la tarda.
— Cort de Maria : Nostra Dona
de Betlem a la seva esglesia.
Adoració nocturna: Torn de;
Purissim cor de Maria.
Vetlles en sufra i de les änimes del Purgatoii: Torn de la
Nativitat del Senyor a la seva
capella (Escorial, 155. Gräcia).
— La missa d'avui: Dominica
sie Rams; color moral.
DEL BISBAT
Do Mossdn Josep Carreres,
rector de Sant Bartomeu de la
Quadra, sima rail', a la Secretaria d'aquest bisbat 300 pesse •
ita destinades al Foment de vocacions eclesiastiques; d'una devota de la Sante Seu 100 peaeta
per al "Diner de Sant Pere i de
la !: arrOquia de Santa Maria da
Mataró 51 pesetes per als infantas l'amolemos russos.
TEMPLE EXPIATORI DE LA
SAGRADA FAM4LIA
Diurnenge de Kasus. — A les
vuit, Missa de Comunió general.
A lese nou, solemne bencdiect5
de palmes i processó. Ofi
Ci l Passió. A les (matra de la
tarda, Via-Crucis mis jardill3 del
Temple i a les cine. rosari.
Dilluns i dimarts Santa. — A
Ins sis de la tarda. Rosari i Via-

g
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Crucis.

Dimecres Sant.—A les cinc de
la tarda, Rosari i Via-Crucis. A
es S IS, Ofici de Tenebres.
Dijous Sant. — A les nou del
mati, Ofici amb Comunió gene
ral i plätiea preparatoria. Processó per a portar a Nostramo

al Monument. Vesores i despu.
Ilr.ment d'altars. A dos quarts
cine de la tarda, eerenulnia del
Lavatori i sermó del Manaraent.
/as sin, Ofici de tenebres i
Fases.
t
Divendres Sant.—A les sis d•.:1
inatf, 'Via -Crucis els carrers de,
la barriada. A les den, Missa du
Presantificats i processó per a
treure a Nostramo del Monument.
A les sis, Ofici de Tenehres i
sos. A les set. f unció de la Soleta!, amb sermó nal reverent
Parés, Pvre. Adoració del "Lignum Crucis".

p

Els Pomells d e
Joventut
VISITA COL.LECTIVA
El P. de J. "Santa Eulena", de Barcelona, visita: 1 aval, diumenge
tus i les limes que hl ha a la casa propietat del senyor Taberitcr, del caerer
de la Boqueria, el qual far una expiacoció als visitante, dient el motiu
que es traben ami les esmentades ilesos i estätua.
Fli queden convidare Mis els Pdmells.
I.loc i hora de reunió: Plaça tu-e Santa
Anna, a les once del morí.

de

XAROP Y1AN

CAMISE S p ewn 15

Ronda de Sant Prue ne.
Telefun 810 A.

.*

C. D, EUROPA

-

ALCOHOLS

Dlumenge 25

El cata;à al Liceu
El Consell Directiu de l'Assoeiaitid Catalana d'Estudiants ha
visitat el senyor Massd i Llorona
por tal de felicitar-lo amb mAiu
,le la seva aditud patriótica, que
lia fet reeixir amb tant falaguer
," xit la qüestid del Ilustre id:olita
nacional a/ Teatre Jet Liceu.
Ansb la mateixa f Mantel, "NosIra' Parla" ha trames al senyor
Massó i Llorens i al senyor president de l'Associacid "Gran Tea tre del Liceu" la utta Inés , drdial enhorabona.

.
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AUDIENCIA PROVINCIAL
Acuna d'amenaces s'ha assegut

banquet, a la secció primero, Antoni

Torres, per al qual ha demanat
el fiscal la pena de doa mesos i un dia
d'arreen major i multa de 125 pessetes.
Ahir va acabar a la secció segona la
vista de la causa seguida pel jutjat de
Sabadell, contra Ramon Bemans i Pere Martí, pel delicte de robatori. Després de les proves, el Fiscal ha retirat
l'acusació per al Martí, sostenint-la per
al Bernaus, peró el jurar ha emes un
veredicte d'inculpabilitat i la Sala va
absoldre al repetir Bernaus, no accedint
a la revisió de la causa soLlicitada pel
Fomwia

A la secció trrcera ha comparegut
Josep M. Bofill i Jacas, acusar d'injúries pel mitjä de la impremta, a
de d'aquesta c:ntat, al governador civil
i a l'autoritat judicial. El fiscal li ha
sol.licitat com a premi, dos penes de
quarre mesos i un d;a d'arrest major
per cadasc-un dels tres defieres consig-

nats.

Davant de la srcri d (marta s'ha peca
sentat Josep Vilardell Campderrós, el
qual va millar sense arrancar-les dies
mil 247 cenes duna vinya de Na Maria
Pijoan, El Fiscal va sostenir que el fet
no constituia delicte, creient que havia
d'absoldre's al processat, peró cl llenar
del querellant ha sostingut racusació
soLlicitant s'imposés a: processat la
multa corresponent

ASSEIIIYALARIENT8 PER A CENIA
AUDIENCIA 'FERRITORI S L
No té assenyalainene
AUDIENCIA PROVINCIAL
Secció primera. — Les Drassaaes i
Vieh. Quatre orals per estafes, atemptat i furt.
Secció se ona.—Sabadell. Corrupció
de menors. Manuel Ribelles i altres.Jis-al.
Seeció tercera—Sud. Cinc erais per
tcmptativa de robatori, lesione, furt i
estafa.
Ses-ció uarta.—Bareeloneta. Quarre
orals per forra lesinne i d.eschediéntia.

g
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Pro-repatriació de soldats expedicionar is
Una comissió de pares i germano de

soldats "mates" pertanyents al reempla-

çament de tuaa, han telegrafiat al alt
comissari, dernanant-li feci valer la suma
influencia en favor de Firman:liar renca-amera i repara-Sació d'armen; soldats,
ele guate malgrat haver complert les obligacions i sacrifico que comportava llar
ac alliment al capital XX de la vigent
Hei de reclutan/esst, no han gaudit fina
ara dele avantatges corresponenta i es
troben ja en el tercer any de servei aerisa artsb l'agravara de portar un aar
i min d'estada al Marroc.
Aquesta comissió, tenint en compre
que aeur els soldats cle cupos de idee ir"
‚sein igual dret a éeser repatriare, loca
regada que segone disposicions del ministeri de la Guerra els soldats que estiguin en el tercer any de servei no
han de formar pert de les unizats copedicionáries, s'ha proposat convocar a les
familics de soldare de inao, tant e a de
cupus C9ra els de quota, a una reunid
magna, per tal darrivar a un acord per
a ennenuke una acció manenenusad,„
fent tis de tots els mirjens legals, fine
aconseguir que no es retrassi mes tenms
tan justa repatriació, desIlittrant als Ilurs
familiars de les penalitats i perills propia
de l'estada en aquelles terres.
La comissió organitzadora d'aquesta
resuid isa cursar ja la corresponent insten:da al Govern civil i activa els neballe preparatorio per tal de que lacee
assoleixi la importancia präpia de lob'
jede de la reunió. Per aixó prega a les
families interessades, a rensems que a
Ines personalitats i (Tiritare que es creguis
CTI el deure de cooperar al mejor èxit
d'aquesta creuada. vulguin enviar el més
aviar !sensible la llar adhesib—amb expressió del domicili i representació—a
l'en/sentada Comissió orgartitzadora, carrer del Rosselló, 230, entresol, per tal
que aquesta pugui adreçar -!os l'oportuna convocatória.
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Teltions, 5125 i 4733 ÂE;a

Teatro, 2 i 4 rl

AVUI, DIUMENGE,

TARDA, A LES
NIT, A LES' 10:
A l'REUS POPULARS

4

DARRER DIA

DANUERES REPRESENIAC1ONS
del grandiós espectacle

3E
C.4." 32 5ri .12a. C41COMIAT DE LA COMPANYIA
(2C 1E1 21

ItTho

AQUESTA NIT, despKs del COMIAT de la TROUPE (12
CRI-CRI ZIG-ZAG, al CABARET DEL PALACE gran
soiree de gala. YAREWELL NIGHT amb el concurs de Mr.
et Mme. Jackson, les Jackson Girls i totes les artistes.

y

Molt aviat debut de la companyia CADENAS d'operetes i
revistes procedent del u
TEATRE REINA VICTORIA, DE MADRID
L1111nia mima carattaamuum ommui Lugano' aumaie

*amanse '25 e mar; da 1923
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SPECTACLES
Svnl, 5ffrtmeeore 95 de lAgrg
Ultimes .funelons de ' PartunI temporada
Tarda . a des ouaens de /naire:
Primer, la SaMllela rn 3 artes
JUOAR CON FUEGO
arel) un rolossal reparUment: Coneepclu
Huertas. Tornan -11ra CO ettadd, G. Soler,
Tles21 . Aro:selva, Anigo
nes, etc.
S .. 57011 la revista
LAS musas LATEAAA
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7111, a tres onsrls de den,
Primer JUEA1? CON FUEGO
amb el Matr1.3 repartiment.
saren, CAVAl.LORIA R115117.1.151A
eme im re/ frie:ame n/ eolefsal. Josefina
Ce, fe e. Roen? t Joeli Vedes.
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Gran .7onipanyia rarnica del
primer actor
Pe.:212. ZON311.LA
e do la qual formen part la
El primera actriu de earacter
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ta Maria Mayor i el primer acto Ferran Aguirre
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2016 MIS TE/GOS DE NUEVA Valla
Habla recorrido ya unos vainae me,
riiaado d tief Uva) fue''.amen
—Llevo en alai cestos algunas bar-,
mocas manzanas de Califarnia. ¡Le gus,
tan a usilid, señorita Dodge?
ira s

joven.

bien r--Ile
do tren manzanas—una pai-a lt señora,
otra para el Joven y otra para usted!...
Jameson y tía Betty no esperaban esta entrapa tan brusca. La manzana eay6
al ¡lada de ellos, feniendU /fue inaldiarae
para recogerlas. Mientras Elena la ha,
bla cazado entre sus dos 111/1I108.
Las dos mujeres y el joven se mara
ataron riendo hacia el lado de la casa.
En agual aumento vieron llegar a Del
Alar y se detuvieron para esperarle.
El recién llegado saluda atentarrianto
a Elena y a tía Betty estrechando la ma,
no cordiaAmente de Jamasen.
—Vuestro deaeo de permanecer en el
campo roe ha satisfecho a mi lanibiaa
—señorita Dodge—. Hasta tal punto,
que be alquilado una propiedad nu muy
gejos de la de ustedes.
--lExcelente ideall--dijo tia Detty.
Marta acababa de aparecer en la graa
darla e hizo seria a su ama de que teula
Algo que comunicarle.
--I Pires

cetrera Ce El ininrelo ea Ceo fi e2
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5111515

Peleedla Dean.
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JOSEP A. CLAVE
Obres: L'Euterecase: La font
del roure; La vii .lela; Ester; Los
flors da mitiga De l'ion matf; lina
fantada; El pom de flors. 40 professors
d'orquestra.
Preus:
10 pessetes. Butaques
poli, 2 pessetes. Circulara (loca,
litat Iliure). 090 pessetes. En.
trada general (segon pis), Caia
pea'seles. El timbre a càrrec

32
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Passeig de Gracia, 86
Avui,
da 25. a les
5 tarda: Segon corlead do Quaresma. Encio Roía, violinista; Era.
nest. Cervera, pianista; Juli Estchan, pianista acompanyant.
Obres de Música Moderna Francesa. Invitacions en el propi Es.
tudl.
enaemseszEsiumnaNKN.sraian2
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—¡Me permiten ustedes un momana
to?—interrogó Elena—, Les dejo a usa
tedes un momento, pero vuelvo en sea
gula, ya que suponga Tac usted tomará
le oun nosotros I...

---ICon mucho gusto!...
—aaentraa ;la:tachaba, la juven iba
jugando con IN man g ada que llevaba en
la mano. Le asaltó la idea de probarla y
la mordió.
Un grito de sorpresa se eacapá de 512
garganta.
El fruto estaba separado en dos para
tes iguales, sostenidas interiormente
por cuatro variditas de madera. El cena
tro había sido cuidadosamente vaciado
y contenía un billete doblado en forma
mu y reducida.
Elena lo desdobló y leyó:
"No conftells a nadie el cuidado dl
abetr vuestras maletas.
"Destruid Inmediatamente cato paUn amigo."
pal .
4Qué significaba esto? ¿Y quién 113.-‘
(tal ser ell que le hacia tal recomendaa
ción?
Volvió la cabeia hacia Jameson, pare
al verle conversar con Del llar y °badea
ciando la consigna que se le daba, desa
truyó et billete, tirando los Pedazos
aire,

Ver.u9 Sort - Palace Ball
[tela. S. Antoni, G2, i 6 i Tigre, 27
Avui, diumenge, tarda i nit:
Gran ball, amenitzat per la sens
rival Banda Sport, executant els
següents ballables: Vals, BOIrlil
de l'amor, Ona step, Deba, Fax,
trot, Oi que sil

S U, A Bil'Okl1ANESA
Carrcr del
número 11
Tel...ron 3191 1 A.

1E91:c0150ía5 por a infants

Direrclú: Josep Lepes. Titellaire., Jaume
Angler.
Avul diarlen,e, a les 5 tarda:
Primer: 1.a humorada en ut. acto Un quinte
5011 011: Els tan n11'4101113 pallasaos Pupy
col Zcpy
Tercer, la rn,da:5 1 1 ,a reviSli da gran
espectaele
C finCrLOrt2 arnaccio
LA MUECA DELS 130151 FETS; el tIple
5 1, 1. TUDIJEUT
Prer e.: 51114 a:21, entrada . 2 pessctrs.
Eroclia Lalb sca.la, 1 Eesseta.
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5 a 7 017 ,1 s: a
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at 4.n mort !fe Plortre Sonyer JuaucrieL
m
CATG CLeTES
Pitini-CidufS.
nnt, El 1:1'' Luc^3ala ßerqtr, setn ina 3 11111,210; El mlSegon: El sallet
Ilonari, tinas mityee ft.aosLea.
po
EEG 6 1 L% bezinis
A
a ja als l5l 3*412 l'e' 2
l'errar: P3,1 53tr111V3 [hit Tranquil. e
JuKuinea eu:re CL1 i n-

3,21A"

DIVERsos —

re !
fi
id.2.2r.mrierol:::::;;SUerl.7.92112a

ne-mc;?..,3urez.-nr...ece.z.,rinunz,

PtixhieLs "

FLUBOL
CAMPIDNAT D'ESPANYA
Avui, diumenge, día 25, a Idos
guatas de quatre:
Primer parid de quarts
finals
SEVILLA F. C.
(Campió d'andalusla)
contra
C. D. EUROPA
(Campió de Catalunya)
Per entradas i localitats, al
carrer de Salrnerdn, 25 . 1 27‘
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Le, iarde de GiCiria, rl .1e5 rri11,11,51
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Teatre Eldorado
Avul, diumen ga, dia 25, a las
onza del mata CONCERT POPUL.Alt PER L'ORFE0 GRACIENC,
dedicat ä l'immortal músic-poe,

FUTI301;
Avui, diumenge, dia 25, a, le$
den en punt del ~I:
Ei formidable equip
9. IC VIKTORIA ZIZKOV
cinc inlarnacinnals contra
R. C. D. ESPANOL
intaarat aunb
ZAMCRA-ZASALA
LAKATO9
Camp: Carretera de Sarriátebee
Localifats: Local R. , C. D. E.
Casp, 12, primer, de 1 0ai 1 4
a830.
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1 1 ; n 51 .11 1 1 I, Iardi, .1,/ n ..e.esip.m,
el aun en:e l ! 'nent
Penterania
20411a, EJ1 cautiva d'once ver.r,
per
1.11111111..1.d«..
C31111as Falebanke. El ned aLo 1 1 resq2oea, rda. 111t, graudliiia esle.na: La
Ella del Ilap, per Eliot Darte!. 3 Lila Lea. Denla ihnons . 2 esnenes.
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Prolearne• extreard!natill
E
Arta d:urrienge, n . o a 1: "Grau u
12
matinal". Tarda, de al a 6, 1 de 6
2 a 5. N11, a les deu: El 6randida es- :"A

n
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r 16

E

E:4_rea alegro , t.gr 14-:

El

,11-ut dlinnonce. (1'11 a 1: eran
ct rnstinai.
Tarda f nit Mangle l
II proareines. L'extraOrdlnail I senil saelenal eSdeveninionl rifle:flan lograrle. EIltàI Se la colnrsal pelatal nírlea de alg tdosa lacen e e ntarld. en dnes jnennles, Lucren ci• Dórala, projectadt•se la praL1 mera Jornada. Tom :irle de la In- n
VN tore,emnt serle La filta de Mara. Si
leen. Pri l mereld de la nIt: 2 gems
ii esirsaes. 5 , al aiii:•! 2 aarrer baa
VI de La filia de elepoleen 1 la se- a
54,1r5 ;ornada de Lucrecia. Dórala.
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Estudi "Doo1u3 Artis"

ca

N

Mueca

a dos quarL3
de deu del vespre. Cometa extraordinari pel
genial pianista
EMIL SAUEN
Localitats a tamalla.
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:naenennent2Lia.uamannmo
l:1
a
al
Pabce
Cine
3
_—
lo
.--'-.--'-------.--'----111
0114131
5/1LC
DE
MODA
13!
r%

e

Lf;e3 ASISTENTEZ-.

ve.,erm1; . 1,3

sis de la a:

165-niNVI£LiP2U61Stf

(Otalale

Avui, diuniarge, tarda, a
dos quarts de (matra, primeta Salcll iÓl

do las

eig
iuNittnesniawningieNSENntates
-EnnunionaIrla VI ti MIZGUINGIC771
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' del notable "Quadro d'AINi traccions".
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LE' DAVeRE MYSTERIEUX
fa
prasentat pel eapita
ca
WTEREOLD
la genial artista klol del

1.3 ¡ro. 13 1
2 ,321
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11 Dilatas. benerlci de Pero Zorrilla

U

attliterialtaii11121711:1111Enalialiemis

La notalde bailarina .;
ALONDRA
l'extraordinari experiment

Paign

diumen g o,

Avui: Jocetyn, Triquitraque en
%lego de nuvls, El collar d'Oci s ,
La olla do l'ajusticiada, printnr.
Nit: El romoll, vuitè La filla de
l'ajusticiada.

Jacx nusxl

ca

i Marina

I CINEMA NOU

Collseu do verletats
12I
Avui, (Humanara tarda, a
ea les quatre, i nit, a les deu:
Ceilossala programes.
Projecció de notables pelca
líenles
N
el famas gimnasta
VI

151

atad, enern-mrre de ruare.

casan en-AWA
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Croe T'entre Fs2zovel
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P , 4ante de Carena Reinen./ de 1
d'En .15/1 Vallyirtiena,
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Princcs1
A g lit !infmen9e. Grandla programa do
leleccleinades I eniOclonantS pe.11culos
ran
ead. Sal, .311 e 1ou malees nruiluctiong
E
Paa Camelee t, .2,00 /Lleves , per la gen
-til1/e.:rgs3f

i'LRT

TURÖ-PARK

ASAL'UO, — la rcaietari1 Ell
Francesc Buxo. laiaator artista!: Franeesc Pereztrf. Talaron
3332 A. Tarda, a da: a quarts de
quatre, nit, a les deu: Presentació de lea mes gentils artistas i
millors números de varietats.
Cada dia, rlil Salt a dos quarts da
nota Aperitif dancln a l'elegant
Foyer, i d'una a rimare mala
gran l'atacir: amarle:a. 'F. ;.;ans
Tyndr11.

r C C° 1- A ! ' it'71 R ä Cs
--------

L'estupenda corn1,11a interpretada pel etuipätle Charles 11ay
LA PEtr2E7fA XICOTA
DAflUNT C.7 ..1.1.8 PATINO
590 141 /111 E: 71E511C P51.7iT
Peina. i11111111S , SeleCellilladeS calcases de

zppitril h51 TICA.Re. a a t i a Eory.
en¡j) ii5311 TEMPt. 11es/sonad especial.
Pelz. Calesa 1 11.iriseaii, Quinina, 7.

Proas popular')
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na! El centre de

fiESTAUaA g Ei PA R G 1

raVelsnn••n•

gran exit.
T , Id tid

dad

pli bile

• • C P,J

11

Ptreeeld: asar.° t riata--- '1
anta/ama ea liarts 1 1i:t'aquel:a N

Frr ‘-'N • •

mumue.a..,....e.v•emommr._ue....n.n....n .se. vamos.«
-

Pallo
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Avui, diumenge, a 2/4 de 6
tarda:
LA PASS!Cle
DaataaVataratilEFICItial
explicada i eunieniada i.n er
ADMA CUAL
3..
...1 n Ibl'OSI.S protaclona.
Localitats a taquilla.
,

-
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Früntä Pilac:»3.1 Pai3c2
Avua . donner,ge, tarda, 3 un (piar/ 03
Trua extruerd-nei
partits de fidePeneer. a
Carrenuenea 1 Elüa t bar
Cae:erres 1 Ioi,na. Ce !r • dt,
A:squistein 1 Age:ere rot, tra Quinlana 11 Arearte. Tet g er a instelin: ViGua:. I rallan edri', . . a Olascoaga I Saiss•
mcndl. iffl
111 he te, 1, 2, Erina, dIllgtts,
paeüi i /Anta 1 C1S L er.a.
rInr.
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:1-1 rarl.ssim 1 inexpli,
cele retomen-

/1 ,2r1rjr,",

merevel l a
SeV:1 Chm '
adtece:t:
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11Ca 1 11.-

PAQUITO
1

votara per la

II, re : r g eeld fl4ie•
12r la sena stm21-

erSe:a.

GOTICA da Material Elaca
trie amb :aller i Lloauer aarato. 133s traspassa.
II.: Palea del Sal,

aree.r.werweryzetreereeree....cereramamaesemeountande/aret

ESTEM OBLIGATS A DONAR
UNIA PART DELS NOSTRES
EarOla:OS I A CONSAGRAR
LA NOaTEA ACTIVITAT A
LA REDEMPCIO DE LA PATRIA ESCLAVA. MENTRE CATALUNVA NO TINGUI RUCONEGUTS EI.S SUS DRETS
DE 10 131,11:, TOT CATALA TE
EL l'aURE LaaSSER NACIONALISTA.
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La joven sabia!' bien que no era aquel
un Sitio seguro, ya que ninguno de toa
cajones podía cerrarsa con llave, para
ella solamente lo dejaba ;1111 11.1103
tantas para ir a consultar con Jarceson.
Cerró la puerta aon doble vuelta de Haya
y salió.
Abajo, en el vestíbulo, Jaineson había
pedido permiso a Del Mar para, abato-a
donado un instante, aun el fin de ir a
recoger un libro en la biblioteca.
Satisfecho de esta circunstancia, que
le permitía el aislamiento deseado, Del
Mar accedió gustosamente a aquella pe,
(ación. Tan pronto Walter hubo cerrado
la puerta, dl cómplice de Berta sacó da
su bolsillo los pedazos tut papel que ha.
/da recogido, poniéndolos encima de la
mesa y ocupándose de junta/loa unos
con otros, lo que logró sin dificultad. La
recomendación hecha a Elena por SU
corresponsal anónimo apareció ante sud
ojos.
---aQuó quiere decir esto?—se pros
guntó—. ¡De dónde puede venir semea
jante advertencia? ¡L'ah! Ya aclararemos mas tarde. Rápidamente, salió de lis
cstancia, dirigiéndose al parque.
Una vez allí. con ¡tira de desprendi-e
E214411.0. eileCildiii..e4

PROXIVAEVAT 1NAUGURAC10
' I 51.nrurada Ile rina,ra
heportants reformas, noliat irn e•
:CraCC!0•9

•

En cuanto a Del Mar, hala. quadadc;
Inerte en el l;aar tamde le bahía ítejaa
du eitentfido el tela:lar puñetazo que le
ro;tiae 311 arversarM.
Sin duda hubiera quedado alli du.
Mr,:as Ii!lellS Si SU afiliado, das,
puéa de haber saltado del tren en marella no Imbiese aelaado par descubrir,
le en et bagar dome, se hallaba,
.12 ver a an jefe sin movimiento en el
sue'o. ltwo lIli daba salto.
¿Qué habrzi
¿Da quien po.;
4iii uroviinir
agueetialt
Sin intentar por Vi momento resolver
Pilo pronlema, el himebec se inclinó hacia Del Mar esforzambae a reanimarle.
Pu muriutillo de agua se oia entre el
ramaje, a :dimites paros de- allí.
El afiliado de 1),A Mar fint a mojar
un pañuelo en el agua helada, vobviens
do seguidamente y ztplicandolo sobra
la frente de su jefe, daspues de habarle
quitado el cuello de la camisa.
EFte, bato fa fraseara de esta eras.,
presa, no tardó en dar señales de vtda.
Abrió los ojoa y al ver a un hombre
arrodillado a su lado ereyS que tenía
que habárselas todavía coa aquel que,
momentos antes, le había sorprendido
Coa tan brusca agresión.
j.,evantdse, saltó a su vez sobro su sala

.
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Combineu el vostre temps
de manera que pogueu

Portaferrissa, 17 - Teléf. 1846 A. - Barcelona

disposar d'alguns dies
durant el mes
maig
vinent per visitar

de
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Paperera - Impremta
Objeetes d ' escriptori

Hibrería -

9

:

L,

ENCAUSTO
Cera a3pecial
33L18=828MIZIMMAncaumm,

G. Alomar

per a parque

Vles urinärles, curació ràpida i segura

mitjatont aparell especial. Anbau, 6,
de 12 a 2 i de 4 a 0. Festius, de 10 a 12 Económica. Unió, 20,
de 7 a 0.

•
E.£5 LA REINA CSZ

la de la

LES AIGLIES IDE l'AULA

VALL DE SANT DANIEL Girona

LlinA LES AFECCIONA
DEL FETGE, RONYONS,
ES10MAG, INTESFINS,
etc., etc

MANANTIAL MIRALLES
Bicarbonatada, caldeosaódtca-manganosa, varie_
tat Illinlea-arsenicar

Es flaissima 1 carbOnIci
com la de Apornvoria.
Durant Festle reoulta des
limosa bebent-la fresca.

El seu diposltari: JOSEP PAGANS, Carrer Fonent, núm. 28

Jove cataiä

desitin cavitai irr &s'enrolllar Indústria existent;
Faenes reterfAmles tracto
irocte. Escriure PUBLiCITAT número 632.

id

.‘ todas son manifestarionreuretrias, prostalitís, ole
etc., por crónicas y febo:des quo sean, no curan pronto y radicalmente non le,
quitis, eta( itis, gota Inatinnt,

lapisses pintats

Cachets del Doctor Soivré

La casa mes Important
d'Espanya. EspeclaIllat en tapiscos religiosos. Exposicre
perrnanent de quadros al o:I,
gravan, oleogratles, etc. Fabrleacló de mares 1 ~urea No compren acuse visita:
aquesta case
F. MOIYTFALCON
Boters, 4, final Poriaterelssa.

migungu
tw.

que depuran la sangre y los humores, comunican a
la orina sus propiedades antisépticas y microbiciJa•,
sus admirables resultado. expreimentan a las pri,
turras tornas, la mojera prosigue baste el completo
y perfecto restablecimiento de todo el aparato pu.
riiiu . nrinario, curándose el paciente por si acto. >in
in y ecciones ni lavados en quo haya de intervenir el
medico, y.nadie so entera de su enfermedad. Basta
tomar una caja para con ITOCC.0 de el:o.
Agente crelosieru lujo en J'ose Vio... Y Sinus,
C.. Mancado, 21.— Venta, 5 jata, frasco:
Sarasa, Rambla de las flores, 14; F.4./erla Ga.
APT, Princesa, 7 y principales fermentas de Es.
paaa, Port llgal y 'Américas.

S. an

altrefoili

Trituradars TORRAS
Els nies económico de mes du-

SOC1ETE GENERALE
▪

de Banque pour l'Etranger et les Colonies

Sucursal de Barcelona
Plaça

e

ci

e Catalunya, 20

Ii

CAIXES

Ronda de Sant Pera, 15
Rebudes totes les novetats de la temporada en
Panyeria per a senyores
senyors i nens

MI.1711n01.—

Ferra. -Niza: ll3currii
!ial Urdiago d21[0,4-i g. iglil

La casa millar assortida
en estams de molt bona

ANUNCIS, ROTULS, FAQANES I

L-t—OGUER

DE

J. MIR VIVES, S. A.

MMInImomommen...

Teta mena d'operacio13 d3Banci 1 da Saín
a

PANYOS

ran 1 rendIment.
Per a Mal de moro, sucre, ca.
nyella, pebre. Meres 1 Iota clase do
mise al'.
Facilirats en el pagament.
ANGELS, 12, TALLER.
FEFtant 3001 de /a Fira
de Mostees
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OBRES

TREBALLA WISTIL

•

DE CUERDAS CRUZADAS
CON MALO DE HIERRO

Sublime muca

F. MAR

qualitat a preus baratíssims

Casa Fundada en 1870_
AL CONTADO
PLAZOSyALQUILER

Tots eis dilluns I divandras

13,PIMCCelf1J.15

vade de retes
I

Màquines - Eines
IMPOnTANT ESTOC en

Fürica ieTeixits,

F Abrica
l

Peste, Veles, Trenes i Cordons

"EL TAJO", a

LIQUIDACIÓ
Telägulnes noves,
la majar parto de

ArarAutez

PROCEDE!C1A
AlYlE.PNCANA

Agència a Madrid

1
1

Casp 112
xanfrà ELT,er de Fler.
d'II a 2 quarts dl
npartat de Cvm - eus £02
-¡•-

CASA CENTRAL I DIPOS11: Parce!ona, D;putaciä, 333

;
tJ
ri {IF {IVI

Fabricacö crelastics per a la merceria i tes manufactures de Ilizacnmes, cotilles cElçat. — Trenzi:les de seda i cató per a la confecciü, el
caçat altres aplicncions, Cerdons i Trenes per a cütilies, calçal, etc.

FIRA de MOSTRES, St and
7kr

Prevn ntiu individual Mala
els germens en olig minut.
Indispenable en la Huila.

Finques

evitan por compreto tomando

.

Una pesseta tub. Fannäcia
MORATO. — Passeig Sant
Juan, 87

aÓ9
eefeePle#

111

ti

'

dos (desmayos), modotra, ganes frecuentes de
dormir, perdida de la memoria, intabilidad de
caracter, co^gesliones, hemorragias, varices,
' dolores en la espalda. debilidad, sic., desalare.

ceo con rspidez usando lanol. Es recomendado
por eminencias medicas de varios paises; suprime
el peligro de ser víctima de una muerte repentina:
no perjudica nunca por prolongado que sea su
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a
Os primeras dosis, continuando la mejoria basea el
total restablecimienro'y rogrändose con el mismo
una existencia larga con una salud envidiable. - .
' VEN 1' A, Soga11, Rambla Flores. 14. Barcelona,
y' principales; farnuclas de Espdi r,s, Portugal y
Anierie,:s.

T. Torne , corredor. SerlePrat
lar i prOmptitul..

31 ' Tel. 6377 0.

•

L', <-----

---)»- .
O
•
ros sinrOmaS precursores de e9.1 , eniermedades, dolores de cabe 2)1, rampa O calambres, zumtodos de oidos, falla de tac:o. hormigueas, ea/l-

Venda o arrendarnent

Cambra

Cros minaire come, arg 'fit per a dormir Raparla a baEZEMEIIIIMIMEZZZEI laboro, 16 quiliametres bo- tee serets.. íconianata 15.
ira carretera, estad() Reme- tercer, SegOna
sa Gllavela. Arrendat Pefiarroya, es disposava lenplotaclei quan dismluul nogoriS.
Fernandez. Agen•I
e:a Reyes. Fuenerrral, 13.
ülcponitinus
'
Madi id. Sense corredors

,

PiSOs

ERIKA

f4

11.01i3

ab CU rci j de
bany terT.,-j!än,
2scan2or, etc.
FJ des da 59 a 65
dares a' nrs3

Tisis -Tos

Euractel radical de la tos
1 Otee Ilirrivantout, curament de la lisi, bronquitis.
asma. debilitar hei sistema
artikent. VIS...13 económica:
de 3 a 4 Ido 7 a e. Pestes, de 10 a 11. Pela', 7, pian:ea'. Considra espccial, do
ltpi
m a dos quarts
dama
de' duca I es:es, de 12 a 1.

.

AlITIVENERIA

o inn

temerme.

JJLtUU

Angina de peoho.4 17ejez prematr.ra y'
demis eti nennzdades originadas por lt arte, rioesclereals e iliperteneión . .
80 curan de un modo rterfecro y radreal y se

3iZ1:1.3133,1a2e
da 2 á 4

a Pesque/J:is 1 r

ee,par,. No “ dinielo

.111eit,LJIS.

lo a

AVLI.

ca:. r Saris,

WhiZZWalia=2ME2 ".a"e"

,

j

.

Cedeixo

en pital
1a Loane, i a

La pre e losa InOqulna d'o(bina
vialge de Infla
I nzuu.1.3.1.
Preu baratIssim j
ponis terniinis tnensuals
Veseu-la que es 1s millar glIC existelx. Eripnsiciii de la casa Otto.
Carrer Pclat 5.

do

40.too
•

francos o anea

Prors. s'ole. lliçons pari.
Excel. ref. C. VOgller19, 9,
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vador, el cual, estupefacto,. retrocedió
Ante el choque, protestando.
Afortunadamente, Del Mar conoció
pronto eu error y, en algunas palabras
puso al corriente a su cómplice de lo
que acababa de ocurrirle.
—iLa maleta!—gritó---. Se ha llevado la maleta y el torpedo que aquélla
contenía! ¿Quién puede ser este adversario desconocido que está al corrient6
de nuestros proyectos?
CAPITULO LXIV
UNA MANZANA

DE CALIFORNIA

Elena y tía B p tty, acompañadas de
Jameson, hablen hecho el viaje en automóvil y no llegaron a destino hasta el
día siguiente por la mañana.
Al bajar del coche la joven se t habt a
visto sorprendida desagradablemente
ante la noticia de que una de las mate-,
tas que transportaba el ferrocarril se
había e.xtraviado.
Sin duda, según dijo el empleado que
las entregó, debía haberse producido algún error... Pero no transcurriría el
día, seguramente, sin que la señorita
Beige .4itrase en ousesian da la maleta
41le le fallaba.
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—iTal vez en la otra encontraré aldecía entre sí, mientras daba la
vuelta a la llave .en la cerradura de la
maleta marrón.
Acababa de retirar sobre sus dos rn a.
nos un vestido de sarga, cuando el tor,
pedo apareció súbitamente ante sus
ojos.
Abandonó PI vestido y precipitándose
Sobre el artefacto exelamó:
—He aquí—gritó Elena—el verdade4
ro motivo de esta advertencia que tanto
nie extrañaba—. ¿Pero quién puede coa
nocer la existencia de este torpedo?
Mientras lo observaba, un razona-4
miento se impuso a su cerebro... Sólo
diabla un hombre para quien pudiese
tener importancia el torpedo, y éste era
su inventor y fabricante—kfustin Ciaren—. El presentimiento que anidava
en el corazón de Elena no le había en -1
garlado. Ciare' vivía y desde lejos, en
sombra, continuaba velando por ella.
Ante todo era preciso guardar el apa-;
rato en un lugar seguro. La joven dudó
unos momentos, paseando la vista por
su ardededor y buscando en la habitación un escondite. En la pared, frente
a la cama, habla una pequeña mesa de
despacho, Elena abrió uno de los cajui
jaca, depo5ila1149 fa 4 $111,9r2094

go! — se

▪
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María había entrado en la casa segui...
da de Elena. A Del Mar no le habían pa,
sado desapercibidos los gestos de la jo,
yen.
Dejando que Jameson y lía Betty Ilo
precedieran, y con el pretexto de encender un cigarrillo, esperó que hubiesen
entrado en la casa. Entonces reemprendió la-marcha, deteniéndose para recoger Ios pedazos del billete destruido por
Elena, introdueiendolos en su bolsillo y
penetrando tranquilamente al interior
de la "villa".
Elena había subido a sus habitaciones
seguida de María, la cual pedfa a su
ama las llaves de las maletas para vaciarlas, pero la joven, obedeciendo a la
reeomendación anónima, volvió la cabe,
za en forma negativa.
- Ya me ocuparé yo de esto!—Tiene
usted Milis cosas que hacer!
Antes de poner la llave en la cerrado,
ra de la maleta verde la joven reflexio,
rió. ¿Qué podían contener estas maletas que ella no supiera?
—iBahl—murinurú ella—. 1Eit fin, ya
Jo veremos!
Rápidamente levantó la tapa y em,
pecó D retirar el contenido, sha que ninguno de los objetos que pasaban pur bu,A
¡manos le_apórtape ningún
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• Las dos mujeres, escoltadas por \Val:
ter, s2 disponían a dar un paseo en el
hermoso parque que rodeaba la propiedad, cuando a lo lejos observaron un
carro que llegaba en dirección a la
casa,
Era conducido por un hombre de bar,
ha negra, el cual, después do haberlas
saludado, intlieó con la mano una ma,
jeta situada detrás de el.
—i,Es usted la señorita Dodge,—prea
guntó—con un acento campesino muy
pronunCiadO.

La joven diú una respuesta afirma,
tira.
—Asf pues—continuó aquél—sor
do usted 'esla maleta que he encontrada
en la carretera?
4—Efectivamente—respondió Elena—
y le doy a usted las gracias por haber-.
mela Iraido.
—:0111 no vale ia pena—,.• Era mi ea.
rninol—respendió el hombrei
M'alter, ayudado de un criado, cargó el bullo en el porta-equipajes.
Tiro Iletty habla sacado de su bolsillo
un billete de un döllar, disponiéndose
a entregarlo al servicial carretero. Pera
Este hizo seña de VIO no lo querfa. •
Did un fuetazo al caballo i silbetean,
do volvió a seguir su camine p or la cm
trigera,

I

