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UN PETIT GRAN PAIS

V1ATGE A LA RUHR OCUPADA

rctroCs de "El Progreso" L'individualisme holandès ;I,LINTS DE DIUMENGE1
Quan e.i cEurnenge agaf:irem l'exeniplar de l'Organ lerrouxista
El Progreso", tinguerem un sorpresa. Tota la primera plana da
duna petits solts posats per c)rnpagMur-uestdiar,mbl'xcpó
iilor, eslava dedicada a i'acerd dels accionistes del Liceu en prci
e la 'lengua catalana. Sola grans epigrafs cridaners, "El Progre" combat lerriblement i amb to d'alarma la decisió de declarar
'icial en aquell teatre l'idioma del país. Cap altre periódic de Bat-elona o de l'ora ha fet una cosa sembtant.
Seria ja excessiu l'espai que el diari d'En Lerroux dedica a
crabatre un acord oue entra de ple dios els principis federalistes
ne a estones vol defensar. Peró el pitjor és el contingut dels tres
articles i dels solts amb que es condemna el principi de l'oficialitat
del català. "El Progreso" CA troba Ort ple retrocés pel que toca a la
qüestió catalana. Ara torna a parlar en un Ilen g uat ge que recorda
els temps en que ei seo cabdill es passejava pels carrers de Bar¿una ostentant en el "jipi" una cinta amb els colors de la bandera
espanyola. Lee teories i el ilenguatge que "El Progreso" torna a
usar són impropis, no ja d'un periódic federal, sinó també d'un puque tingui el més Heu sentit ètnic. Un unitarisme estiódie
osencial i un espanyolisme d'estane inspiren la seva prosa.
Qui ho diría que es tracta d'un acord del Gran Teatre del
eeu: Costa de creure que aquesta qliestió hagi afectat tant els reoublicans radicals de "El Progreso". Es coneix que els lerrouxistee,
almenys els redac t ors de Ilur órgan periodístic, ja no els interesa ara el Paral.lel. S'han tornat "liceistes", i dediquen a una qüe.shé d'una entitat particular una plana de paper ampla com un Iler,o1, amb títols tan esfereidors com els següents: "La patria en pe&ro". "Los traidores a España".
Les teories de "El Progreso", periódic autonomista en plena
reculada, són dignes de "El Imparcial" i del "A B C". Fins arriba
al.legar, per dues vegades, l'argument que l'idioma espanyol és
ecial de l'Estat. Ve't ací un argumen t que no pot ésser ni mes
¡liberal, ni més democràtic, ni més autonomista. Amb el mateix
dret es podria imposar ala lerrouristes lliurepensadors la präctica
de la religió católica, que també és oficial en l'Estat espanyol. De la
'atateixa manera que s oficial, completament oficial, la monarquia
Espanya.
Totes les frases fetes i tots els llore comuns de respanyolism,i
Za'icatalanista apareixen novament, corn a fantasmes que tornen

En les columnes de "El Progreso". Allí pot llegir-se que l'ús
del català a Catalunya és una ofensa a Espanya i un acte d'odi a la
¡lengua espanyola. L'ofensa esa en el contrari, o sigui en foragitar
llengua catalana en el seu propi territori. Els mateixos drets
'que la ¡lengua espanyola té a Espanya ha de tenir la llengua cata‘.ina a Catalunya. I si una dominació estranya hagués estat causa
aue la llengua espanyola es veléis arreconada a Espanya mateix per
ua llengua forastera. as que els espanyolistes no proclamarien el
ple dret de reintegrar l'idioma del país a tots els Roes oficials i particulars? Es que considerarien que aquest acte de justicia i de
Vatriotisme pot ésser pres com una ofensa a l'idioma invasor? L'ofensa consisteix a treure un idioma de les posicions que ha d'ocupar
' en el seu territori, i no pasa desallotjar-lo de les que ocupa indegla
eament en el territori d'al t res idiomes.
Els redactors de "El Progreso" saben tot airó prou bé. No ele
Kolem fer el greuge intel.lectual de dir que no ho saben. Tenim per
tosa evident que el nou esclat espanyolista de l'órgan d'En LerTour es degut a causes essencialment electorals. Els lerrouxistes aspiren a obtenir altra vegada els vots deis elements espanyolistes
ue a Barcelona resideixen, i potser suposant que en les eleccion,
aanents no hi haurà candidatura de la Unió Monärquica Nacional,
es proposcn d'aconseguir alguns dels poes milers de vots delemente burocràtics i immigrats que recull aquesta força anticatalana. Per aixü "El Progreso" arrecona ara el republicanisme, el
federalisme i l'obrerisme, i proposa—paraules textuals—"una necid comú per damunt de tole els interes3os des del dinàstic al particular, per tal de posar per damunt de tots la unitat i la subsistència d'Espanya". No es podrà dir que "El Progreso" no parli clar.
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No sabem quina idea té de la
sorpresa el lislingit articulista
-Dia 01"tfiedi". Nosaltres
ci.(ieto que avisant a un senyor
dies
amb un parell
havia sorpresa.
A(pie s t senyor podio hacer Ilei en "La
7.' 1 en 1..1
dimarts la famosa proYeti"
p.,si ,iid) signada per un be-de-deu
de ermsoeis do tols dos sexes.
Ja ;,s a mes, haurien rebut la visita del senvor Pons i Tusquels o
de quelsevo' l nitre cdtvaller (he la
munarquica invilant-lo a defensar els Furs de l'idioma del
:senyor Alean' Zamora. Allegar igJu n rilneitt i sorpresa en aquestes
eireumAancies ile perillós. Alg-ú
:pot pensar que te algún detecte
'lisie o moral de mala mena.
• La vida generalment es tan
,amarga i desdiolorida que fora
Ita crim privar als nostres llegidors de l'estona de platxeri que
I pot oferir-los la lectura del se;giient paràgraf que l'articulista
ittludit posa en boca d'un soci
imaginäri.
"A cualquier hora permitimos
que as introduzcan ea el Liceo

las discordias nacida de nues.tras Indias o iViles! Siire contar
que 11, ., aldria la rddforma por
un nj,, 410 ja cara. Ca1cule lo que
si:pondría irrer y piular de IttleNo los intinilos letrerd• existentes en Idds c,oiriedoros, en la platea. en el escenario, grabados
algunos en las mismas paredes.
Sustituir pu tIros que c/igeran
"rengle", las placas metälicas
que altura dicen "fila". Quitar la
inscripción, "salida en casos de
ineendio..." Anular el mamut° de
impresos depositados en Mayordomía... Remover en fin la casa
desde el terrado hasta los cimientos. Como si estuviese el
tiempo para meternos en nuevos dispendios!"
're t'ab aquest sori; durant l'idealisme del qual ene Rever/1 el
cap'''. El canvi dele rètols per
a una last lució com el Liceu representa la ruina.
Les persones profanes havien
pensat que un canvi d'idioma al
Liceu era una senzilla cos a, P os
-siblenugratd'ls.Peròv6
el sci de "El tila 19/rallen" i ens
declara que aquest canvi vol dir
'remover la casa desde el terrado hasta los cimientos".
Exagera? , Creieu que exagera?
No, no. Comptat i debatut, el
tianyi d'idiomes .comporta Venderrocament i reedificaeb5 de l'edifiei.
Al Liceu ipolser hi ha soterrada una primera pedlra. Dins
aquesta hiedra potser lii ha uns
documents. En quin idioma esIhn redaetats aquests documenta?
Per esbrinar aire, naturaTment, hem de fer el que diu "El
Día Grhfico": "remover la casa
desde el terrado basta los ci-

mientos", Comprenou

En l'article anterior d'aquesta del individualisme. Ulisses,
nietos escampen sovint per le;
parlavem vidualista ¿pie, obre, com si es MULIIEIM.
eiutats.1 això que li pasea al sol-.
A da fi, cansats de veure
de l'individualisme holandés des pegues obrir geogrittieament, a
.dat passa a tóthom. Ningú
de el parat de vista religiós. Des Itaca, la porta al individualisme car la pluja pels vidres de la •ven alar, en aquesta pau, i nine:
d'un altre mes general punt gier, el cual se Ilankaria com un vostra habitació, us lleveu. gú bi .enten res. cada dia
de \asta ealdrft considerar- golafre pei corredor que forma el Quants ruixats eatien a Colònia pitjor perque ta moral militar,
lo per trabar-li paritat amb l'in- goll de Corinto i amararia la lié- d'un cap de dia a l'altra? Dei- que es noble, elevada i senzille
diviitualisme catada i poder-ne Ilade i el Peloponá. Atenes, in- xeuatio . córrer. Ce podeu rentar com Lotes les grans coses, es ve
dividualista bandarrista, verle a amb nigua. de . Colònia autentica,
treure consequilencies Pils.
Entre. els nonibrosos punts de Sparta, col-lectivista i moralista que no és precisament la que surt substituint per la moral jurídica 1.
de l'aixeta, sinó la que fabrica comercial dels financier, carrega 4
contartea qu'havem comprovat en fins a ll'austeritat,.. Dones
da de boires que són una tramp4
Ire holandeses i catalans, el mes
Ah, an i havem cf triar un xic Herrn Julhann Maria Farina, pla- de passions amagados sota les pes
de la Catedral. Sortiu al cafrapant i el mes important es roe a poe. Ho val a discórrer aixf ea
raules i ele venjances d'usurer.
sens dubte el general individua- tan primariament. catalans rrer. Un aire gelat us talla la
No faig mes que recordar, de.
lisme que allä, &mea aquí, infor-n tonim certament melles semblan, cara. La pluja i el cel molt baix vant de l'ocupació francesa, art..
ma Iota la noslra vida. Aquest ces psicollegiques amb els botan- posen una teranyina a les coses. tigues lectores d'altres campae
individualisme, pece, compren a desea, tenim molla dels llurs vi- Sdn les nou del niatf i semblen les nyes, prineipallment les notes de
Holanda una forma mes aspra i cis i melles de les Hurs viettits; cinc del crepuscle. 1 un heme en- Gtemthal sobre la rampauya del
erudel que no pas a Catalunya i són també dos petits paisos marf- cara que no vulgui es recorda del Napoleb a Itälia. Recordeu el me,
lambe una forma mes oberta i Lima llolamta i Catalunya —pera diamant d'Italia.
Per arme de Colbnia a Dussel - gistral primer capitel de "La Cae.
franca: no p el earärter denigrant tot atad no vol dir que siguem
toxa do Parma"? Alió era l'ales
que'els catalans ii bayeta deixat iguale. Holanda es rica, savia i dorff s'ha d'anar amb tren fins gria i aire' es un enterrament.
a Iteuraeh,
límit
.
- de la zona anale-,
Penjar. A Holanda l'individualts- independent; Catalunya, tot i p
Josep Pla.
me pren aspecto d'egoisme des- der ésser un poble perfecto com tren
sa 1 després pendre un trans. Al
liTtha calefacció i
gent
Dusaeldort, mare.
carnal que contrasta sorprenent- Holanda, es pobra, endarrerida i pica no
de ¡Meus amb modos. Passat
ment amb el benestar general, subjecta a un poble infeior . Per
el suburbi de Colònia, el pont
amb la candidesa que tenen toles alguna cosa deu 'esser això i pot
Hohenzollern
sobre el Ritt i l'imles coses a Holanda, iidltuc amb ser la rae d'aquesta greu dife- ponent
aglomerad() industrial de
la fresca ingenuitat de la gen que rencia estigui precisament en el alülheim
comencen de sortir
per a un meridional ço és una nostre mütu individualisme; no eamps.
Camps de litografía, que
de les virtuts unís eneiseres i pas quals
holandeses convingui no arriben al color verd-poma. A
frapants d'aquest pais de merave- findividualiswe
i a nosaltres no, l'horitzó sempre, un hose o un
ELS CAVALLERS DE SANT
lles.Solament convivint un temp,s yergue ele, ores el nostre mal manat de xemeneies. A CataluJORDI
amb els holandesos es va deseo- no tindrip remei: es neix indivi- aya els diumenges es coneixen
Diumenge passat els Cavallers eck-'
brint l'individualisme tetan que dualista, altruista o cohleetivista, per la Huna Aquí que As testa us
brocen dos actcs de propaganda. Un •
s'amaga darrera aquella candida- i
no bi ha manera de desfer-se'n, ho diuen aquests atletes que veieu Caldee d'Estrach, en el qual parlaren Es
sa. I el bo del eits es que ni arrue- per
tan sla de reeixir amb l'es- del tren estant. Vestits de blanc,
Ila candor de una il.lusió del lo, perit que Deu ens ha donat o molls, tots plens de fang, amb una Joaquim Llimona i N'Octavi Sabor, i
rallre a Gelida, on parlaren en Miguel
raster ni una hipocresia dels homorir bo i obrant contra aquest bona
fe heroica, s'entrenen i fan
landesos. Ja explicarem
salut corrent per aquests campa Trias, En Narcis ilassó i En Jeroni de
esperit. No, res no cal ter contraaquesta
Moragues. Dels dos atles en quedare.
desaparent paradoxa tema
en el del
in, natura: la greu difere.ncia qu'ens i hoscos com uns desesperats.
bellament impresiionats per l'abrandarotllament d'aquest
col.loca en nivell inferior al rosEl
diumenge
us
el
marquen
dividualisme holandés.
tat d'Holanda esth en la manera tambe, cus rampa de foot-ball. A ment patridtic que commou els pobles d4
Caldes i de Gelida.
Per de prompte, posats a dela-, de servir-se cada an d'aquesta.dos
Tahur, com al Clot, el futbol
llar les diverses formes d'aquest
LA CONFERENCIA D'EN RO:forpobles,
per
laos
indrets
coniames
juga
entre
les
parets
de
fales
individualjsme ultra la
l'IRA A TERRASSA
ma religiosa ja explícita cii arti- lalants del propi individualisme. briques. Coneixeu alguna cosa
eles anteriors, veiem una que en Saber explotar les virtuts i als mes Dista que l'esport als
Per causes imprevistes, ha estat ajo?podriem dir, sense paradoxa, for- vieis del poble es In gran i fertil pateos mes civilitzats? A Bares- soda la conferència que el nostre com.
ma col.lectiva de l'individualisme, läctica polllica; saber . solament lona el foot-baal és una -testa — pany A"Antorti Ro-vira i Virgili
vici corrent en les nostres ciutata explotar els vicis o les virtuts dc per l'espectador una mica inca- de donar avui, al vespre, a Trrrassa.
i pobles: en les rivalitats de ciu, una tactica tan Menta com la moda, plena d'emoció, de chis i
OPortnnament tornarà a írscr ames.
tat a ciutat, entre regió i régig, tte no saber explotar ni les vir- (te pujades i baixades de cor. -Es ciado.
entre Nord i Sud, entre Arnster- tute ni els vicis. No hiha cap sis- l'enmeló per deu rals l'entrada.
EL "C. R. D. F." DE TARdam, capital natural i histórica, i tema pelltic. que hagi triomfat en A Italia, els partits de bot-ball
RAGONA
La Hala, capital adventicia i ar- una sola eraquestes explotacions: són una tragicomedia. L'ares del
En l'Assemblea general del "Centra
Aquestes rivalitats de almenys no se'n sap res; perqua joc és tancada amb filferro, com Republica Democràtic Federal, de Tarcampanar que s'esmicolen en 1 tot el que construeix el polític vi- un galliner. No s'acaba cap partit ragona, s'acortIJ fusionar el Contit,' i la
rivalitats de poblets i do llogarets, eiosista o virtuosista Ii ho des- sense que al referee fi hagin fet
Junt administrativa en un Consell ditrinen ja un precedent i una red fan les virtuts o els vicis no po, una rara nova. I les “baruffo" enIre els jugadora o entre els del recios, el qual quedi notnenat de la forma
histérica en l'antiga lluita en- sale en explotació.
segiient :
Ire el Nord i el Sud, entre Ro-.
En Partirle vinent veurem com public ser' constants i de vegades
President, 1'. Elías Montan; Vier-prrlanda i els estats federals. Les es resol al Ilustro entendre lapa- tràgiques. A França, el foot-ball sitfent, Josep lavé; secretad, Francesa
lluites contra l'estranger, la mag- rent antintnnia del fercse indivi- ja es refreda mes, a Suissa es Llorad vice-serretari, Rajel Muñoz;
na epopeia nacional, no tingue dualisme 'holandés, ee que, eneer- fredfssim, a Alemanya es una ne- caixer, Magi Gainoirart; vOcals: Josep
fora suficient per a esborrar tat o no, tindrà potser, des del vera, sobretot el foot-ball de ter- Franquet, Josep Gimen!, Francesc Foraquestes discrepäneies
punt de vista del nostre gran piel ver ordre, cono aquest de la Ruhr, tuny, Francesc Airendri, Josep Solicito•
iimb els earnps sense barraques ni
Ei mateix divorci que existeix polític, queleom d'aprofitable.
tribunes, una rallla de gent sota i Salrador Fortuny.
entre regions, ciutats i Hogarets,
Joan Saos,
ele paraigues tancant el lima del
se reprodueix en forma mes crui la pilota pujant i baixant a
del entre individus, ädhue entre
'Irre anib una parsimenia que
individus cohleetivament agrusi•mbla obeir un ritme, es d'una
pats per a la matuaa detensa i
progres, ço que lamb3 passa a
lrlstesa desoladora '
Cataluriya. 1 riel eseau la mal eixa
DUSSELDORE,
pregunta que feiant davant de la
A Honran, canviem de veltictlf%
disgregació i pugna religioses.
El lratu va fi, si'm al suburbi
Com pot ésser qu'aquest indiviFui el català escrit constatem alguns
1 desseguida són al suburbi de
dualisme feroç i constan' no perUN POETA DE LA .GUERRA Dusseldurf. Les eintals die la Ithur e.isos d'aversió injustificada invers mota
i que,
judiqui
te tu socialment dtp M'eres. per f ectanwnt licito.
ans al contrari, totes les empre- Mai com ara hi havia hagut, potser, Sin aglorneracions d'obrers i emUn d'aquests mots és eferar. IIi ha qui
ses eolledives holandeses, qu'es una tan cordial profusió de lectures. A ;wats, tole religiosament sindi- el substitueix sistenaticanwnt per en:aitan com dir tole la Holandla, te- cada cercle d'intetligents, a cada ciutat vals. 1.- n llame, MI carnet. Dusssel- rar. La substitució és cerrar/zeta poc ferra de perfecto i densissim asso- on hi hagi espumes literäries, la parau- dorf es amia allra rosa. No es pas he, pecó. Inés que abra cosa, absolutaciacionisme, siguin florrixents, la deis poetes es escoltada amb curio- una einlat imponent, per() no talli ment immotivada. ¡Es que SIm cregut
-que el país belandés sigui un sitat devota. Sembla que hi ha altres
ha cap a Ecauea. a Illilia i no que elnur era un castellanism..? EL-nur •
dels mes avaneats, rics i respec.s amics (le la poesia, fora de l'Associació diem a Espanya que sigui tan neun Ilatini›me, que retrobem en tomes les
tats del món?
11 formada amb aquest nom. Molts dels ta, tan pulida i tan ben arregde- altres lkmugiien d'element erudit greco'.
escriptors,
singularment
aquells
ilustres
Ilati
(italia elevare, francés dez-ev, anAfegim a atipirsts asperg es del
dla coun Dusseldlort.Els magnals i
gles to elevate). ¿Es que ala colgar eviinitividualisme bufandas l'eseepti-, que defugen els tractes arnb la gent dils rico de la regió hi situen i
tar elevar a causa de la seca homoionia
cisme sobre toles les eoses vaa ' ( q ue, oh, Arús Colomer !, no es el ma- persones que despees d'haver tregues, per sagrades que siguin; (eix que tractes amb ci poble), no veuen
ballat quaranta anys com uns :le- amb alaba.? En tal ras és alabar que cal'avarícia, vid nacional; PI des -i en aquestes lectures un profit per a les gres es retiren de tics, s'Iti venen Lt proseriure; que aquest si que és wi
nuot ste:pecte.
contentament i nitirmuració ron- Castres Iletrcs. Potser tunca una mica a establir.
Un altre mot que molts semblen eviIra tot ea que significa caraete , de raó. No fUra just un excessiu optiNo és pas que Dussehlort stgui
ristiques nacionals, el beseante- misme. Volem assenyalar, 'peró, unes per això una eitital massa diver- tar es prestar. Airé tal escriptor qtt,. per
jar els connacionals i la pròpia keiures; les que organitza l'Associació tida! A Colänia funcionen cada nit ultra batuda no cacit.larà a usar un mot
terra, i digue_u si amb tota aques- Catalana d'Estudiants, que tenen gaire- sis o set espectaeles i en aquest com lograr o averiguar, no gosa a traduir l'espanyol prestar pel mot prestar,
ta rastellera de detectes no es be setnpre un pur interès literari. Elles nemero hi ineloe el cinema i
quelcom in sorprenent que la Ho- ens han fet coneixen les meravelloses teatro dele anglesos, els "amus- que crin poc català. L'abre dia, en una
landa sigui aquest paradís del "glosses" de Melcior Font, que degoten
sement aros". Al "Scala 'Phon- ressenya esportiva, trobacem prestar trasentit corma de la sensatesa i de tendresa i música. Ens han fct conétcm'", de Colönia, donen amb pre- duit per centrar:.
P. Fa brit
la mes extensa i diversa prospe- xer, ara mateix, un poeta de la guer- feri!nela apera italiana—cantada
ritat. CoM s'explicarà que un ra : Dentellee Juncadella.
alemany—, i l'anee dia dopaís tan petit, venid de racione
Cal cottfessar, abans de tot, que aques- naren el "Fidel o, de Beethoven,
imperialistes, tan cobejable, tan ta lectura ens decepciona una mica. Jun- que no podía altar ni amb redes.
poe baleas, i alhora tan minat cadena ha viscut mesos enters de sang i
Dusseldort, l'ocupació ha susde males passions, de vicia dlss de dolor i esperavem que hauria sabut pes teta la notita vida d'espeetasolvents, 'pug'ui reeixir?
cantar el brogit de la batalla i el silen- eles, i no funcionen sitió guaa les vult del raspeo motee einemes de mala mort, 'non rt ante,
Ja ho tinc, dirä el catalä: la ci neguitós de l'hospital.
a París 'eminent trá g ica sa.
incógnita es que l'individualisme
La guerra dentaria, nonid.s, en ésser freqüentats pele soldals trance- rus Bernhardt.
no es cap mala passió ni te res cantada o blasmada, hutnanitat i conde dissolvent, que'll mes pro- teeló. Vigny i Viladrac sita dos bons 6O,sj;
Iciu desen perquè el pais tan
Seguelx Igual la situad() a les
bable és que sigui una virtut
exemples. Juncadella es nega massa so- trisl'que l'oeupació des tan Irista. micos ocupados. Hi ha hagut
film
per
tan,
mes
gran
serti
eial i,
vint en la mar d'una falsa retórica, yer- S'Int fet molla literatura sobre el una topada de trens arob ferits,
l'individualisme d'un poble mes gue suri, trement i fort, el nirvi huna soldlat ifranees quan ha esta' veStinnes ha arribat a homai
poderes aquest roble devindrä. de la seca lírica.
1 ritus, fins i tot literatura rabiate. por entrevistar-so ainb els doloAja( dones, ViSCa
El
solda(
de
Frateaa
es
admirable
gata amerloans I anulosos a la
a coneixer amb deteniment
pugui: l'esdeveni, el Esperem
me i campi
eddin ho tt s el soldat alomany, pe- Cm-obres dir Comoro por tal d'itoon
'libre de Domines Juneadella, per
dur es nostre.
era,
'mantilla
la
guardia
sobre
r(
*
)
seguir una ~nació, pecó ela
parlar-se com mereix. limitem-nos ara
En efecto, de primer anInvi,
americana I els son:Ilesos catan
a assenyalar l'aparicit; don poeta de la tI Itin sembla qtte ii falta un resx6 poi, Semblar una ronseqüimeia guerra que ha dut als versos, si mes no, sota: flu lul Tia seguretal i la eon- t'acidas a no delxnr-so convén.
1TV,9 o menys irreflexiva prre Os batees humans d'un soldat , Són uns vieció .que Alemanya elia tau:eat. cor.
justa:Denles, tenim l'exemple deis batees coratjosos, a despit del dolar. aquesdn °remacha fins a cert puna
Avui acaba la conferbncll
antics grecs, els quals formaren Taró si Juncadella ha solad net del fang pera hi falla alguna cosa que %hm
el poble mes gran de la terra, el de les trinxeres no ha pagut escapar, ai ésser l'alegria. lila soldnts Ile- que celebren els varita allats
geiren amb un aire de tristesa i Londoes per la quostid d'Orlere..
noble mes gloriós de la histeria lasl al tlot de la retórica,
d'escepticisme, d'altra banda, les La dalnitIva es colebrarä prcu
bo m essent uns grane IndividuaShIp-boy fulles derrotistes .que els Çoinu- bablemint a Londres,
listes, una veritable pandarro
serie, el del 4 de Març,

La Política
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Converses filològiques
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COMERÇ

DIVISES Es7BAEGERara

Primer Congrés Nacioind del Comer Espanyol a Ultramar

.

Frases ' suissos, 12 040.
Cra7/Ce beiges, 36-110.
Lliures , 30'57.
Lires, 0590.
Dollars 651.

Abans dahír, diumenge, es reuni al
Saló de la Combes de Comerç (Llotja)
la S'emití primera, corresponent als Estato Units, Puerto Rico i examinant-se en la dita reunió les propostes rclatives a la situació deis espanyels

Mares
Corones. 0-01.
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Maneta 72 25
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; A la tarda els congresistes varen ter
(tina excursió a Terrassa.
PER A AVUI
Está convocada per a les nett del nuti
/tia sessió plenaria per a examinar Le
do-osos/es TreSert?o ics pm- In De:c.7.eions i congressistes
i
vespre se celebrará a la LIcija era reExpeló en honor del; em:grüssi3tt‘s. er'anitzterla i oferta per les Cambres of:jials de Corriere i I711;:731i:a.
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antortitazble 5 per 1 00, 9700.
Exterior, 58* 55.
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Pene Espanyol re Credlt 142.00.
Itanellin de la Plata. 23300.
Sane Hispano Americano, 105.
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Nora 00n)9.
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EZAME

i per la justa soluei.i
dels conllic:es entre patrons i
°brees, sense perturbaciii de la
pau c.utadana i dia.,la vida del trt2
la g,estió que havia anal re7Iii301:111 la C.- .?dbra ?del-cantil per O

•
la reedificad.;

de les disposicions diciades sare la tributació
per titilitals, acordant- se que ea
el ,pet'ezirn número del Butlle1i
co. transcriguin els destinaos
cretials amb el ministre d'Hiseri•da sobre ammsta qüestiö i
dirigida al matelx, conteneit leS espiracions traquesia
entitat, qroi -0tt que el coi-tetar.-

n'out d'acuesto antecedents ha
d'es,ier de fui L interès per als aesociats.

•

LA TRIBUTACIO PER UTILITATS
Segmint la campanya 'Melada per la
cambra Motea/da a'airuesta cultos amb
fj (Cobren:e sitia roo131ficacid ea les tit,pos3tions vilnatts sobre ulltitals , es va ex'
Ledir tilIrmarirent el tele g rama seguent:
er. :Ministre al /treinta_ alaen la peempsa una nota afrihuna a V. E. el propsasit (le promulga, trna
nova filsposrersi r, 4301 a la conlr2s:rei0
sobre les li s ilitats, la Cantbra hiereaktil
Barrillo s-4 L pes ga que es dienl hnir prosents les wpiertrit. r.s contInt.u les en l'expi,s11,) eiir:71,ta a V. E. amb (lata /2 dul
i sir crol, s justes_El saluda, Presrilism , C,bra."
El inalistre La contostat aquest telegrama ami) tIC altro eme din:
"Peno el scu teles-lama 1 undre en randa
Mraille 11 5 3,91117Z/CtiCIS
le r e da s 117
/a,.injb..775
a , 1141 1.1 M;1111
11,1 /,,..r les
rs. sCI haa
Faindo,"
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primera. Telüfs. 922 A.12 11 A.-:1565 A.-2511 A.
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En la (terrera sessiö de.Junla
Directiva de la Celebra 'Mercantil dan siesta eintat, els reunits
canviaren impressions i prengueren acords sobre els (liVPI'sos problemes que en l'actual.tat té plantejats el cimera de
Barcelona.
Els representants de la Cantbra a la Eornissiö Mixta del Treball donaren comal° dais rineipals asstimptcs d'interäs ganecid que han estat objecte de de.,
liberaciú en aquests darrers
temps en els Coludes paritaris i
a la Comiesió mixta. Explicaren
dotaltailainent els darr
acords
presos i, en ralifiear-los la con

()Varice

Prioritat Barna.
Segevia ricania
.andaluses 1.. Fer.

p
• se
s •

Cambra Mercantil

syos

Banca seis encamase-li que continuïn Ilur tasca amb mires sempre a la conciliaciä arte els depenidents, sense oblidar, però, el
caràcter que ostenten en resalentat organisme.
La prsidencia va donar Compte de les invitacions rebudes por
prendre part als congressos dc
la classe mercantil proiectats en
diverses capitals i s'acordà informar-se detailadament de les
finalitats i organització dels maleixos abans de decidir res definitiu sobe aquest particular.
Contestara un ofiei de l'Almicha d'aquesta ciutat trasIladant, per a informe, un acord
consistorial amb referencia a l'es
tabliment de llora d'estiu s'acord à donar l'informe en senil.
de reconèixer les facilitats i
avantatges d'implantar l'expressat heran, però tenint present
els acords de la Comissió Mixta
(lel Treball en el Comerc de Barcelona que obliguen al tancament dels establiments mercan tilo a les set del ves re (en 911111.
ces representarien les sis) declarar que no - es podia informae
favorablement el canvi d'hora
mentre l'obertura i tancament de
botigues s'hagi de realitzar segons els acords vigents de la
Cosnissid Mixta, Pelo Pcriudlnla
atoo representaria al comerç l'haver de suspendre les vende.,
abano de pondre's el sol.
El president, senyor Cabré,
dona', comide dhaver assistit
les reunions (le! Corni l-e d'honor de la Eire de Praga, del
qual fi-irme part com a representant d'aquesta entiist.
Foren ratificats els anteriors
imords de col.laborar en tot aliar
que estigui a l'abast d'aquesta
Associaaid al major èxit de I'Lxposicit; del Moble pròxima a celebrar-se.
Els reunits declararen haver
vist ímn.b profund sentiment el
retorn dels conflictes socials i ia
repeteiú de crinis pels carrers
de Barcelona, lamentant el poe
ericen de les autoritais que ballrien de veillar ner la vida deis

ron evposada detalladament
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B:ats Manee, de 50 a 51 pesSetes
Vais roigs forsa. de 51 a 52.
Ordi, de 12 a 33.
Blat de mero, ele 39 a 40.
Fai/OnS. de 54 a 75.
Alfals, de 111 a 17.
Els 100 quilos.
Vino del pala, de 13 a 15.
Vine d'Arag;.., de 30 a 35.
Aleohol, de 2 a 250.
Mistelas, de 70 a 75.
Anisete, de 120 a 320.
Els 100 litros.
011a, de 7 a 750 quartü.
Ous a 2 pessetes dotzena.

e
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La Cambra de Comerç i Navegació
d'aquesta e:mar ha rebut del ministeri de
Cornere, Indüstria i Treball un telegrama en el qual li comunica que del clia
25 del propvinent maig al 15 dz juay,
se celebrara a la Ciutat del Plata (Buenos Aires) una Exposició Internacional
de Idostres. L'esmentat telegrama afcge:x que el termini d'inscripció quedará tancat el er.a 10 de maig, i que el preu
per meere quadrat que ocuparan les instal.lacions sera de 25 pesos per a tota
ciasse d'articles.

1,1,113

Dia 25 do mar; da 132.3
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Conos Mata. Exposlc.d, 6
per 100,
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ObarDea Alt
.8als
7225
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la ciutadania, així e:4n la relacionaca
Aunnbus.121 75
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eetrOt01111,154'oo
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que
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ificultats, acovdant prendre en coas-ideo gachí les dites propostes i preseatar-les
com temes addicionals a les Ponermies,
que es discutiran en els periodes oiicials
Congri:s.
• A la tarda es reos! al mateix centró la Comissió Mixta, no:llenada per les
diferents Seccions, amb el ri d'examinar les propostes retado:tildes amb el
servei militar deis espanyels residente a
America, reerganit aciá dels serveis convulars, representació partamentäria del;
:espanyols d'América, etc.. redactant-sa
ixi mateix les conclusions que secan
!presentarles al Congrés.
Ahir al mati es rcuni e! Congrés en
pie per a examinar les propostes i es'ap enes presentades a les Ponències eis'Idols dels Congrés pels congresistes. La
lesunió, que començà a les nou del metí.
:le suspengué prop de la una del mig-

5011101

Bomba Flore,.

Frases 43.75.
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PUBLICITAT

-

es prevd aLs seilyers
neet.alistes a partir del 1 5
der ‘in nt mes de innv i mil i ir retal la presentueiö de In 1'2(11:orrresponent al dit
pudran rwrceDr(.• el 5 per

e

•

100 restan! prt via deducció deis
impostos vigents a l'arte d e l pi,gament, tels eis dins foinere,

.

1 01`.Z0, a lita, a los oficines
la Companyia, Plaett del Pa-

local
.Gaseta
;METEOROLOGIC DE LA UNIVERSITAT DE BAPCELONA
Dla 013 ae maig de 1923.

OBSERVATORI

floreo d'oeervao16: 7, 13, 18
Barömetre a zero 1 al nivell de la mar:
768 2; 763'5; 7081,
Ternidmetre sec: 12-2; 15'0; 13'7.
Termdmetre hunnt: 113; 122; 118.
Ilumitat (centesimes de saturaelb) 5 82;
70; 79.
DIreectdi del venti ENE; NE; ENE.
Ve1ocItat del vent en minuta per Secan:
5; 4; 4.
tarat del cel: Cub.; Casi Giben.
Clase de navols; 1501 A-Cu , Cu-NO;

1

quatre en Itoc de dos quarta (Buitre

cona havia estat conceda goverpati.
vament.
Al mateix temps el senyor Ravetad@
ha recordat a les empreses l'obligació que
tenen de presentar al Govern civil per a
la seva aprovació, i abans d'exposar-lae
al públic, els cartas anuaciadors eres.,

pectacics.

Si cutara 110 UN la Mari

Tenonereturra extfcmel • Parnbrre
Ifiaximar
511nIma: 116.
Arran (le Serrar 104.
00scllacld termométrica: 3'8. lemperatura milla: 13.5.
Precipltaeld acuosa, desde las 7 h. del
Ola anterior a las 7 h. del dia de la data:
lnp milimetres.
Recorregut del vent CO Igual temps:
303 guilda/Gres.

LA PUBLICITAT
PREUS DE SUBSCRIPCI3
Barcelona: Dues pessetes cada
mcs. Catalunya, Espanya i
tugal, 750 pessetes tres mesos;
15 els sis idem; 30 un any.
Unió Postal: 25 pessetes tres
mesas; 50 els sis; 90 du any.
Diumenge, un autämnibus, a la Ronda de Sant Antoni, davant dcl carrer
de la Riera Alta, va atropellar un
borne d'uns cinquanta anys, el qual morí en arribar al dispensari de la Universitat.

CADBURY
Bzrnbans, Xacolata, cacao
AMOR.-Mena i governa la història tirOl món.
Un borne 3 una dona es troben
des ele segles ert els segles, i la
histäria del món do sempre la
mateixa,,. AMOR!
La famosa Bizanci, amb tots
els sous monumento més artísties rnds celebres. co troben fi-.
delment reproduits en la superld
producció einernatogräfica.

TH
EODO RIA
LA IIEROINA DE L'AMOR

'111 IRGAN 92 WAT
assageu-la i /'adoptareu

Rambla Flors 26, ofiga
La porta mal apariada és inue
Meada, exposant-se a no pon
ol;r1r.

der

ALBERTO 5RITTNIFIRlir

o

MUTAS al0e0 MOL=

R Yfefratim 72tftDNi
Adiuesta casa garantelx elp
seus treballs.

-Per a comerç 1 idlomes,
qui-mcza, oto., estudien, senyor o
senyoreta, a l'ACADEMIA COTS,
carrcr Aros, 10. Teléf. 5041 ALa més Impo tant d'Espanya,

r

Qua va fer Muna Vanna
per meräixer el qualificatiu de
nla dona més sublim de la, His4
-tbria
E l dissabte de Clória ho salaren-acucttnt a l'estrena d'aquesta ce-4
tare obra de gran espectacle
SALO CATALUNYA.

IPANYERIAk
ii
Per a senyors, senyorgs I
nena

, LA

TEXTIL CÁTALANA

(nom registrat)
assortit en toles
e les 'classes. Venem' únical; ment classes superiors a
4
preus limitadissims
Immens

RI BA 1 REC
Liüles
oficlus
poi a

Si

CATALUNYA,. 8

Josep Ibarra Duran, de trenta nou
Mire, fou agafat per un tranvia a la
carretera de Can Tunis, tallant-li les
dues carnes.
En esser portat al dispensad, el públic
prommure un gran avalo:, protestan:
que en aquel! establiment no Id hagués
cap facultatiu.
4 El millor oli per a auA 1.1 o t't tombbils, Unte, per la

seva qualitat i bon rendiment.
L'usa La Hispano-Suissa de u:011.s
anvs erice. OLIS I MATER/ALS
MÖTOZ S. A. Euntanella, 9. Tel, .3327 A.

LA til

t
-.... ..,,,
Per a aqtr2sta temporada
fj Corle de vestit estarn suIperior, fas doblats i 1211
fresco rentables, a Ptes. 45
rls tr'eS metros
Vendes exdtusivament al
detall
I
I. Plaga do l'Angel, 1; Cran
via Layetana, 29

immizmatzrztv
El diumenge, al carrer de l'Are del
Teatre, Romea Cocal; Vidal fou agredit per arma blanca per diversos sub.
jedes que li robaren tot el que portara
al mant. Els Iladregots fugiren. El Casals tenia una ferida a la regi ó glütea
esquema.

LLIBREFIA

ALES VILANOVA fif;10,

SgrailzSmei SUBIRANA
Portatert;ssa, 14

Diará dirneeresi a tres quarts de set
de la tarda i a la sala d'ames &n'oment del Treball Nacional, el U:stingit
engimer En Jescp Bartorneu Gramil
donara una conferencia sobre els consunedors de força n'atril', la km-u per a
indüstries continues i el preu actual del
fruid eléclric. Dmiada la personalaat
del cenferenciant, prou conegut co el
mán dels electricistes i dels metaLliirpistes, la nova ha despertat gran

El Crup Sanatxu realitzarà dijous
i divendres Santo, una excursió a les

Guilleries, seguint l'itinerari següent:
Vieh, TabZ:rnoles, Castell de Sabassonai
Sau, Tavertet, Rupit, Susqueda, El Pas.
teral i Girona.

RESTAURANT BOYAL
Saló da Te
cada dia te dansant. do 5 a 2/4 de
8 i dinar a l'emericana de 9 a 11.,

Hostal "13 Marinette"

Pis principal o primer,

Restaurant, telefon CAZO
Por a turistes i famílles
Eepeeialilat en els dmarroes
Mollet del Vailts
PArfAiGliES

Ferran, 14. eusa

fins a un niaxini de 500

pessetes mensuals, per
entitat nacionalista, situat entre els carrers d'
Aragó, Rambla de Catalunya,Fontane;la I 1.111ria, se sol-licita.
Enviar ofertes a l'administració de La P u-

CLAPE:2;

La Junta Die,:ellva del S:nr.l...e.t de
Iletges ne Catalunya, ocup.nt-. 2 02 l'afer de l'impost d'a:A:tau, :11-1
a la campanya 11110 .170.11d la nalcració
Col.legi dc Me ges en defensa da!; interessoo de la clase.

•

t

bLcitat, Sr. a J.

PARZIGUES
CARDLIS
Portaferrisa, 10

lio!, 15.
ltareelona, 29 de more de 19'23.
El governador ha imposat una multa
El seerelart general, E. Md i de aso pessetes a l'empresa de la plry;:1
né i Paras/o.
• de li raus de Les Arenes per haver anuneiat ha cursa, passada a tres quarts de

FEDERACIO
CANOS I CANQUERS LE BARCELONA
S'avisa al Dfiblic que, seguida
ej costurn establert, els Vinents
Dijotts i Divendres Sants les oilcines de les entitats adherides
apresta Associació rotnandran
tanendes durant tot el dia.
El dissabte de Olbria, dia 31,
esteran obertea tot el mati, i el
dilluns de Pesque, dia 2 d'abri:,
nomda funcionaran filio a migdia..
Barcelona, 26 'de mare do
Barcelona, de 26 maro 1921.
FEDERACIO DE BANCS 1 HAN-.
QUERS DE BARCELONA.-El
ee-president primer, William E.
Powell,

op zz Linämile ,

Je

Liobet

%Eado "La

ocadd

QUALITÄT SUPERIOR

Fabricant:

J. ALERM

MATAR°

Metgo agregat dels Hospitals do Pw'
rfs. Cola, Nas I Orollos. Consulta da
a 2. Ilbla. do les Flors, 4, primer.

.1 lt 5. e.consulta econòmica do 1 2

PRIMERA FIRA COMERCIAL
DE MADIUD
14 de maig al 4 de i any 1923

PALAU D'EXPOSICIONS
(Palau del Gel I do l'Au1o:11MM)
'
Demanen regiamonts I czndiclons al reprosentant a Catalunyli
den Arcadl Escalar, Garrar de Raurlc, 6, Barcelona

▪

Mamaria,

LA

27 as mere de 1921

Conferäncia d'En Josep Ou Anguera de
Soje al

Foffient Autonomista Català

Finalitat i actuació de la Unió Jurídica Catalana
Diasabte passat. com deieal
en l'necal
11:UrliPngt, En
sp O. Anguera de Sujo denä una
aonterancla al rcuaent Autonoenlata Cata!ti, desenrotllant el tetina: i actssació de la
Cinta Inedies Catalana".
LA sea esteva .sea. Ocupaleen la presidaneia, ui:ora el con.
aeranclant, el renyor Maspons,
Ve la Unió Jurldica Catalana, i
eta aer.yors Morató i P.fipoch, del
Foment Autonomista Catnlä.
Nostra Parla estava..representa
tta pel poeta Negro i
Despres d'unes breas paraules
presentació del senyor Moret& el senyor Anguera de Sojo començà la seva conferencia.
Senyores i senyors: Sernblava
que els gratis Estats anorrearien
les nacionalitats petites—digw
—1 ha bastat la gran guerra per•
resixissin. Fins el serle XIX
cds politice regien els nobles arnb
la seva voluntat i no arrib la del
pelle mateix. Avui beta vist que
la vernal és molt diferent; aixi
Ceta l'energia d'un individu sur:
Weil mateix; la de les minories
laeriva de, la pr opia l'oreas Una
1tInoria es suficient per a ter-se
conèixer els seus drets.
El dre i distingeix dues menes
tle persones: la física, que por,a
:an ella la torea que l'ha de regn,
e la moral, que es conseqüeneia
e la física. La persona moral
rStä constituida de persones fil'hules de la meterse raea, amb
als mateixos costuras, que van
Casi-tse d'un mateix ideal. La
'persona física i la persona moral, l'hotne i la nació, en una pa/aula, potser dins la Ilaaertat; la
De la nació és • conseqüència de
la deis homes.
'Veus aquí perquè nasque
Unió Jurídica Catalana: per fe:
prevaleixer les llibertats deis hornos i de la nació. La Unió Jur iCica. dones, no pot ingressar
cap partit ni entretenir-se en
Utopies i sistemes.
Algú pot preguntar: -Quina
nec a ssitat tenia dc forraar- se'f'

La Unió Jurídica es fruit de l'expeWneia i potser de les decepcions. MolLe coya els nobles es
dejaos arrossegar per l'esplendor de l'ideal, oblidant les SCN't s
necessitats. Airó. senvores i
senyers, es un mal que cal evitar.
La bistória del renaixement
cataiä comeneä per la mes pu:a
expressió de la seva änima: l'idioma. Feia dos se gles rtue tot,
just se sentia parlar en català;
l'idioma foraster. el de l'opres sor, l'imposat, ho arrabassava
tot i estävern confosos dins !a
galsor d'una "provincia" guateavol. L'ànima encarnada en el ec.s
humà, solament es pot exoressar en l'idioma PrOPi- El senYor
Anguera de Soja va fer consideracions sobre la literatura catalana, demostrant la importäncía de la parla próina com a
Catalunya el renaixernent havia
conieneat per l'idioma. Allavors
es erogue que darrera el -renai •
xement literari--cont Una—vi adria el de la p. esonalitat. I aqu.sit
renaixement no ha va: nat. De ao
auvs eneä. • èxits literaria eón grans, pesó els frui.s
recollits són nuls; la !lengua ha
estat tan bandeiada corn abans.
A Catalunya la personalitat ha
tingut dos aspectes: l'espiritual,
tan esplendorosa, i la ciutadana, sense esperances. Qualsevol
treball que féssim ens era pr,s
per l'opressor. Com una almoina. Felip i la dinastía borbónica del segle XVIII ens respectasen un xic el nostre dret; pesó
arrabassant per imposar-nos en
un que no sentim ni pedem sent ir.
Quan un noble serva el sea I
dret, el que sent al fons de l'äninia, la hei es Higa amb la consciencia i ens és plaent; quant
una hei forastera, gris& q ue nomas rau en un codi, es converteix
en una trava i la moral i la
es diVorcien fatalment. correal
perill que la consciencia cintaduna es corrompi.

•

PUBLICIIAT

Veu's aquí el nostre estat. Es
tot culpa d'Espanya, que es vol
estendre pesi a qui pesi? Not Catalunya lambe hi td la seva part
de culpa; Catätnnya havia oblidat el quo cal perquä un poble,
com un individu, sigui respectat.
Cap ministeri ha deivat de die
que arreglaría aquest problema.
Cap, pece, no l'ha arreglat. Per
manca de petició? No. Els pro-.
blemes que no estan a la cura
d'un mateix es van esfumant tenint 'nfiança que altres els apa
rieran. Espanya no arreglà res.
Va frr una futesa, encara: creä
l'estat de burocräcia. Tot ho resol amb "Cuerpos". que obren
sense el pensamept de ningti.
justicia lambe irs resella pel
funcionan, sense que el ciutada
im pugui demanar cap reeponsabilitat. Tot. justícia, deures, es
converteix en la influencia.
passa en totes les materies. absolutament en totes. Ens
quedava el notarial. i el ministeri ve i lambe ens el [tren per
Ter-no una burocriteia mes.
1 aquests problemes que no ferien res que veure amb Ja poli-Uva, san els (me fan prevallixer
mes els drets d'un poble.
Ve't aqui pesque es fundà la
Unió Jurídica Catalana. ES. 19PT/saven, en neixer, que voltean fer
reviure el dret del segle XVI. No;
aneto mes enllà.
L'Imperi llornä s'havia anat
dfondrament. Catalunya creixia
sola, volent un cortito en Itic
'd'un reí per no sotmetre's a cap
sobirania. No tenia Hei, Cala lunya; i els condes van dir que el
costum, l'ús, la manera d'esser
de la terra, fasta de hiel: i d'aixó
se'n digueren els "Usalges". E;
poder neme ha d'entrar allí o:1
hi ha conflicte; en ele altrea
casos, la llibertat mes absoluta
i mes santa. Veiem que a Catalunya les coses essencials no es
taven regularitzades pesque slip
feiert els malvives interessats,
com a Anglaterra. I Ter intervenir un tercer en aquests casos
es anar contra el costum. Ameriea necessitava una llei perquS
no hi havia costilla; pese en els
pobles com Catalunya això no
cal.
La Unió Jurídica Catalana,
dones, ha vingut per fer prevaleixer el nostre costum. Si obtenim la vicleria és pel be de la
pat na.

Almenys, hem de tenir el dret
de resoldre'ns cadascú les sevea
coses. Miren com es comporta
l'Estat espanyol davant dels es
(satis eocials: un dia la toleräncia, un altre la persecució. Sis
les Ileis es basessin en reesencia
de Iltnima catalana indubtablement ho haurfem resolt d'una altra manera. Miren com s'administra la justicia: s'envia un individu que nom da té- responsabilitat davant dels seus com..
panys i que desconeixen absolut
la consuetud del nostre poble.
La sobirania catalana no ens
la donaran mai. Ora d'imposar
ella mateixa. La Unid Jurídica Catalana ha
primera obra que ha fet fou
gar a respectar la parla. La nostra primera obra que hem fet es
fer castigar aquel! jutge de La
Bisbal que ens maltracta en nom
del rei d'Espanya; i hem aconseguit que aquell jutge fos trat
de Catalunya. Desases, ha aconseguit que es paressin unes reformes espirituals que s'estaven
fent. I adió un día i un altre dia,
en un cas i en un altre, fins qua
assolirem un èxit franc.
Cal que tots ens ajudeu, fine
que es reconegui la hei vigent
la Ilei natural. Es impossible
que un foraster ens 01.11:(Ui fer
justicia; tot el que fa es matejar-la. La Unió Juridica Catalana ha vingut per resoldre totes
¡es necessitats p roblemes al
moment, i de la manera qm .; el
cas requereixi, per autodeterminació.

La Unió Jurfdica no vol ésser
perpetua, sind temporal. Ila vingut en un moment de Huila. La
guerra ha demostrat que 'tomes
eren respeclats els drets de les
minories que els han sabia ter
prevaler. Catalunya, per la se
va voluntat, ha d'aconseguir
que és de dret que es resolgui.
La Unió Jurídica ha vingut per
fer cumplir l'autodeterminaciú
en tols els' as pectos. El dia
he hagi assolit desapareixerit.
El senyor Anguera de Sojo,
que fou aplauda diverses vegades, en acabar la seva conferencia fou ovacionat.
El senyor Peipoch regraeiä les
pasantes del conferencian( i digne que el Fornent Autonomista Catalä estarà sempre al costat de la Unió Jurídica Catalana.

ADVERTIMENT
Subsistint les causes que ens obligaren a donar noms
vuit pagines, en 'loe de dotze, en l'edlei6 de diumenge, ens
trobem avui en la mateixa necessitat de retirar una part de
l'original 1 reduir el número d'avui també a vuit pàgines.
Els treballs d'homenatge a En Pep Ventura queden reservats per al número extraordinari de primer d'abril.
Preguern als nostres andes que ens perdonin aquest involuntari mancament

L'acció de la Mancomunitat
salva un altre tresor artístic
En el petit poble de Les Escaules (partit de Figueres), que forma amb el de Buadella el terma
municipal d'aquest darrer nom,
subsisteix encara, resistint amb
formosa lotes les marfugues del
temps i la crueldat ignorant dels
bornes, una petita esglesia romänica que les persones competents
fan datar de les primeries de la
dotzena centúria.
L'esglesia, que havia estat parroquia], es d'una sola nau i d'una
gran puresa d'estil, tenint, com es
pul compendre, una alta valor arquitectónica i arqueológica.
Dones be: aquest gloriós monoment ha estat a punt de desapareixer. Sortosament la Mancomunitat ha evitat aquesta vergonya.
El cas és digne d'ésser contat.
L'església—malgrat haver estat
parroquial, co que impedia Fallenació sense els deguts requisas
—fou venuda pel clergue rector
de la parròquia a un particular,
fa cosa de dos anys, i durant una
vacant de la diòcesi de Girona.
En l'escriptura de venda es
procurà amagar el veritable caràcter i estat de l'obra, tela veure que es venien uns terrenys -en
els quals existehien—es digué—
tinos ruines •de capella... Aixi passä la cosa.
I ara, al cap de dos anys, el
comprador, que es una bona persona, per?) ignorant per complet
de les coses d'art, es proposä convertir l'esglesia en domicili particular seu, airó es, la Casa de
Déu en casa pròpia d'el!. I ja
havia comeneat, destruint part de

la volts, qualm, pel mitjà darnics
seus de la localitat, n'hague
ment el diputat de la Mancomunia
tat pel districte En Ramon Noguer i Comet, el qual—amb aquella diligencia i amor a la torra
empordanesa que de tothom eš
prou coneguda—es posà tot seguit amb activitat per tal d'evItar aquell vergonyós atemptat al
patrimoni artistic de Catalunya.
El senyor Noguer interessä al
Servei de Catalogació de Monumente de la Mancomunitat 1 especialment al seu dignissim cap
Id-lustre arquitecte En Jeroni
Martorell, i tots dos d'acord, començaren de fer moure l'engranatge burocràtic apropiat, Intervingué el director general de Beiles aquest, mitjançant despatxos telefenics, posà en activitat el governador de la "provincia", el qual cridà
i el
propietari... i l'enderroc s'evità.
Ara s'està instruint l'expedient
per a exercir l'Estat el dret de
tanteig i retracte i pesque quedi l'obra com a monument na-.
dona).
La satisfacció . a tota la comarca empordanesa es gran, Noant
tothom la riostra institució • de
Govern per l'amorosa protecció
que atorga a tots els pobles de la
terna nostrada i a les seves manifestacions de cultura.
Tambe. l'agraiment dels empordanesos és envere el seu representant En Noguer i Comet, que
tan bona feina està fent per la
seva estimada tersa origanäria'i
per Catalunya tota.
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extraordinari de diumenge vinent, diada de* Pasqua, per celebrar la
inauguració de la nova Rotativa de

LA
i de les importants

1
minores, que han

Gontindre, articles dels millors escriritors de Catalunya, política, literata i tècnic.
Pägines especials.

d'introduir-se en el nostre diäri

Informacions i sintesia dels principals aspectos de la vida nacional.
Gravats d'assumple,s d'actualitat i d'interSs permanent.

Una novetat serà la publicació de

SEIXANTA
SE1XANTA U!...

SEIXANTA U!.::

que s la novella que donarem com a fulletó, a partir de primer d'abril. •

no essent una novella de deteclius, contó la nata i flor del genere; no essent una novellal

d — affaires", ene revela el latón on es fan i es desfan les fortunes; no essent una novella 501104
mental, es rublerta de sentiment.

es la traduesie de :a famosa ne yel-la nordamericana "The sixty Drs second", del conegut autor
Salven Johnson.

SEIXANTA

ea una narrasa d'intensissima actuatital; magineu el furt d'una baga inestimable, en un amMeza de gra,p Inda, estrentit ja pels presagis d'una catästrofe financiera; imaginen la catästrufe mateixa agitant la immensa Nora York; els compte-correntistes fent cua a la matinada,
tle gegants de la fi:tamal Iluitant desesperadament, la Borsa convertida en un infern dantesc.
Sobre aquest fue, indiscutiblement suggesliu, es conjuminen unes ambicions triades i flore/sea uns amare amb Lotes lea espontaneitas d'un idili.

Preus

de

LA PUBLICITAT
Catalunya, Espanya i Portugal ...
Amèrica ll p tiva
Altres paisos
..

.„
.

ptes. mensuals
... 7'50 Ptes. trimestre
. . ... 8'50
25
33

LA PUBLICITAT
Per tot Catillunya...
Espanya i Portugal
Amèrica 'latina...

suscripció

LA PUBLICITAT
LA PUBLICITAT

Edició setmanal d'Esports
......... ......... ... 2'75 ptes. niensuals
Catalunya, Espanya i Portugal ..................... 9
" trimestre
América Ilatina...... ........................ ...... 11
Altres paisos .......................................... 30

Barcelona ............

11

Edició setmanal d'Esports
.

Altres Paisos ..................

SEIXANTA U!.. 0
eolpeix totes les sensibilitats pesqué p us presenta la humanitat en un moment de plenitud
emotiva.
Es vendrà al mateix preu tte sempre, de deu cèntims.
Són molts els corresponsals que han fet comandos extrao: . ..inäries per a aquest din.
Els preguent a teta que donguin nota del nombre d'earm plus que desitges, per facilitar lea tasques d'administració.
Repetim als anunciants que apressin 1093 ordres, puix és possible que a (terrera hora no
es puguin atendre.
Itegiran els següents

2'50 ptes. trimestre
3
91
... 3'50 SI
......... ......... ... 5
71

)2

/I

LA Edició
PUBLICITAT
del diumenge

Resta de Catalunya...

1'75 ptes. trimestre
...

El subsriptor de LA PUBLICITAT i de l'Edició setmanal d'Esport., tindrän dret a Pas-segurantept graluit contra accidente de viatge, en lea condicione anunciadas diumenge passat.
•nnn•n•••••nn
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DE FRANÇA

Bernhardt

Tropes colonials franceses substituiran les d'ocupació llicenciades

París, 26. —Ahir a la tarda,
nernhardt, que aavia pas-, Reina,
corregut el rffe precipitat el viatge a Roma aled
;Set la nit anterior bastant tranquilla mereds a una injecció de mor que Buc Stinnes ha aroat que conegué el test de la moot.3
votada pel Congres relativa a
florfina, continuava millor ahir a Roman amb l'objecte de celea la tarda dintre de la seva gra... brar conferencies amb Clementel l'arranjament de l'eoonornia europea.
i B 'ooth, presidente respectivayetat.—Radio.
ment de les Cambres de Comerte
Acabä .dient Cle,mentel que si
se'
en
la
Stinri g s vol entaular relacione
París, 26.---En sortir el migdia francesa i nordamericana
Internacional.
atril
qualsevol .delegat de la Can
de celebrar una consulta els met- Conferència
ferencia, la posició d'aquest és
Preguntat sobre aquest temer
ges que asisteixen a Sarah Bermolt clara, ja que ve netament
nhardt, declararen que l'estat de el senyor Clementel, contesta
determinada i limitada per l'adla malalta,és desesperat i que es que que no ha viste a Stinnes.ni
hesi ó a la dita moci6. D'aquista
tem que d'un moment a l'altre l'are res per veure'l. Afegf que
manera no ds possible cap equfeobrevingui un ínflele desenllaç. creu possible qué" Stinneä hagi
voc ni la possible visita de StinIlaveee
nes pot fer temer cap sorpre3a.
e e
—Hayas.
'París, 26.—Aquesta nit a les el .seu domicili del carrer de PeRoma, 26.--L'Industrial alevuit ha mort l'eminent tràgica reyre, 56.
En el moment de morir es tro- many Huc Stinnes celebrara una
francesa Sarah 13ernardt.— Haconferència arnb el representant
ba y a rodejada de tota la saya
yas.
i dels docturs Prevot i nordamerica en el Carpetees d*
e e
la Cambra Internacional de CoMarat que Eassistfren fins els
París, 26.—Sarah Bernhardt, darrers ,moments.
mete, senyor Garn, per?) no ha
toril s'ha dit, tcleixä d'existir
havia aconseguit parlar amb el pree
Sarah
Bernhardt,
que
aquest vespre a les vuit, exhapassat la nit relativament tran- sident de les Cambres de Comerç
lant el darrer su,s.pir en braetos
quilla, s'agreujà a la matinada, deis Esteta Unas. senyor Booth,
del seu fill.
que també concorre al susdit
A dos quarts de quatre de la fins al punt que la seva debili- Cougeds.
tarda li havia estat administra- tat féu temer ale metges la irnAlele no obstant, ha celebrat ja
minencia d'un fatal desenlitae.
la l'Extreneaunciö, i moments L'actriu
conserva el seu conei- entrevistes amb altree delegals
despees va perdre el coneixe- xement
americans t isernbla q ue les defins els darrers moments
Ment.
legacions dele Estats Units i
A les cine. entre en el perfode A dos quarts de guatee de la d'Anglàterra es negaran a entarda encara tingué lances per
ectmatós, morint sense haver re trar
en tractes amb els alemanys
obrat el sentit i sanse donar cap dir: "La nieva agente de molt per tal do no entorpir en el mes
lenta".
Despees
demanà
que
es
senyal de sofrir el mé,s petit docridés a un sacerdot. El seu ndt minim la labor del Govern frene
lor.
ces en els actuals moments. —
El seu rostre no ha canviat Verneuill sortí a buscar l'abat Hayas.
gens. Descansa el seu cap sobre Risler, per() quan arribaren al
el coixf, haventla- raodejada de domicili de Eactriu aquesta ja TROPES A LA RUHR PER
SUBSTITUIR ELS LLICENCIATS
toses i lilas figurant una coro- havia mort.
Rosina Bernhard, que aixf es
ha.
Cherburg, 26.—El primer redeia
la
notable
tràgica,
havia
Pocs moments despees de mogiment colonial ha rebut ordre
nascut
el
22
d'Abril
de
1845.
Era
rir la insigne actriu es trobava
de sortir cap a la Ruhr. També
atapeida materialment l'hubi- filla de nutre holandesa i de pare han rebut ordre de trametre con
francés. La mare era jueva, pere
laeiö de rams j corones de flors
el seu pare catòlic., Ii donà una tingents altras unitats, les quals
naturals.
sortiran avui. Aquests reforces
educació religiosa. Als 12 anys
Resina Bernhard,, puix aquests aconsegui el seu primer triomf. eón per substituir els' llicenciats.
tren els seus veritables nom i A l'any 1852 entre en el Conser- —Radio.
cognom, nasqué a París el 12 de vatóri de París un no aconsegui
EL TRANSPORT DE COMoctubre de 18444, de manera que mai cap primer premi.
BUSTIBLE
tenia al morir 78 anys i cine meFéu el seu debut a la ComeDusseldorf, 26.—A q uest malf
ß08.
dia Francesa: despees passä
començat a carregar carlee
Els seus pares, de nacionalitats Teatre de la Porte Saint Martin. s'ha
les autoritats d'oholandesa, eren israelites. Mal- El 1872 passà al Teatre Odeon. per ordre de
dipòsits de
grat aixö, varen fer-la cristianit- El 1872 les seves genials inter- cupació en els nous
l'esmentat combustible.—Havate.
zar a Versalles
pretacions d'Andromace HernaRosina, despees
d'estudiar ni el Casament de Fígaro, en paTOPADA DE TRENS : : NOU
unas guante anys en un coLlegi lesä les seves qualitats eractriu
FERITS
religiös, entra en el Conservat6- i els seus gestes i la sa y a veu
Dusseldorf, 26.—Han topat els
ri.
d'or li donaren fama universal. trens de Boldnia i Treveris a
• L'onze d'agost de 1862, debu- La interpretació de Donya Sol, el
l'estacid de Gedolstein, resultà a la Comedia Francesa, pas- 1874, li valgueren el secretariat tant nou ferits.—Havas.
sant despees al Teatre Francés. de la Comedia Francesa, !loe que
Les seves tournées per Pes- abandona aviat per no amotllar- EL TREBALL MINVA A LA CASA KRUPP
tranger començaren el 1870, co- se al sou temperament. Realitzin
mençant per Espanya.
nombrosos viatges per DestritnEssene , 26.—Els ttstabtiments
El 1872 torne al Teatre Eran- ger. El 1013 el Govern trances Krupp han disminuit en dues Me'ces, lent tot el repertori clàssic; Ii concedf la Gran Placa de la
res ele dissabtes i en una hora
però als cinc anys d'actuar en Leget d'Honor. En una tournée els altres . diee de la setmana.—
el mateix presenta la seva dirnis- realitzada a Nordamérica sufrí Hayas.
i seguí treballant indistinta- un accident, a consequuencia del
ment ja a França ja a l'estrene qual fou operada en una Clínica LES PENES DEL GOVERN CON'gel%
de Burdeos, havent-se-li d'am- TRA ELS QUE PAGUEN DRETS
DE DUANES A LES AUTORIEls pocs perladas en que esti- putar la cama. Malgrat d'airb
TATS D'OCUPACIO
gué parada, en la seva brillant torne. a I escena, oblemnt encaBerlín, 26.—El ministre d'Hlbarrera, foren en quasi lots els ra nous trion g s. Recentmeet tecasos motivats per malalties o nia en estudi una obra dn Saeta senda recorda ante les penes con
Gnitry. A rassaig general sofrl tea els que paguen impostos i
accidente.
Es de recordar que fa uns :un desmai que fou el prineipi de drets de Duanes a les autoritats
anys va nhaver ðe sofrir l'ampu- ila malaltia que fi ha ocassionet do'cupae,6 sán la ores& treballs
tacie d'una cama—llaves.
foreats fina a cine anee, pelee
la mort.
París, 26.— La célebre actriu
La nova en ésser coneguda e secundàries i rat telua dels drels
Sarah Bernhardt ha mort avui en París ha produit gran ernoció. eivils.—Radio.

AUDIENCIA PROVINC/AI,
Els processats compareguts a
la Secció primera, Jaume Romero i Jaume Flgols, van ésser de •
tinguts al domicili del Sindica t
únic del ram de EAlimentacid, el
qual Sindical esteva legalment
constituit, ocupant-se'ls-hi segelle de cotització i 314 pessetes
que acabaven de cobrar de diferentes persones en concepte de
quotes. El fiscal va retirar lau saci ó contra el Fi geds, soLlicie
tant per al Romeu la pena de
guatee mesos i un dia d'arrest
mejor, més la indemnització coe
responent.
A la Secció se gona el Jurat de
Sabadell ha dielat un veredicte
d'inculpabilitat per als procortsals en una causa per delictes
contra Ithonestitat q ue sba celebrat a porta tancada.
Ha. retirat Eacusacil per LIU
processats a la Secció quarta
fiscal, essent-ho aquella En Josep N. Andreu Rovira i Josep Ate.toni Biosca, administrador de
l'Hotel de Transeunts i sereno de

)'Asil del Pare. respectivamente
que van negar-se a admetre en
ele seus establiments uns obrere
malalts que enviava el governa-

Ld

sessió de l'Ajuntümznt
e•-•••

Comenfla la sessió de primera convocatória a les sis i cinc minuts, presidint
el sreyor marqués d'Alella. Es llegeix
l'acta de la sessió anterior, que és apro-

pulsa a fe,- el projecte, amb medio d'haver-se agregat a Barcelona alguno nobles Contestant al senyor baró
de Vive,r..diu que la nova divició no és

varia.
Es flema cumple del despatx oficial, que
no ofereix cap discusió. El s4nyor alcalde participa la rnort del fill del regidor
senyor Blajot, acordant-se que l'Ajantarn,-nt se sumi al condol.
Es passa a l'ordre del dia.

feta yter l'interès dels regionalistes, com
ell prctenito.,
Després d'unes breas paraules del senyor hará de Viven el senyor Tusen
diu que, en nono de la majoria regiona li sta., cm te res que dir del dictamen i
que ells votaran en favor riel nia • eix. El
stwor baró de Viver diu que el dieta-

DISGUSIO I VOTACIO DEL DICTAMEN DE LA NOVA DIVISIO

DE DISTRICTES
Damunt de la taula hi ha el diclamn de la nona divisió de districtes tr112
hi ha en vigencia el primer d'agost P r oFa oís de la paraula el scnyor Junyent,
nl qual, corn a president de la Co
' misí :O
Central, diu que retira del dictamen les
xifres que hi han al final, rcfcrint-se
al nombre d'electors de cada districte i
el nombre de regidora que s'han d'e-

legir.
El senyor Roure protesta enérgica.
rnent del dictamen, en norn de les emi-

dor.

tan radicals de l'actual dístriíe V i
retira de la sala. En aquest moment
la tribuna del MILlic es sentsn cri:, de
" Vea r/ parido radican"; el serlyor
marques d Alella ub.iga a Ser retirar ala

ASSENYALAmEN rs PER A AVUI

perturbadurs.
El senyor baró

AUDIENCIA PROVINCIAL
Secció primera.—Les Drassanes. Cinc orate, per confitaban,
estafa i furt.
Secció segona.—Universitat.

El senyor Junyent die . qee el proj,cte de divisió E.0 aprovut en la Cetniscié Cintral pir representants de tots i:s

Malversament de cabals. Jutrat.
' Un incident per usurpaciö de pa-

, Wat,

de Viver cernbat llargament la divisió noca, peque de, r,a2
rstä mal lita, !a qual cosa inten:ä

partits palies del Consístori, havent votat en contra nornIs el senyar bar5 le
Viver. Exalírà la usz,..s.,Iaor que els Un-

meo és illegal, perque ha tingui mes
present cl ceno electoral que el municipal,
encara que s'hugin tret el nombre d'clectors del inateix. i perquè només ola mirat la conveniencia de la Lliga: de m ana
que es passi a votació nominal.
El srnyor ,lonyent digne que tant "El
Correo Ca'a:an" cono "La Veu de Catalunya". corn "El Progreso" parlen scmpre de 'a nova divisió municipal i na
electoral El senyor baró de Viver li contesta que la "Veto" lambe ha parlat de
divisió electoral. El senyor Nadal li
demana que en les sevss paraules serví
respecte a tothom• El senyor bar6 de
Viver es justifica.
Es pasea. a .votació nominal del dictamen Queda; aprovat el dictamen per J4
vais cnAglIor i dos en contra ; els dos
vote cri c9tatra són del, renjurs buró de
Viver i Arquer, de la Unid Monarcinica
Nac ínoal. El senyor Bordas fa constar
que di la retal en favor del dictAtnmi,
pe c ó cene hi troba un detecte • especialmeet el rin no s'hagt Constituit en
In ic i e essencialment maritiat

CONTINUA L'ORDRE. DEL DIA
Es aprovat pi la intervence del senyor Nadal un die'am n de la Corniss:6
de Cultura. que queda damunt de la taula en la sessió anterior, que d:rnana una
gratiiiració de ele mil pesas:tus pu a

Berlín, 28. — El ministre
eiat amb el prefecte de policia
l'Interior prussià ha eonferene
Berlín i el cap de la noticia do
seguretat per fixar les meluree
a prendre en cas de temptatives
do desordres. No es creu, perä,
que Berlín estigui amenaçada de
seriosos disturbis. Els Ilders dat
partit alemany pro-llibertat, Wu
Ilex i Hennfng han demanat une
entrevista arnb el canceller.
Tambd han demanat desee oits
pel jutge d'Instrucciö, per far
declaracions necessàries respecte deis maneigs de Ilur partit--

Radio.
L'EX-TINENT ROSSBACH NECA LES PARAULES INJURIOSES QUE SE LI ATRIBUEIXEN
Berlin. 26.--L'ex- tinent Rissbach, que -fea deelarar pel sen
advocat que el partit nacionalista lliberal no tingue mai intenci6 de cometre sistemitticament
actea de violencia, ha negat tea.be les paratiles injurioses que se
atribueixen respecte del can,
celler Cono i del .ministre prus•
siä de l'Interior. Ha negat que
hagi declarat o escrit mai que
el senyor Severing sigui un ser
perillós per a Alenianya i del
qual hauria de desem p alle g arse'n el partit.—Radio.

Enèrgica proclama
del cap de les tropes
d'ocupació amenaçant
amb una severíssima
repressió
Dusseldorf. 26.—E1 general cap de les
trapes d'ocupació, general Degoutte, ha
agreçat a la població la següent procla-

ma:
S'elan realitzat tota mena d'ag cmptata contra les tropes d'ocupació.
Aquests atemptats, que són efecte directe de la propaganda nacionalista, els
soasé obertament el Govern alemany.
La respons-abilitat, dones, TeCAll 1 pesa
sobre d'aquest.
Si arribessin a r: ,• :rsrsluir se tals
atemptats, et general en cap de les trapes d'oc-upació es veuria obligat a p'rendre severissimes mesures de repressió,
les conseqiiéncies de les quals podrien
arribar a ésser de tal mena, que és interés de la població l'impedir amb totes
les seves forees que arribin a adoptarse.--Havas.

MES ' RETENCIONS PEL COMPLOT ULTRA - NACIONALISTA
Breslau. 26.—El presiden( de
la Balee Silesia ha ordenat la de_
tenci6 d'alguns complicats en el
complot ultra-nacionalista. Enere ells figuren dos enginyers i
un ex-tinenL De mes a més
policia ha efeetuai diferents reresultat el descobrintent de dogistres, els quals han donat per
ALEMANYA I L APRESO D'Ill,lELLEIN
París, 26—Telegrafien de Berlín a!
"Journal" que la Wilhernstrasse ha pro-

posat ¡libertar el redactor de "L'Intransigeant", senyor Labourel, detingut quan
es dirigia a Rússia amb el pretext de
no portar els passaports en regla, a canvi de Ilibertar el diputat del Reichstag
Hoellein, detingut a Paris sota l'amisació d'atemptat contra la seguretat t'e
FEstat.
El senyor Poincaré a,duint que no »lai
ha paritat en cls dos casos, s'ha neg-ot
a acceptar la proposició, afcgint que es
prendran noves repressälies si el referit
senyor Labourel no és posat en Illbertat.—Havas.

DECLARACIONS DEL SENYOR
BENES SOBRE LA SITUACIO

EUROPEA
Paris, 26—Tele -raffen de Pea
pa al "Matin" que el senyor Be nes, interrogat sobre la situació
d'Europa, ha defensat la necessitat queel saliat s,
Paila Entesa iP 0 16nia treballin de comú
acord per al restabliment de l'ordre i el manteniment de la pau
basada en ele tractats. Preconitze un acord txeco- polonés que,
reforçant Ealianea amb Fransa,
sigui

una salvaguarda per a la

pau alcentre orlen(/' d'Eur o pa—

Hayas.
••••••n

LA FORÇA NAVAL DE LES POTENCIES SIGNANTS DEL PACTE
DZ 'WASHINGTON

Washington, 26.—Alguns perits navals
nordamericans estimen que la torea naval relativa de les potencies signants
del pacte de Washington, és a dir, la
Gran Bretanya, cls Estats Units i el Japó
ha de seguir la proporció 6-5-4 en lloc
de la proporció 5-5-3 que es fixà primitivament.
Si les conclusions d'aquests perita són
justes sera evidctitment necessari que els
Estát Units modernitzin llurs unitats
de primera classe per donar-les-hl apreximadament el valor a que tenen dret.
No obstant, es reconeix que aquesta evatuacióestä basada en informes incomp/cts i és possible que el president
de l'Estat demani a les poténeies signants detalls sobre llar programa naval respectiu per al present i el pervindre.

El president Harding continua en vacanees a La Florida i Ii será sotmesa la
decissió relativa a aquesta reclamació.
Tumbé ii corra spon dir cono será distribuit el creen de sis milions i mig de
d6lars aprovat pal Congrés per modernitzar els vaixells de guerra nordamericans.—Radio.

INCIDENTS DESAGRADABLES
ENTRE ELS ESTATS UNITS 1

lis se-

güents:

Una dels senyors Arquer, Gabarró i
Santamaria. perqué es posi a disprrsició
de l'Alcaldia la quantitat de 362296 pessetes per a pagar les dietes vis vocals
patrons de la Junta de Reformes Socials durant l'exercici tic 1922-23. Fou
áprovada.

Una altea del senyor Nadal. perqua es
cedeixi el Palau de la Indústria del Parc,
el dia 15 de juny, a la Junta Munir:43J
d'Exposicions d'Ad per a celebrar l'Exposici6 de Primavera d'enguany. Fou

aprovada.

Una altra dcli senyors Bremon, Matoca i Escnla,• perquè commemori la celetoraci6 del primer Congrés del Comerç
amb Amèrica, rendint un testimoni de
sitnpatia a les RepUbliques moler:canee,
i que es doni el norn nie plaça de la República de Cuba a lo de Palau Passà a

la Comissi6 corresponeat

A tres quarts i mg de vuit el senyor
marqués d'Alella aixecä la sessió.

Notes infrrmatives
1NFORMACIO
En vista que ahir fou conduit al dispensari de Can Tunis un Cenit de gravetat, i el nictge de guardia es trobava absent, el senyor alcaide ha ordinal °luir

una ilion-Lucid,

LES NEGOCIACIONS ENTRE
L'ENTESA I TURQUIA ES SEGUR
QUEE.S CELEBRARAN A CONSTANTINOBLE
Londres, 26.—Les darrern.s ite
pressions eón que C o nstantinobble te les majors probabilitals
d'ésser elegida per a la celebracte
de les futures negociacions entre
les potencies de I'Entesa i 'Purqufa.
En aquest cas les negovia.(ons
podrien pendre la fo rma de simples converses entre els elle Comiesaris de l'Entesa i els representards delGo vern turc, evitan-se les despeses de trametert nace
representants.—Radio•
LA SITUACIO DELS ESTRAN ro:
A TURQUIA
DECLARACIONS D'ADNAN-P,E.:1
Constantinoble, 26.—idean Bei parda ahir amb els Alts Comissaris a' n zts
sobre els impostos que el Govern toro
exigeix dels estrangers.
Les societats anónimes estrangeres,
entre les quals sem en majoria les societats angleses, nordamericancs i italianes, prefereixen suspendre Ilurs uperaciono abans que sotmetre's als impostos abans de la signatura de la pau.
Adnan Ben ha evpressat als Alts
Comissaris la impaciencia del Goverto
respecte de la lentitud dels aliats en l'examen de les contraproposftions turques.

Ha afegit:
"El meu Govern ha admis el desglosament de les clausules económlquee
financieres a proposta de França i d'Itälia, per6 esa disposat a discutir-les
immediatament si els aliats ho dasitgen.
El Gavera turc insisteix per tal que fixi aviat la data i el lloc d'una nova raeferència, puix qualsevol reträs llarg podría tenir greus conseqüències."—Radio.

El Grerni de Viafilrits
del C. A. I). C. 1.
a Pnrís

riscal Jttftre.—Radio.

TRICTES
Havent aprovat el Consistorm el projecte de la nova divisió de districtes, loa
estat remesa al "Butlletí Oficial" per que sigui publicat.
La nova divisiú está exposada al pi
blic en les Cases ' Consistorials.
EL TRANSIT RODAT PER

PROPOSICIONS

ten greco-turca, prevista en el.

projecte del Tractat de Lausana.
Els técnica financiers no han
e posat cap repar en el que esrefeix al repartiment del Deute (dame entre els Estala baleänics.
El senyor Venizelos ha estat
escoltat pela temies, encar a que
solament entinar acler oficies—
Ha y as. .

Units.—Havas.

LA NOVA DIVISIO DE D I S-

ri.

Londres, 26 —Detnä denarät1
per acabades Hure tasques els
tecnies de la Conferancia de la
pele d'Orient.—Havas.
Londres, 26.-Els tecnics
han rebutjat la petició turca relativa a lamodifieació de la fron-t

Paris. 25.—Arribi-nu Par 's despees felie viatge; bons catalans
ens feren afectuosa rebuda. Visca Catalunya.--Nadal.
Paris, 26.— Ahir a la tarda
uns 300 excursionistes dr
sociariti de Viatjants del Comere
i la Indústria de Barcelona dipositaren una corona de flors
damunt la tomba del Solda! Des-I
conegut. Assistí a Pacte el Me-.

ANGLATERRA

caes de Negociat, fent-se extensiva la
gratif icacie, als directors de l'Escola de
Música i del Museu d'Art.
La majaría dels diteemens que hi havia damunt de la taula queden penden s
de discusiú per a la próxima sessió: uns
altres són aprovats amb el vot en contra del senyor baró de Viver.
Els dicttnans de les diferentes Comissinos són aprovats gairche en totalitat.
Mentre s 'estava a Eordre del dia, el senyor Roure ter= a entrar al Consisto-

Avui acabarà la con.
ferència de tècnics de
Londres

Londres, 25.—El corresponsal del Sunday Times a Washington diu que entre
els Estat Units i Anglaterra han =enregut una serie d'incidents desagradables.
L'últim d'aquests incidents és el relatiu a l'abast dels canons dels vaixells
anglesvs de primrra ciaste, detall que ha
molestat considerablement als Estats

'tots els empleats que tinguin categoría de

Entre altres proposicions hi

1

D'ORIENT

Huc Stree% anat a Roma per buscar uidmédiació

Sarah

Crónica judiciäria

AMES

le,Q1ON,5, ellsADES,
e,..tedfor

Tigre,—.7309V

Ha mort la eminent
actriu tràgica Sarah

E

SETMANA

SANTA

D'acord amb el que disposa Earticle 24 de les vigents Ordenances Muuicipals, l'Alcaldia Ita disposat que quedi prohibida en absolnt la circulacia de tota mera
de vehidles en el terme municipal

de Barcelona, des de míg dia del
dijous Sani fine a la una de la
tarda de l'endema, divendres. No-enes en ele casos que un vehicle
hagi de sortir de la ciutat o que

MOCIONS FOR MITADES
A la Cemissid d'Eixampla s'had
formulat les segiients rntetions4
Del senyor Tusell, per a que.
s'empedri ell earrer de les Corte
Catalanes des de la earrrtera de
Itibes fins a la plaça de Tetnen,
una altra perque es pos(
minan:,' de mes poteneia a la pia•
ea on hl ha el nionument al C.ons' once Casanova, (Ronda de Sant
Perol.
Una drds senyors Nadal, Eseole i Santarnaria ') n iegue s'ins•
tel . !: una t'out ti Vencreliarnell
dels carrers de Mallorca i Padi,
¡la.
-411.

Darrera hora

sia molt urgent i preets ('hacer
de circular, a jaidici de l'auturitat municipal, serä pernees.
Els trancas no funcionaran pel
case antic de la ciutat i per la MES DETALLS DE LATEmirrAT
1.) AHIR AL vEspnE
barriada de Sarria.
AVIS
L'obrer que resu'oi fe.-n um l'atelogítat
Els professor que rebin quanti- diluir al vespre, a llostafrauchs, es din'
tale ifa l'Ajuntatnent poden pas- Narcís Garriga de 44 anys, salsar per la D!positarie particular tes- i forner d'efici.
avul i,dernä. dee de dos quarts
Ahir, al sortir del fono un tirbal1a. al
deu del metí fine a la una de carrer de la Constomció, núm. 4u. .:t1
la tarda. que se'ls faran efecti- 'agredit per un grup de cree bonos, ..ire

DE BAWELONA

vea.

ell va

recemuituxer COIT1

a de-

ELS IRBRES DE L'AMOR DEI. tenminai Sindicat els v a ls v an e n lal ar
g -lo grourn., i
-:rets.íin
PARC
sant la casa núm. A de l'esinetnat caeI. Dtreceiú.de Pares pública i r«.
Arluedes assabenta a les persones
El ferit fou recollit per . uns mariners
aficionadee a la jardinarta que a que anavon en l'autonlóbil d•
Ca Placa de les Arenes del Paeo tica Nava l . núm. ce. esserat portat al diecomencen a Len r els arbres cla- pensar; d'Hostafrancs. d. s d uns t.,.: trassifteats amb el non, "Cereto" Iladat, ,'s •res de curat, a la Clinica delo "arbre de l'amor", que estan . doctor Corachaa.
arrenglerats en ducs fileres, proEls sgressors fugiren després dc COtin'elt. la florida un ezzellent efee- , 'ocre el fet, ignoram-se quina kif ell els
ta
‘, ..aérbils de l'atemptat.

LA PUBLIC1TA1

Dimarts, 27 de març de 1923

CONFERENC IE

•
S

PREMSA ASSOCIADA
: CORRESPONSALS

RIARRESA
Congrés d'Esperanto
Els dies de Pascua, 1 i 2 da..
DEL PENEDEB
bCil, es celebrarà un Congres
La qüestiö del Marroc
Un nomenament i una VILAFRANCA
Reunió Futbol :-: Represa
d'Esperanto a Manresa, el sise ele
El vinent dijous, a les tres da
la "Federació Catalana d'Espe-.
dimissió
rantistes", el Comité d'Honor del
En Silvela ha arribat
Avui signara el comte de Romano- la tarda,-el Bloc Catalanista celebrara reunió general entradqual es presidit pel Rector de la
nes el nomenament d'En Prat i el Godinäria. per tal de tractar d'aa Madrid .
Universitat de Barcelona, doctor',
vern té el propósit de que l'actuació del
fers
d'ordre
interior.
Carulla. Es preparena cencórrer,
magistral encarregat de depurar les r:sfutbol
jua l'esmentat Gongres alguns ese
—
En
el
partit
de
en
l'exprés
d'AndaAhir, diumenge,
ponsabilitats administratives comenci la
perantistes estrangers i gran
en
el
camp
gat
aquest
diutnenge
lusia. arriba a Madrid l'Alt Comissari
setmana que ve.
nombre d'esperantistes catalans.
d'Espanya al Marroc, senyor Silueta.
Ha presentat la dimissió de president del F. C. Vilafranca entre artirea
Ultra les sessions de treball d
equip i el C. D. SUetä, resulta
A l'estació l'esperaven cl president
del Tribunal de Comptes l'ex ministre
seran celebrats diversos actea,
guanyador el primer, per 4 gols
del Consell, alguns ministres i altres
Unís Espada.
/
entre ella uns Jocs Florals Espee
personalitats.
La nova no ha estat donada als cen- a O.
rantistes, als quals han pres pare
— El quincenal "L'Insurtres oficials, pecó es certa i la dimissió
Avui, a les dotze, ha acudit el senyor
98 concursants de setze nacions,
Silvela a la Presidencia, per conferenestà fonamentada en el fet d'haver per- gent" ha repres, després d'una
,guanyantela
Flor Natural el poee
ciar amb el Marques d'Alhuccmas.
tangos l'Espada a un Govern que eatä mesos de no auareixer, la seva m e
ta Juli Baghy, d'Hongria;
inclós en els quatre anys objecte de la publicació.
Anava de paisà.
La "Joventut Valennianista" ha Missa solemne a
l'església de tal
Els periodistes han voltat l'Alt Coinvestigació sobre les responsabilitats adcomençat de rectificar l'obra dale Santa Coy
HOSPITALET DE LLOBREGAT
a, amb prédica en Es,
mistar., el qual, desprès de Saludar-los,
ministratives.
guns (tomes, per la qual Llombart peranto, pea
doctor Josep Casa-.
sita apressat a dir-los:
Per a substituir-lo s'indica En Félix
Aquesta manifestació de reli- desapareixia en un silenci injust.
giositat, que p er espai de 36 anys Cada any quan arriba aquesta 'tete noves, Catedràtic del Seminart
—Prego a vostès que rectifiquin ço
Suárez Inclan.
que ha dit la Premsa, respecte a que
deixi de realitzar-se , des de l'any vi, visita la seria tomba i ofereix de Girona; i una Exposició de
breo, catalegs, cartas, etc. en
portava al Marroc indegudament uniEL QUE DICEN ELS MINISTRES passat ha tiornat a celebrar-se, el sea nom com un exemp e.
Esperanto.
forme. Aquest es de ,protocol per a
Despida d'haver confereacial havent-hi en guany un fort enAquest any, l'homenatjo a
La ciutat de Manresa prepara*
manar les brees de la mehalla. Terç
amb l'Alt Comissari el president tusiasme per restaurar-la amb Llombart assolirà més resso- grans
festes
i Regulars. Porta una corona i dues
del Consell ha rebut els cerio- totes les cerimónies que es prac- näncia. A l'efecte s'ha convidat a gressistes. en honor dels Co; '‘
estrelles a la bocamänega, corresponents
ticaven a l'antigor. Els arriats i
distes. totes les entitats valencianes per
a la categoria de tinent general, pecó
Ha comerle:U dient que deniä els armero per ter unes evolu- a que participen en la sena preESPARPAGUERA
sense portar bastó i sabre creuats, que
ó. Ahir es celebrà la priassistirà a Sant Francesc als fu - cions forca interessants durant paraci
"La obra del Bon Atol"
és l'emblema que porten els tincnts geel curs de la p rocess6e els a p òs- mera reunió, assistint-hi repretasarais que se celebraran per l'aneral que passen per les Acadèmics
El passat diumenge donà una
nima del senyor Allendesalazar tols per donar encertades expli- sentants de V"Agrupació Esco.rs.
i que portará la representaciú cacions de la Passió de .1(e:es a lar Nacionalista", "Academia Va- Conferencia en el local del "Pa.
haig de fer avinent que tant el
l'aire Hiere abans d'eixir la pro - lenciana", "Joventut de "Lo Rat tronat de la J oventut" de l'esmen
del lid.
.
Jai .„ com el comandant general no pocessó.
Penat", Joventut Republicana de tada població, el vis-secretari de
—Ha estat aauf l'Alt Cornissaden ,pasar de les forces sense la meLes -Maries senyoretes Maria Burjasot, diari Pueblo", "El l'Obra del Bon Mot En Juli Vila,
ri?—li han preguntat.
y a au:orització.
eeoyá emiten& Antònia Solanas Crit de la Muntanya" u "Pätria davant un escullit públic.
en eft3cte—ha contestat
Tanmoc és exacte que portes jo les
Torras i Dolors Coll Daseä porta- Nova". També assistiren gran
El conferenciant anä desgrae
el president.
ins:! ;es de la Legió d'Honor en entrar
nant Ilógica i doctament, aduint
Al Consell que demä se cele- ran ries vestits de seda. adap- nombre de valencianistes.
a perque no posseeixo aquesta
Despees de fer lis de la paran- zites i súbtils observacions, el
brach, a dos quarts de sis de la tats a la faisó d'a q uella 'epoca.
con.:...orac:ó. La que portava 'es la que
tarda, hi assistirä el senyor Sil - La Samaritana, Carlota Pareen, i la alguns representante, s'acor- trar que aixis •com l'home, gere
tim, la del Crist de Portugal. que és
la
Verónica,
Antònia
Felip.
amb
dit:
Fer una crida a la premsa men cel-lular, de la societat, té
vela, per informar els minisntoil semblanta.
les serventes i q uatre Santes valenciana per a que divulgue les una personalitat que li corlee-,
tres
de
les
impressions
que
porafegit l'Alt Comissari que el dinmes, Iluiran una indurnentäria notívies de l'homenatge i les ea- deixen les seves característiques
ta del Marroc.
mer..e a la tarda el visitaren a casa
raeterfstiqurs de la personalitat anímiques, aixis els pobles, l'es-t
pròpia d'aquel] temps.
— Són bones aquestes impresseparadament, els ministres de la
Es molt probable que els mis- de Llombart; celebrar una vet la- perit dels quals es el pl propl
sions?
per
la
guarnició.
no
havien
arricontestat
Gorra i Estas, perquè
—Per respecte als ministres, terio vagin damunt de carretes da el dia 31, estudian( en la ma- idioma, es revesteixen de carece
No ha passat res en el restant terbas a temps a l'estació. També el visiteixa els aspeetes de mes relleu teristiques racia/s merces at
—ha dit el marqués d'Alliucereas mogudes per forfia eléctrica.
ritori.
ta el Milis:re de la Governació.
Sabem que s'han cont 2 nanat de Llombart: i realitzar el dia aquell, en quines manifestacionst
—res e pue dir, ja que denee ha
Zona occidental.—Res de nou.
A la Comissari visita el
moltes vestes per aquesta pro- primer d'abril la visita al Cemen- es reflexen les gldries, decaciene
CONFERENCIES SOBRE LES RES- d'informar-nos de tot l'Alt Copre , :dent del Consell al seu domicili.
teri, portant corones.
cies i influencies diverses que en
cessó.
missari.
—Ha canviat impressions amb els miPONSABILITATS
A aquests antes han estat con- l'espai i en el temps experimene
Sortirà dijous
Sant, a dos
ei
Aquesta
tarda
conferenciarä
nistre, sobre els problemes del Marroc?
Diputavidats
l'Ajuntament
i
la
ten les col.lectivitats. Corn a conle
d'abril
estä
anunciada'
quarts
ele
nou
de
la
vettla,
essent
Per al dia 4
senyor Silvela amb els ministres
—V, ha preguntat un periodista.
presidida per les autoreats i d& a les quals es &mana una sequncia de tot lo dit feu -veurer
a l'Ateneu la conferencia del bx-mi- d'Estat i Guerra.
—Sí—ha contestat el senyor Silue- nistre de la Guerra, ves-comte d'Eza sosubvenció per a publicar un to- la greu respodeabilitat que pesa
amb una escolta d'artilleria.
La conferencia més interesta—. Hem parlas de l'assumpte en lisies
llet o !libre que perpetúe l'home- damunt la present genera-ieó en
bre el tema "Responsabilitats".
sant
serä
la
que
celebri
amb
e!
generals.
ha labor de dignificació del llene
SANTA COLOM DE GRAIWINET natge.
També ha estas convidas a donar-ne senyor Alba.
—I guises impressions porta?
Durant la visita al Cementeri guatge, si volem que el seu espee
una lux -alt comissari general Beren—Les obres del pont del to—D'altres coses—ha niega el
—En aquest particular—ha contestas guer.
rrent d'en Gens', segueixen pa- es descobrirä una dedicatòria de rit vivifiqui a un poble gran t
president—res de particular. •
el senyor Silueta—Sine el propósit que
la "Joventut Valencianista", que fort.
La Secció de Ciències Morals i
Ja he vist aue ha canviat ia redes a conseqüència de vaga.
sempre que vingui del Marroc romanperquè
prenguin
part
L'exit de la c onferencia es pae
tiques fa gestions
de gerä afegida al monument.
—Et
presiden(
de
ha
Lliga
decoració
dels
comenturis
des
dre amb la boca saneada, puix el pre- en aquest cicle de conferencies represenPer a organitzar l'homenatge tentitzä en l'entusiasme dels die.
Defensa
de
l'Arbre
Fruiter
E de
anundel
moment
en
croe
vai
g
siden; i ei ministre d'Estas seran els
tants de distinto parttis.
l'arbrat en general, continúa re- es va nomenar una Cemissió for- rectors de l'enlitat i representa- •
que parlin _i donin opinions sobre ei proEl marques de Lema ha dit que no és ciar que les Corto es reuninen
bent notnbroses felicitacions pel mada per representants de les cions localsper a celebrar un igne
al
maig.
blema.
evade que es proposi donar cap conf eportara acte públic a favor de la
grandiós exit obtingut en la tes- entitas adheridos.
—Se
celebrará
el
Consell
pre—Peró, no challa alguna impressió?
r(Itricis a l'Ateneu.
depuració de l'idioma_ eemptant
sidit pel Rei a primers d'abril?? ta pro-arbre fruiter, celebraad el
—Es de suposar, i jo així ho crec,
VALENCIA
ereb la coLlaboreekb de 'tee.a.
EL PROCES DEL CO'''FL
passat diumertge. També ha rebut
—Encara no esta determinat
que quan exerceixo un càrrec i continuo
die B on Mot.
Futbol. — "Patria Nova"
ARAUJO
el dia, perä ei 6 o el 7 se cele- cartee de diferentes personalitats
en ell, haig d'ésser optimista i no pescorporacions que deixaren d'asMalgrat estar plovent tot el
Es confirma que el coronel Araujo brarä Consell de ministres al'
.
an-insta.
MATAR°
sistir a causa del mal temps, serie dia, avui Shla celebrat el partit
Ha dit, per últim, que es proposava està empresonat i sotmés a procediment. Palau, o sigui un o dos sises
Diada de la llenqua catalana :
tint-ho
en
gran
manera.
deis
quarts
de
final
per
al
carndesprés
del
rescat
presenta
un
cerPoc
abans
que
es
firmi
el
Decret
de
romandre a Madrid tosa la Setmana Sanpionat d'Espanya entre el R. Sardanes : : Acta d'ef :rmaclo
ta i que tot el que ha vist i observat tificas de metge, en el qual es deia que dissolució i convocatòria de io.3
BADALONA
Sporting, de Gijón, i el Valencatalanista : : Vetllada
al Marroc ho porta perfectament clas- li era d'absoluta i imprescindible neces- Corte.
cia F. C.
Conferencia. — Conoce:.
sitat el disposar de dos mesos de IliAmb tota esplend:desa van tenir
siiicat en carpctes distintes:
El president ha rebut la viL'Sporting
s'ha
presentat
amb
cencia perque en clima i mitjans més sita del ministre de la Governaahir els diferents actes que constituen
Vagues
LA CAUSA DEL COMBOI A TIZZA
els mateixos jugadors del paradequats atendre al restabliment de fa ció i la del bisbe de ebria.
—El doctor Alfons Mariä Ri- Lit de Millar]. El Valencia ha la Diada de la Llengua Catalana. A les
Aquest matí, a les onze, el Consell Su- seva salut, perjudicada pel Ilarg i penós
deu va tullir lloc una audició de sarda— El sots-secretani de Go- bó, cationge de la Seu Bare -arrenglerat a Mariano, Lloyd,
captiveri, pecó es va desestimä l'infor- vernació, el cual ha rebut els pepresas de Guerra i Marina s'ha reunit
fina i consiliari del CfrcoleCtie Pinyol, Marmet, Hipblito, Este- tleS.
i ha examinas la declaració prestada
me.
A les dotze, al Cinema Modem, tinriodistes, en nom del ministre, tedie, desenrotllis la conterenCia
ban, Reno, Gebells, Montes, Es- gué efecte el mit;ng d'afirmació patrió-:
pel general Cavalcanti i l'informe enNOUS PROCESSOS DE MILITARS ha manifestat que en provfncies
sobre "Esport, ciencia i mora- Lenes i Cordellat.
viat per l'ex-Alt Comissari general Betina.
Presidí el senyor Salvador Verses:
Aquesta tarda, a primera hora, s'as- la tranquil.litat era completa.
litat". Fou ovacionat pel distinEn la primera part el joc ha president del Casal Catalanista, el qual
renguer, sobre el requeriment que els
seguraba que per les diligencies realitEl governador de Canàries pa' gil i nombrós públic que ocupaestat prou igualat. Els valen- Regí un entusiasta parlament
feo l'alt tribunal militar per conèixer
zades en la causa contra el general Naticipa que a Les Palmes s'ha va la sala.
cians han aconseguit arribar diles veritables causes que motivaren les
Seguidament parlaren en Domenee'
varro s'havia acordat el proces d'aquest. restablert la normalitat, alterada
La distingida senyoreta Colo- versas vegades a la porta connombroses baixes en el combat del comMes tart s'ha negat que existís tal proper les mesures sanitàries que ma Casals (soprano), canta amb Leerla. Montes ha dirigit el joc Pallarola, de "Nostra Parla"; lomos
boi a Tizja, i el possible error de tác- cessament.
s'adoptaren, de resultes de r o - complert domini les inspirades molt be al principi. Ha fieit Bartomen, en representació stets Potica, ja que en les declaracions prestaEl conseller instructor, general Aya- gistrar-se alguns casos de macomposicions: Caneó d'octubre, aquesta part amb un empat a mello de Joventut rnataronins. el"doemr
des, tant el general Tuero mil els co- la, está examinant els documents apor- tenia sospitosa.
Riera i PI,uni de l'Associació Protectora
Cassadó; La Balali, Millet; Can- zero.
ronels Lacanal i Sirvent, es limitaren a
de l'Ensenyança Catalana, i el ses'-or
tats pel general Navarro, i podem asseNega l'esmentada autorliet eó d'amor, Pujol, i Amor nou,
La
segona
part
ésa
estat
un
afirmar que compliren completament les
gurar cona a detall curiós, que les declaque s'hagin produit a Les Pa i - Vida nova, Beethoven.Fombacom- exit de joc per als gi jonesos, en Massó i Llorens. que feu esrnent de
ordres rebudes en la mobilització de les racions i documents ocupen reo lobs.
mes desordres públics als car- panyada al piano per la senyore- la qual Marmet i Argüelles es devingut al Liceu de Barcelona, ainb
lacees que tenien a les seves ordres.
mono de la declaració oficial de la llenAltra noticia, molt interessant, rela- ca hagi produït cap víctima.
ta Martí. Foren aplauctides.
distingiren notablement. L'ärEl Consell Suprem de Guerra i Ma- cionada amb el Consell Suprem de Guerque la torea 01)11—Les vagues que sostenen els bitre reprimeix algunas extrali- gua catalana, posant de relleu la ea:
reis
i
menys
rina ha acordat en la seva sessió del ra i Marina, és haver estat encartas un
E1 governador de Biscaia tele- obrers de la Borra, i fäbriques mitacions del jugadors. En con- operació que van prestar-li les Aseo.
matí d'avui que tant la declaració del
tinent coronel, gema d'un dels conse- grafie que he quedat solucionade mosaic, continúen en el ma- junt es pot dir que l'Sporting do- ciacions Protectora de l'Ensemanea Cageneral Cavalcanti com l'informe del
talana i "Nostra Parla". Elogia'. el gest
llers vocals del Suprem de Guerra i Mada la vaga deis obrers que tu-- teix estat.
mina el Valencia. No obstant, la
general Berenguer passin a estudi del rina, havent-se pies l'acord per unani—Ha eetat aprovada per R. G. tasca de alean« no te res d'ex- de la senyoreta Bartomeu, prenent rrt
bailen als Alts Forns.
fiscal del Suprem i un cop complert
mitat
a lacte. "Nostra Parla" ha remes anui„
la constitució de la Cambra de traordinüri.
aquest requisit, tornaran al ple del ConEl Consell Suprem de Guerra deseanflors a les dames que signaren la petiha Propietat Urbana d'equesta
Quan falta poc de temps per ció de l'oficialitat de la 'lengua catasell Suprem de Guerra i Marina, el qual sarä des de demi en vacacions de Setma- UNA PROTESTA
ciutat.
AMB RESULTATS
a finir el partit amb el resulte lana al Liceu.
entendrà en la causa incoada emetent la na Santa fins el dilluns que ve.
VALENCIA
tat de la primera part. Hontes
Aquest mate el comerç de Masena sentencia amb tots els elements de
El president donä l'acte per acabat.
UNA CONFERENCIIA DE UNAdrid, de conformitat amb els Els Joolls Flonals de la Coronada> engega de Iluny una rasa que el Tots foren molt aplaudits, en especial
judici que cren necessaris per resoldre.
MUNO
porter
per
manca
d'agilitat
no
Mere
S'esperen amb molta expectació els
la senyoreta Bartomeu. S'adheriren a
La revista que publica Peeten2
A Oviedo ha donas una conferencia acords adoptats pel Circol
pot parar. L'entusiasme és in- l'acte el Casal Catalanista, la Unió P.e'
acords que adopti el Consell Suprem de
el senyor Unamuno, organitzada per la cantil, ha realitzat lacte de pro- siesta nacionalista José Mari'
descriptible.
testa
contra
el
recärrec
de
la
gionalista, Joventut Nacionalista, Dial
Guerra.
Bayern, dedicead a les festes''Lliga dels Drets de I'llome, parlant
El Valencia, per tant, ha triom- de" Mataró, Galarnes, Mataró Deportiti
décima en la contribuoió que la Coronaci
ó, organitzä uns Jocs
de les responsabilitats.
EMISSARIS MOROS
fat
sobre
el-Sporting.
creta
establir
l'Ajuntament.
Centre de Dependents del Comerç i
Florals, que es celebraren en la
Ha dit que en les properes eleccions
El proper diumenge Pequip la Indústria, Societat Iris, Delegartll
En el mateix tren que tornà a MaL'acte ha tingut importancia Joventut Catòlica, el passat
s'aprontara
com
a
plataforma
el
tema
d'Oviedo, "Stadium", jugarä Protectora F-nsenyanca Catalana, Pe;
drid l 'Alt Comissari, senyor Silvela, de les resportsabilitats i la reforma de per le unanimitat en rezo:011db
arribaren tambes els ducs de la Victóde record.
El senyor Antonl Campe, an contra el Valencia un partit mells de Joventut. La cobla Duro, ela
Constitució,
peró
que
aquesta
seria
ria, el ministre de Finances del Jalifa,
El tancament ha continuat nom de la redacció de dila re- amistes.
ncalar lacte, i davant del Cinema Me
innecessäria, perquè d'exigir-se de ver-ha aparegut ja el primar nomB_nuna, i cl baxä d'Arena, Muley Mustat les responsabilitats, no les ressistia unänim fina a la una de la tar- vista, explica. Pacte que es cele- bre del setmanari valencianista denn, executa una altra sardana.
tan,
nebot
del
Ratsuni.
da, que les botigues han tornat
A la tarda, al ('mal Ctalanista s'efee
brava i glosä el earäcter de l'esPorten tots ells cartes diAdb-el-Ka- el regim, veritable i únic responsable
obrir llurs portes.
tuä davant gran gentada, una huida vet
mentada publicad& tan nacessä- "Pütria Nova".
Parlä de la "quartelada" de juny, llela
-presentaEs
fa
constar
en
der per soalicitar audiencia del Rei i
L'alcalde,
despees
de
la
proteshada, acabant amb una nava audicit
gint alguns parägrafs d'un !libre de Fex ta unähirne de les diassea mer- ría per a matiear de valenciania• cid que "Pätria Nona" en aquesel ministre Benuna es proposa consul
de sardanes.
Les festes.
;poca
continuarà
les
tal amb un metge especialista de malal- coronel Márquez, demostrant que quan cantils, ha -desistit del projecte
segona
ta
— El director de l'Eseola del Treball,
El senyor Bayarri Maque el
el general Marina volgué fusellar a 21ties de l'estómag.
de nombrament de la décima en fall del Jurel, resultant autor de normes de pur nacionalisme que de la Mancomunitat de Catalunya, se-,
guns caps detinguts a Montjuich per reapala contribució industrial. '
nyor Rafel Cantralans dona, a la su,
la poesia premiaad amb la flor inspiraren la seva primera
PARLA L'ALT COMISSARI
volucionaris es trobà amb que els caps
cictat Iris, la su y a anunciada conieren.
natural, al Pare Cartee Vilapla- rició.
Alguns periodistes han pogut parlar dels cos3os h van dir que els soldats
tia sobre "Socialisme i nacionalisme",,
UN NOU ELIPRESTIT?
na, Escolapi, de les Escotes de
es trobaven tense fusells i cartutxere
111011
amb En Silvela, i resultat d'aquestes conFou molt aplaudit per una nomb-os4
"Diario Universal" <tia que aria$ senil Castelló.
Quan creia que eh anavs a fusellar,
verses són les impressions i noticies seFutbol
concurrencia.
realitzacla una lleva operació de credit
Es proclamtt reina de la testa a
arribà l'indult del Rel, posant-los en
güents
el
18
fou
inaugurat
Dt
dia
per a atendre a le necessitats del Tro> la Patrona de aViencia, es lila• La impressió de la zona oriental és bertat. En comunicar-los-hi que queda.
que la composició premiada i el camp d'esports del Vi-Oh F,
sor.
bona, pecó no en un gran igual al de la ven 'en llibertat, replicaren els encarmantenedor senyor Joan Alegre amb un partit de futbol entre
darrer
balan;
del
Barre
d'EspaEn
el
tats
al.ludint
el
Rei:
ESTEM' OBLIGATS A DONAR
zona occidental.
que
el
compte
corrent
plapronuneiä
un ballet:4Rn discurre. l'equip del Vich F. C. i el reserva
s'observi
nya
—No
ens
pasa
ell
en
'libe-lit
sin6
te/1ot
alEn general, En SilVela ha
de l'Averuc, -de Barcelona. ResulUNA PART DELS NOSTRES
ta
del
Tresor
públic
ascended(
tan
sois
nosaltres
mateixos.
Pot
per
53.
donar-si
HOMENATJE
A
CONSTANT1
,
la
gunes deficiencies en serveis que per
ti un partit torea interessant i
militeis de pessetes.
ESFORÇOS I A CONSAGRAR
LLOId
BAINE•
sena transcendencia no deurien tenir- tisfet si el deixem tranquil.lament a Ma- a 41
•
guanyà el primer per 2 goals 'a O.
Estan, pertant, quasi consuelda eh 500
drid.
los i esta disposat a corregir-los.
dia 31 de mere proper ele
En aquest partit es disputava
LA N'OSTRA ACTIVITAT A
milions
que
en
octubre
últim
s'emett,
El principal propósit de l'Alt t'Ornísren per a atendre les despenes del pres- compleix PaniversIri de Constan.:' una copa, ofrena de la Junta DiLA REDEMPCIO DE LA PAUNA CONFERENCIA
sari és treballar amb entusiasme, volunti
Llombart,
una
de
les
figures
rectiva del Club local.
A la Casa del Poble En Núlt-,z supost.
tat i bona fe, fins on ho permetin els
TRIA ESCLAVA. MENTRE CAmes interessants del moviment
El ella 19 tinqué lloc el segein
seus esforços i fer que tots secundin la Tomis ha donat una conferänMerad valencianista del segle pelen de futbol entre el primer
TALUNYA NO TINGUI RECOLES
AGENCIES
DE
VOLIJNcia sobre el tema "El retir °bitsena tasca.
passat. Mentre els altres renal- equip Centre de Esports de ManTARIAT
NEGUTS ELS SEUS DRETS
gatori", dient que és escàs a Es .
Creu que si tots possessin de la sexentistes tenen un aspecte fred resa 1 Granollers F. C. 'Sed(
na part almenys la bona fe, la regula- panya, ja que una pesseta diária
Fins ara el Jutjat militar no ha de- 1 d'indiferència patriòtica, due els guanyador el Manresa per 3
DE POBLE, TOT CATALA TE
ritat dele serveis i funcions seria ab- que es concedeix als 65 anys és
cretat cap processament que pugui rela- condemna e un oblid gairabe ab- goale a O.
EL DEURE D'ESSER NACIOinsuficient per viere.
cionar-se amb les agencies de volunta- solut, aquest popular i belldgadfs,
soluta.
Mes de dos mil persones assisDonà després una llarga explirita, a les quals aludf el ministre de la encomana alseloves valencianistes tiren a presenciar aquest parta,
NALISTA.
Te ' el prop6sit d'estar a Madrid setmana' i mitja i en aquest temps inforcació de eo que és equeeta iriso Guerra fa alguna die al parlar dale una simpatía reparadora. Perque un dele millOre que e"han vist a
'tus projecte
- mar det i ngudament i amb precisió al titució a Peetranger,
9k..48i4tak1 ie.1919.P ar,t. N elne ienia etich,

D'ESPANYA

Govern de quant ha vist a l'Africa i de
les seves impressions.
Confia molt en l'eficàcia del gabinet
militar, davant del qual s'ha posat el
general Castro Girona, recnnegut pelo
seus dots d'encert i intel.ligència. En
sortir d'Africa no sabia encara que s'Ingués signat el decret d'aquest nomenament i sols tingué noticies d'aixó durant el viatge i per un telegrama en el
qual se li comunicava també la designació del general Gil 'huste per al comandament de Larraix.
La satisfacció que corn a nota cloralnant de les seres impressions porta a
Madrid està en gran part fonamentada
en el convenciment que ha lograt del
bon efecte que tant en els elements civils de les places africanes, com ente
els militars ha tingut el nomenament de
l'Alt Comissari civil. En els homenatges fets a ell en aquest caràcter ha observat aquesta impressió.
Porta al Govern la peticid d'alguns
moros notables adietes a Espanya de
venir a Madrid i saludar el Rei i manifestar-li la sena adhesió. Es troba al
davant dels que han expressat aquest desig, All-el-Kader i Dris el Rifi, i si
el Govern vol vindran a Madrid colleetivament dintre de pocs dies.
Per la seca part, Benuna i el nebot
del Raisuni estaran a Madrid quinze
vine dies.
El seu viatge té no fi completament
particular: visitar alguns metges espanvols.
Aquesta tarda ha conferencias VAlt
Comissari amb el ministre de la Guerra. També ha conversat amb l'Alba.
També han visitas a l'ex Secretari general de l'Alta Comissaria, En López
Ferrer, els moros Sentina i Mustafä
Raisuni, conferenciant amb cll 11-, rvament.
EL COMUNICAT
Zona oriental.—Un grup enemic hostilitzä la posició de Tizzi-ALtna, esseut

Les responsabilitats civils

DE CATALUNYA

mes merits per a viure en la memória de les generacions posteriors, va esser oscura, amagat,
per aquells que devien conservar
neb viu el seu record.
En tots els primero balbuctege
d'aquell moviment valencianista,
s'id nota l'alè de Llombart. Totes
les* activitats disperses t'oren,
aplegades , per Llombart, fundador
de "Lo Rat Penar. Molles nocaeions que haurien restat inèdites, es desvetllaren al seu contacte. Instaurà despees a Valencia
'els Jochs Florals. Donà al valencianisme d'aquella época un contingut sentimental, que captivava
l'esperit dels joves i s'enllaça
avin amb el modem nacionalis-
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Ld conferència d'En Barbey
El novell Centre d'Acció Catalana, de .
Sant Martí, cl "Centre Nacionalista Democratic del Clot" va celebrar el dissabte passat al vespre el seu segon acta
públic amb tina conterancia sobre el terna
."Nacionalisme i Cultura", a càrrec del
iegidor daquest Ajuntamert i ex-presidont de la Comissió de Cultura, nostre
volgut amic En Josep Barbey.
Obert l'acre amb breas i adeqüades
garaules de N'Enric Pánadia, president
del Centre, En josep Barbty contenga la
Eva interessantíssima dissartació retetint-se a la persistència de l'espera ca- tara mataras els °basadas que els anemias de tata mena de Catalunya han
amuntegat per a dificultar el seu capandimana Malgrat tot, Catalunya posseeix
una tradició de cultura que ara ét quan
fa el sen esclat. Catalunya "provincia'
esdevenint Catalanya nació.
El govern de Felip V, amb el decret
de Nova Planta, colgué aixafar el senamerar cultural de nostre poble, i tragué
de Barcelona la Universitat per a donarla a la duras que en aquella apoca es
posà al costat de l'enemic, premiant-li
la seva traició. Sortosament Cervera es
reincorpora al nostre moviment nacl•
pat.
Malgrat el decaiment de Cataluaaa en
aquella epoca, floraba:a a la nostra terra
pedagoga eminents, boas simias de Catalunya, com messin Baldiri Reixach,
qui en el recó de Sant Martí d'011era
publica el seu fam6s tractat de les "Instruccions per a rensenyament de mittyons", 'libre que changué una importancia extraordinaria, fent-se'n once adiciona i esdevenint llibre de text a la
"provincia" de Girona.
Tot aixó demostra que respeta de Catalunya no mara i avui padem contemalar aquesta patent revifalla princiasalment en la literatura, els orfeons, el
aolk-lore, etc., plasmacions de la costra
tonsciancia nacional.
Combar rintervencianisrae, que solaalear acracia per enfortir a renernic.
Per alzó nosaltres preferim treballar Catalunya andina, len: una Patria cada dia
*tés catalana, i reforcem nostre esperit
aotnbatiu sense deixar de construir.
La política * d'afasia ens porta desenganys com el sorfert amb motiu del
lacia] decret promulgat amb ocasió de la
¡fundada Pere Vila. imposant-nos que el
'llegat d'aquest brin catala hagi d'ésser administrat per gent desconeguda de Caltalnya, que hi viren enriats pel Govern central a exercir transitoriameat
carrees públics ino tenen can arrelament
'a la terra catalana. I en el període
,gid de l'efusió. ens arrenquen la migraaleta autonomía universitaria que ahavia
concedit, i vénen múltiples garages con-ara nostra terra , con el cas deis Teladona i altres que de tan recems estan
-ren la memada de tata. I ara fa poc
Romanonea, que el, regionalistas consideraven corn una esperança per a Catalunya, per mitja d'un Reial decret, basar
arecisament en la doctrina del "decret
de Nava Planta". arrabassa ans tapis-es a la Mancomunitat

Crònica social
ATEMPTAT :-: UN HOME GREU
Ahir, a dos quarts de vuit del vasera, a la pina de la Constitució, de Sana
(Nards Garriga Utzet, de 24 anys, fou
agredir per uns desconeguts.
Portat al dispensad d'Hostafrancs, se
ai aprecia una ferida d'arma de foc al
centre, de pronastic graví s sim, ea.aa
traslladat a l'abarata' Calan
aEL TIROTE:G DEL CARRER. DE
SANT PAU
El jutge del districte de Drassanes,
saenyor Gabriel Fernändez Céspedes, que
sanstrueix el sumad pela fea ocorreguts
als carrer de Sant Pau, en els quals resultaren ferits una guardias i diferents
'transeunts, ha dictar auto de processaanent i presó contra Jaume Fabregat R1 ra, Basili Benet Artal. Francesa Doméatech Vivesa Antoni Barrera Ferrer, Au'
tels Miguel Mastral, Lluís Calventus
'Murcia, Restitut Gómez Adelantado i
Fulgenci Montfort Fornes, per creure
ame són els principals complicats en el
'set.
Ahir al migdia aren ja a la presó Jaume Fabrega Riera, que era un deis fajita. i Basili Benet Aria! i Francesc 0.m&tech Vives, i atila al vespre va ingresar-hi En Fulgenci Montfort.
• Ahir a darrara hora el jutge, senyor'
Céspedes, va constituir-se a la presas
i celular per tal de notificar als detinguts
.12 presó sense fiança, prenent també inabgatória als detinguts.
ASSEMBLEA DE VIDRIERS
. Tal cont haviern anunciat, el dirimange passat va celebrar-se l'assemblea de
I vidriera al Cinema Ballenas en la gima
' van donar-se a conèixer les bases d'arranjarnent que han estar rebutjades pela
vaguistes.
Segueix, puix, el contacte sense resoldre's.
ELS OBRERS DF LES OBRES DEL
PORT
La Junta del Sindicat del Rana de la
Fusta, sazona acords de les comissions
dc fusters de ribera i calafats presenta les següents bases a la Junta d'Obres
del Port de Barcelona:
Primer. Augment del jornal de 12 a
ts pessetes pela fadrins i pels no fadrins una de ro a 12 pessetes i els altres
de set a ara pessetea
Segara Que no s'ocupi als oficials en
treballa de peomage, com són mane ja de
«ruca bastarles, etc.
Tercer. Que. Iss altres clàusules signadas pela que treballen en qualitat de
setmanals a la casa, resta aquesta 'libertar rie mariteniralu o posar-les a diari
en el ben antas de qua els jornals seran
els ale la base patatera, semanals o jorpaleas.
Quart Malició del jornal i mig que

La guerra que a la cultura catalana ens
fan des de Madrid i que fa poc amentara En Vallas i Pujals en una conferencia donada a l'Ateneu Barcelones,
lógica, puix parteix dels anemias de Catalunya, que ara. són eta sastres &minadora. A aquesta guerra nosaltres hi
hem de respondre amb una ultra contra
els hornea que ens gravamen i detenten
la nostra 'libertar.
Explica com des de 1917, l'Ajuntament sha anat preocupant de les qüestions de cultura. Peró des de la mort
d'En Prat de la Riba s'ha anat aturant
l'empenta creadora, i a dintre l'Ajuntaman aguada tasca topa amb fortes dificultats fins aria) elements que es diuen
nacionalistas.
Nosaltres creiem que, sense desatendre les necessitats, materials, l'essencial
per a un pobk és la cultura.
Fins a la creada, de la Comissió
Cultura, iniciada per En Bolill i Matas i En Duran i Ventosa, a l'Ajuntament se consideraven com a suParf loes
les qüestions de cultura.
Ressenya la tasca imporlantissima portada a cap per la Comassia de Cultura,
escoltant-la cl públic amb vivissam interès.
La Comissió de Cultura ha substituir
a l'Estat espmeol rus ilusa obligadons, i
ha realitzat una tasca brillantissirna, admirada per propis i estranys.
Detallada la intervenció de la Cernís só de Cultura Cal les Escales de Beles Ans, en les d'Arts i Oficis, tan apreciadas per tots cls estaments social., de
la datar; explica l'obra formidable portada a cap al Masera de Beatas Alas,
la creadó de l'Estola de Mar, el Museu
de Ciències Naturals amb les diversas
branques que encalça, les colónies escolars, Pescaaacntment anomenada República de Vilamar. etc., etc.
Es plany que en el present pressupost
es dadiqui tan poca asemeja a les tasques de cultura, dones ara, per no donarla consignada), no es postran cmtinuar
mollas coses comansades arnb èxit talaguer. Esmenta que, !matra en altacs
tats s'esnaersa en la cultura un vint per
cent del pressupost, a Barcelona, amb
un pressupost de vuitanta cinc milions,
s'apliquen, per a totes les atencions de
cultura de la ciutat uns guarra militara
Acaba manifestant que nornas per la
catalanitat essencial del nostre easenvament s'obtindrà la cultura dala catalana,
i només per la cultura catalana es revifaea l'estora deis catalana per a conseguir la llibertat de la 'riostra terma
En acabar l'admirable conferència-d'En
Barbey, un entusiästic i unànime aplaudiment ressona per sota la sala, i en
donar N'Enric Panadas racte per acabar,
la concurrència desfila a saludar el dignissim ex-president de la Comissió de
Cultura. mostrant el sea desig que el .'resaltar de les próximas alecciona doni
com a irrnnediata conseqüència el retara
a Hura llocs dels regidora d'Acció Catalana que a l'Ajuntament, al treballar tant
per la cultura, tara han treballat per la
Pátria catalana.

venían cobrant en diferents treballa en
dadas anteriors.
UNA ASSEMBLEA
Diumenge passat van reunir-se en assemblea els empleara i oleers de la Catalana del Gas i Electricitat
Foren alegas per unanimitat per al
Comité els companys García i Lave-ny,
i per a la Comissió tècnica, Reboto, Sanahuja, Tornas, Terrero, Ortiz i López.
Einalment va acordar-se adre-çar al
Governun telegrama, dcmanaat
d'En Joan Acher (a) El Poeta i amnistia pela presos política socials.
DECLARACIO D'UN FERIT
Davant del Jutjat de Drassanes, i escribania del senyor García Caamaho, va
comparaixer l'obrer del Metropolità Manuel Fernändez, que fati agredir al carrer del Cid per no haver volgut secundar
la vaga.
Va manifestar que no coneixia a cap
dels agressors.
A LA DELEGACIO DEL TREBALL
Diumenge passat, a les deu del matí,
va celebrar-se una recepció a la Delegad Ragia del Traban en honor del sotssecretad del aninistcri del Treball, senyor Castro.
A lacte van assistir-hi nombrases representacions d'organismes i cinitats dependents o relacionadas ami) aquell miMatera
Ei delegat del Traba'', senyor Algarra,
va exposar en breas paraules que les aspiracions deis reunits tren obtenir una
continua i decidida proteccía deis Podara palies pvr a portar a cap la seva
missió social i conseguir una perfecta
armonía entre el capital i el treball.
Contesta el sots-seoretari, oferint
cooperació del Govern i dient que no cal
dictar novas Reis per a solucionar el problema social, sinó estudiar aguas; amb
amor i adaptant-se a les realitats.
Teas els concturents vn destilar davant d'ell, saludant-lo, essent obscquats
després amb un delicat /ancla
LA VAGA DEL METROPOLITA
Al Centre Radical del carrer de Cabanyes' van reunir-se el diumenge passat
els °brea, vaguistes del Metropolitä pei
a tractar de restat de la vaga.
Hain va donar compte d'una nota' que
han fet pública, els representaras de Fern
presa, fent as- meist que el que no es presentessi ahir al traban seria acomiadat,
ja que lama/asa entendria que renunciaven ah MIS cartees.
Després de curta deliberaci
ó, els vaguistes acordaren prosseguir en la saya
amara, cena alai van fer-ho ahir, meseta, aase al treball.
*
:lera de plegar, els poco obrar,
qac oaueixen arebaltant als pous del Metropelitä dcl passeig dc Grada, rana fe

Catalunya i latunbles aren esperats per
grups ne variares, que els invitaven a
secundar la vaga, prothant-se discussiont
acaloradas astas tots dos grupa d'obrera.
L'oportuna intervenció de la policia
va impedir que la cosa talarais pitjors
conseqüències.
ESTRANYA AGRESSIO
A les sis del mati d'ahir fou curat al
dispenesari de Casa la Ciutat Angel
Cabo Calliu, de 32 anys, que 'presentacommoció cerebral, epiatoxis i contusa') a la regió nasal i aols dret
Sei traba estès a terra a la plaza de la
Cucurulla, dient que habla estat agredit
davant del Principal Palace per uns desconeguts, que després d'haver comas el
Ich, fugiren.

LA PASSIO A OBERAMMERGAU

Confernda d' Adrià
Gual al Palau de la
Musica Catalana
La Passió a Oberammergau, fet interessantíssim d'art popular, explotat pel
turisme i per les revistes g/-afames, era
conegut d'una manera vaga entre els
curiosos d'aquí. Se'n teaia d'aquesta representada religiosa una idea dol çament pintoresca, pena En Gua!, amb la
sera conferència del diurnenge va presentar la Miestió duna manera vivent i
justíssima, va parlar d'Oberanunerg,au i
de la Pessió com nomas ell sap parlar
d'aquestes coses, amb una habilitar de
catiscur que a Catalunya tenen rarissimes persones, amb una passia i una fe
d'artista que colonia d'emoció les seves
paraules i amb aquell encert i pericia
de professional, d'homa que no es deixa enlluernar i que concia perfectarnent
els mistada del teatre.
L'Adral Gual, en forma rápida i
agudament concisa, iéu un acatan de les
representacions sacras a l'època medieval, del dramatisme deis catas religiosos i de la tragi:dia de la Passia de
Criar, feta plasticament sota les mas
heroiques deis grana temples.
Cita cl cas d'Oberammergau com una
deixalla d'aquella dramática religiosopopular, contà els mal de capa i les
angúnies dels oberammergians per poder representar dignament la Passió, fins
al privilegi de Lluís de Baviera, que els
concedia el permis de representar-la cada deu anys.
Feta la história, En Gual, amb paraules vives i delicadissimes, explicà el
paisatge d'Oberammergau i les impressions personals que cll en va rebre daquena tarta yarda, coronada de muntanyes altíssimes i d'un caient un si és
pirebenc.
En Gual a-a descriure després d'una
manera detallada i agradable, tots els
incidents del drama de la Passió; explica rorganització protectora i directora
d'aquestes representacions, el traban dels
actora. Ens presenta uns actora principals, ens els féu conèixer en la Ilur intimitat, luir coro a fustcr, raltre com
a terrisser, l'altre coas a antiquari.
Ens féu olorar un ram d'anècdotes vives, totes planes de color i d'interès.
Explica el gran afecte de la representació i les causes d'aquest gran afecta:
la devoció i l'ambient.
En Grial acaba la seca conferana
amb paraules optimistas per a Catalunya,
predicant la implantad del teatre pur
i desinteressat.
Pocs homes hi ha com En Gual que
tinguin tantea gracias, com a contarendanta; dintre el seu ganare, és únic; i
aixó fa que sempre que En Cual rErigeix la paraula al públie, entreté inte re aa i convenç a tothom.
S.

Noves religioses
Santa d'avui: Sants Alexandre, martia i Rupert, bisbe i confessor.
Quaranta hören Església parroquial
de la Puríssirna Concepció. llores d'expasició : De dos quarts de nou del matí a dos quarts de set de la tarda.
PELEGRINACIO A ROMA
Diumenge passat sortí cap a Roma
la pelegrinacia organitzada per la Federació Catalano-Balear de Congregacions Marianas. Presideix l'esmentada
pelegrinació el cardenal doctor Reig.
TEMPLE 'DE LA SAGRADA
FAMILIA
El diumenge al mal visita les obres
del Temple Expiatori de la Sagrada
Familia el 'Grup Excursionista Catalunya".
També s'efectuà la quanta visita de
protectora de les obres i subscriptors al
butlleti portaveu de la mateixa, que
dirigí el vocal de la Junta de Construcció, senyor Martí Matlleu. S'agrega després un grup d'alumnes de l'Escala d'Enginyers de Camina Canals i Pons, de
Madrid, amb el seu professor senyor
Santos M. de la Puente, gue realitzen
una viatge d'Estudi per Catalunya.
A la tarda tarubé visita les dites obres
el Centre Excursionista Vilatranqui.
CULTES DE SETMANA SANTA
Parrdguia de Sant Pass

Diaons Sant: A les deu del matí se
celebrara Miss, soletnne, cantant-se la
gregoriana "Cum jubilo" i Commió gene/ al. Tot seguir es fára la processó
per portar Nostre Amo al Monument.
A les cinc de la tarda es cantaran
Divandres Sant: A les sis del matí,
Via Crucis qua recorrerä els patis i el
clanstre del lremple i secad de Passió,
a arree del vicari de la Parróquia, atrasan Miguel Aiugbi, playera.
A les deu, Missa de Presentificats,
cant del noviasim Passió, gregaria, idonació de la Creu i procesad al Monu-

ment.
Dissabte, a dos quarts de set del mala benedicció del foc nou i tonta bapfiarais. Missa de Glória. cantant-se la
teanps pasqual i comunió per ala fidels
titulada "Lurte et odio" própia del
que Im desitgin.

PALAU DE LA
GENERAL1TAT
Despatx de les Secciona en la reunió
del Consell Permanent dala dies 21 i
de mara de una.
Carreteres, cansina ieports
Designada) de senyors diputats de la
Mancomunitat per a assistir a les següents recepcions:
Deis treballa de proveiment de pedra
destinada al canal veinal de Sarria a Vallvidrera.
Dels treballa de proveiment de pedra
destinada al camí de Calaf a Sant Martí Sesgaioles.
Proaeiment de pedra destinada a la
carretera de Falsas a la general d'Espluga a Fax, tros de Falset a Ve:Imana qua
hímenes 1 a 5.
De les obres de construcció del caria
veinal de la carretera de Vich a Olot,
per Santa Maria de Carca, a Tavertet,
Ir-os primer.
Del proveiment de pedra destinada al
ferm del cana vaina! de Canyamaa a Dosalas.
De la pedra proveída en els quilómetres dels camins de Molleta a Sant Climent Sesseles, Perclada a Garriguella,
Garria-sella a Vilamaniscle i de Mollee
a Rabos.
Aprovació del projecte d'empedrat de
la carretera de la .Montcada a Terrassa a Sant Cugat del Valles per Sardanyola, corresponent al tram comprés en
la travessia per Sant Cugat del Valles.
Aprovació del projecte de camí veinal de Blancafort a.Omells de Nogaia,
tros primer.
.
Aprovació de les bases per a la concessia i distribudasje brigadas amb destí
a la conservacalarraillora de camina rurals existents a la provincia de Lleyda,
amb acord d'ammciar el concurs.
Adjudicació definitiva de les obres següents:
A don Adolf Garra, els treballa de
proveiment de pedra per a la conservada del ferm del cana de Vasarisses a
l'estació crOlesa i els treballa de proveiment de pedra partida per a la conservada, del cana de Olost a la carretera de
Prats de Llussanés a Sant Quirico de
Besara.
A don Francesc Molins el provea-riera
de pedra en ferm i pcdra menudellada
per a la reparada) de la carretera de Connena a Fogis de Tardara, la secció, de
Cordella a Sant Andreu, quilómetres t a
9700.
A don Jautne Miró, el proveitnent de
pedra menudellada per a la reparació de
la carretera de Vilafranca al lima de la
provincia amb direcció a Agulló i ramal a Torrellas de Foix, quilómetrcs
a II i II a 13 del rama/.
, Cultura
Nomenament de suplent de la Bibliateca de Borges Blanquea a favor de d a
tot el ternas-nyaDolrsSipe
de durada de la llicència concedida a la
directora.
Aprovació dels projectes per a la construcció de jardins a les Biblioteques de
Fiqueres i Pineda.
AgricUltura

Resultar dala concursos ramaders celebrats darreramente a Vich i Ripoll.

Benefichtcía
Trama de diversos expedients de reclusió de dernents pobres a càrrec de la
Mancomunitat.

Secció Marítima
Moviment marítim
Vaixells entraba
Velar italiä "Giovannino", de Propiano, amb carbó.
Vapor cspanyol "José María", de la
mar, amb pela. Amarrat moll de Llevant. Consignatari, S. A. de Navegació
i Pesca.
Vapor espanyol "Rey Jaime II", de
Mató, amb carrega general i al passatgers. Amarrat molí de Muralla.
Consignatari, Amengua].
Vapor espanyol a Madrid", d'Avilés,
amb carbó. Amarrat moll de Costa. Consignatari, Agència Witty.
Vapor anglas "Pizarra", de Liverpool, ami) carrega general. Amarrat
moll de Sant Bertran. Consignatari,
Mac Andrew.
Vapor francés "Syria", da Mat tela,
en trànsit. Amarrat moll d'Espanya Est.
Consignatari, Ramírez i Delgale
Vapor italia "Castcre", latl!xaralsia,
arias cärrega g a eral. Amarrar mall de
Sant Bertran. Consignara ", Marian de
la Tanta
Bergantí goleta italià
Malita! a", de Tueste, amb fusta.
Galera espanyala "Conier:i-,", de Sant
Feliu amb ca-rega general.
Velar italiä "Luigi Podre" da ataddama, amb carbó.
Vapor sur-, "Calabria', d'Estocolm,
amb carrega general. Amara te ;..si!
Barcelona Sud Consignatari, Talavera.
Vapor francas "Anatolie", de Tánger,
amb ous. Amarrat moll de Barcelona
Sud. Consignatari, Villavecchia.
Vapor espanyol "Alhambra", de Sevilla i escales, amb carrega general i
114 passatgers. Arnarrat moll d'Espanya NE. Consignatari, Companyia
.Transmediterränia.
Vapor espanyol "Iturri Ripa", de Celte, amb Hast Amarrar mol( d'Espanya
Sud. Consignatari, Gilabert.
Vapor italiä "Principesca Mafalda",
de Buenos Aires i escales, amb tränsit
i 33 passatgers. Arnarrat innll de Barcelona Est. Consignstari, 1 lEla - A marica.
Vapor espanyol "Almazara", de Casta/16, anal> anega general. Amarrat
moll d'Espanya Ver, Consignatari, La
Comercial Castellonense.
Vapor francés. "Draä", d'Argel, amb
camisa general. Arnarrat moll de lía.
ralla. Consignatari, Villavecchia.
Vapor espanyol "Reina Victaria", de
Palma, amb carrega general i so passatgers. Amarre moll de les Drasza-

.

nes. Consignatara Companyia Transme(aterra/lía.
Velar espanyol "Providancia", de Cadaquas, amb Bast.
Vapor alemany "Grossherzog Friedrich Fama núm. 4", de Rotterdam i
escales, amb carrega general. Amarrat
moll de Barcelona Nord. Consignatara
Blume.
Vapor espanyol "Núria", de Nova
York, amb caz-raga general Arnarrat
moll de Sant Bertran. Consignatari, Ignasi Villavecchia.
Vapor americà "West Chetac", de
Porto i escales, amb càrrega generaL
Amarrat moll de Sant Bertran. Consignatari, Agancia Marltima Hispano-Americana.
Valxells deepatxate
- Llague espanyol "Utiel", amb carre
ga general, per a València.
Goleta italiana "Emilia", en Hast, per
a Guido degli Aranzi.
Pailebot espanyol "Salgan", amb rinnega general, per a Palma.
Val g an. eoeilte
Vapor espanyol "Canalejas a, amb
carrega general, cap a Cartagena i escales.
Vapor espanyol "A. Cola", mal caz.raga general, cap a Valincia.
Vapor espanyol' "Callara", amb ata
raga general, cap a Gandia i escales.
Vapor espanyol "Antonio López", amb
carrega gatera', cap a Veracruz i escales.
Vapor espanyol "Rey Jaime I", en
Bast, cap a Nàpols.
Vapor espanyol "Juan Abrisqueta",
en llast cap a Gijón.
Vapor Italia "Principessa Mafalda",
de transa, cap a Génova.
Vapor francés "Anstelle", de trànsit,
cap a Marsella.
Vapor espanyol "Marqués de Campo", en blast, cap a Marsella.
Vapor alemany "Oliva", en Hast, cap
a Torrevieja.
Vapor espanyol "Rey Jaime II", amb
cu-rega general, cap a Malló.

Els Te aires
Per al pròxim dissabte de Gló-.
ria, cha en qua contenga la temporada teaLral de p rimavera, es n
tä anunciat el debut de Frederie.

Caballé al teatre Nou. El notable bariton catalä, Gua acaba da
realitzar una brillant campanya
per províncies, recorrent triomfalment els principals escenaris
d'Espanya, torna al magnific
liseu del Paral.lel p er rebre novament dels bareelonins els
aplaudiments sincers i entusiastes que tantas vegades li han tr.butat.
Caballé, secundat per valudsos
i coneguts elements, donarä .a
coneixer durant la seva próxima
actuació totes les obres Que o
r de
axit han assoli ten aquests Ultime mesos, E principalmant, la
famosa opereta de Ramos Ma 'Un
i el mestre Guerrero 'La monte,ría", de la qual tant el simpätie
baríton com tots els adietes de
la companyia han aconseguit fer
un veritable creació.
"La Montería", quina estrrna
es esperada amb gran interés
pels antecedente i elogie que es
tenen de l'obra. sen ä rnuntada al
teatre Nou amb g ran luxe i da..
eorat exprés.
Hen's aquí, per ordre slf
tic, les prineipals parts que integren la companyia d'En Cabailä
Aelrius: Empar Albiach, Anula
Concepció Baftuls, Tan:.
Consol Sans i Empor
Saus. Actors: Frederic Caballe,
Ilamon Cosas, Jose p A. de Cho¡non, Rafel Diaz, Antoni Garrido, Josep Goula, Domenech
Montó, Jaume Moren, Bernard1
Ponseti, Manuel Pros, Emili
Ruiz, Pere Segura i Pere
ROMEA
Van prenent consistencia els
assaigs de la nova produceA
d'En Juli Vallmitjana que sota
el Mol de "A la costa brava"
s'estrenarà definitivament el
pròxim dissabte de Glòria.
La nova obra d'En Nallmitja ra, vom el seu títol diu, es desenrotlla en un ambent nou en la
producció de J'autor: .els gitanos i la gent de 1 — liampa" slan
canviat per llops de mar i dele
baixos fons de la gran metrópoli,
es pasea a les platges assolellades.
Per aquesta nova oroducei6,
de la que tenim immilloranies
referencies , alta ainlat decorat
nou; tot fa esperar, dones, una
vetlla memorable de teatro genuinarnent, catalä.

El català al Liceu
El Cansa de "Nostra Parla" ha tramés la senyoreta Margarida Buixons i a
les senyores Cecilia Pradera de Vila i
Pilar Vida villa de Bordas, un ofici
redactat en cls termes segiients:
i saber que al vostre patriotisme
no li cal cap estimul, "Nostra Parla" ha
volgut fer-vos saber la joia dala adiaras en acure la vostra firma al peu del
document que proposava la entranització
de la riostra 'lengua al vell teatre del
Liceu.
Aqueit acte que haveu fet amb tan
graciosa naturalitat no és encara prou
natural entre les clames barcelonines, per.
quèpoguem passarlo et silenci.
Heu donat un ball exemple.
Acccpum, senyora, el nostre fervent
bornenatge.
Barcelana, 26 mara 1923.—LL Nicolau
d'Oferta., Martí Esterte."
També els senyors que formen el Causal! de "Nostra Parla" feren un presa:a de aloca a les esmentades datara.
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Enterrament de dues
vIctimes de la topada
de la carretera de Ribes
Diumenge, a les onze del mata va te_
nir !loe renterrament de la venedora
del Mercar, Magdalena Ferrer, i del cobrador del tramvia Josep Bartlaji, morts
a consegainata de les ferides rabuda'
en la topada d'un tren de la Unja del Nord amb un tramvia de Sant Andreu,
en el pas a nivell de la carretera de
Ibas, esdevingut dies passats.
Bardaji. els regidora senyors Escola,
Al cap del dol hi anaven el mara
un fill de la difunta, dos parents d'En
Iglesias, Santamaria i Novio i el senyor
Foronda, director de la Companyia
tramvies.
A racompanyament hi havia una gran
gernació, entre la qual es velen molts
tramviaris i nodrida representació de
l'alt personal de la Companyia, presida
da pel senyor Valga.
L'oficina de acrimonia' de l'Ajuntament, dirigida pel senyor Ribé, org ia
nitza el seguida el pas del qual fon
contemplat per una gran gansada.
El personal de la Companyia i eh
venedors de marcats enviaren corones de
alma natural,.
El palia, veient el pas de la fúnebres
comitiva, comentara la desgracia, dolent-se que qui pot no es preocupi devitar-les.

Els Pomells de
Joventut .
En el festival que els Pomells
de Joventut de Catalunya celebraran el dia 22 d'abril próxim
al Palau de la Música Catalana,
en homenatge als gloriós patró
de Catalunya Sant Jordi, l'Orfeó
Renaixement, que dirigeix el
mestre En Llorenc Carbonen, i
la cobla "Catalónia" interpretaran conjuntarnent i per prin:era vegada la sardana "Sant Jai.di triorrifant", lletra d'En Josep
Maria Folch i Torres i musicada pel mestre En Francesc Pujol, sots-director de l'Orfe6 Catalä, que sed bailada per
elements dels Pomells "Corona
de Roses", de Motins de Rei, i
"Sant Jordi", de Barcelona, els
quals executaran lambe una ea,
collida audició de ballets popti-i
iars catalans, sota la direcció rie
l'Esbart Folklore de Catalunya.
LA CAPUTXA ENELS DIES
,SINTS
Es amb un entussiasme ve.?
viable que les damiseltes barca
lonines han acullit la idea del
P. de J. "La Santa Co y a" d'anar
a visitar les esglésies pels dies
Sants cofades amb caputreta.
L'esmentat pomell ha rebut un
gran nombre de preguntes en les
que se'ls demana hora i 'loe de

reunió per a anar a visitar els
temples. No havent-hi el temps
suficient per a conteatar a tots
els Pomellls, les pomellistes de
la "Santa Co ya" esposen la se,
vain
/iati y a de la ,següent m ainiciativa
nana: les pomellistes anar a
visitar Monurnents enfades arnb
caputxa en companyia dels seus
pares, reunint-se a casa la presidenta de Ilur pomell o en el
Ene on solen tenir les reunions
de junta.
I els pomells que per algun
motiu volen fer les visites del
Dijous Sant junt am el de "La
Santa Co y a", sels prega siguin
a casa la seva presidenta (Trafalgar, 52), a les tres i mitja de
la tarde."
ELS POMELLS DE JOVENTUT
LA BANDERA DEL DILRECTORI
Aviat tindrà estat de realitat
la iniciativa portada el dia de la
festa dels 800 poinells, d'oferir
al Directori dele Pomells una
bandera.
El Pomell iniciador ",Nostres
Arnors" està fent activament les
gestione pel nombrament de la
Junta de Dames catalanes, habent acceptat entre alares, Masiä; de Puig • Cadafaleh i Jass
me, de Massot; Vidua de Verda-.
guer i Callts, etc.
Sen ä la presidenta honoraria,
l'eminent escriptora de Sabadell,
Na Agitas Armengol.

En meniöria de Maria

dels Angels Mateu
El Consell d'Administració de la Caixa de Pensiona per a la Vellesa i d'Estalvis ha pres els següents acords: Fer
constar en acta el seu sentiment profund
par la mort de la senyoreta Maria dels
Angels Mateu, dignissima Vocal del Cansen general de reamentada Caixa i aran
impulsora de les sayas obres fem snines, socials i benefiques; fer constar
la satisfacció produída per l'acord,
adoptar pel Capital Catedral, .oferint la Catedral Basílica per a la
celebrada de solemnes funeral; en
sufragi de l'anima de la senyorets Marea; donar l'edifici susra acabat en el
grop hospitalari que amb el non/ de Casal per a Malalts poseeix la Caixa de Pcn
dons al carrar dcl Rosselló, el nom de
Pavelló daangels Mateu; dedicar una solemne sessió necrológica a la memória
d'aquesta angelical protectora deis desgraciara; publicar un optische sobre la
seva actuació social en favor de les obreras i sobre ea seus fets d'amor casta
al próxim, i col.locar el seu retrat en
lloc preferent de l'Institut de la Dona
que Treballa i en la Galeria de persanalitats iIlustres en la vida de la Cabra
de Pensiona per a la Vellesa i d'Esta&
vis.
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En les preves Waventatges, ta secció sera el portaveu de totes les
sortiren guanyadors de les pa- entitats i la gula de l'esportista, ja que
relles Mistes la senyoreta 'Clan U petimetra coneixer tot alló que es relaLutia i en F. Sindreu, contri de cioni amb el moviment sccietari esporla senyoreta Muntadas Olano. tiu.
VISITA ESCOLAlit
A mes, per a facilitar les relacions
Restan/ pendent de resolució la
del cura d'indüstrks
Els
deixebles
de
les
agrupacions
esportives,
posem
un
UNA PROTESTA RAONADA prova de parelles d'Homes.
jattrnandren solarnent va estar insegur
apartas en l'esmentada secció, que amb l'Escota Superior d'Agricultura de 14
eliminatories del Cam— en una ocasió; en el dernes compli.
1 La Federació Catalana, cota a orga- dividual de senyoretes l'eniportä
Mancomunitat,
acompanyats
del profeta
Miss Carter sobre N'Isabel Fon- el nom de ¿QUE CONTRA QUIT aca- sor doctor Bertavent, han visitas
L'arbitre no ens agrada : no va estar i nitzadora del partit al camp de l'Eurola labra.
pionat :d'Espanya
lla-3 les ofertes o demandes de tota merespectivament
30
rodona
x
5
i
L'EUROPA BAT AL SEVILLA parcial, peró en certes ocasiona s'escol-'t. pa, fou energicament censurada per tots
na de Mates esportives partits, curses, ca de cervesa "Anónima Partan", asna.
de
ya
per
7/5,
6/2.
També
la
oro
tara massa el peiblic; de més, pita uns els entusietes del futbol, que no comga "Bohemia".
parelles de senyoretes l'empor- competencies, etc.
PER 4 A o
o{ f-sides totalment fora de lloc i amb prenent la ra6 dels fabulosos preus que
Amb dcteniment van visitar les dife.
Pesque tota aquesta important sectaren
les
angleses
Mrs.
D'Arey
par-,
la primera eliminatória del Cam- els foulds observa unes regles bastant . es feren pagar anal:, metía d'aquest
ció aconsegueixi la plenitud, demanem reres dependències, assessorats pet culta
Erans
G.
St.
Noble
sobre
les
aapaciala
se
n'ha
at d'Espanya, rhanropa
tit, mostraren una indignació gran.
tot enginyer-direcror senyor Puiggener, qua
germanes senyoretes Fonrodr5- l'ajut als nostres cerdeo d'espora
En efecte, calia veure la Insta de prosa
rerfectament be; la sera 'del&
Val a dir, per& que el partís no va ,
confiant que amb tal secció harem d'a- va explicar amb gran luxe de detalla lea
retrata la molta superioritat demossser d'arbitrasge_ difícil, degut al molt que supera a tot el que sala vingut fent na x 5 i 5 res p ectivament per
rnanipulacions i aparells destinara a aelaa
6/4, 8/6. d'Homes, favorir en primer lloc les mateixes en- boració de la cervesa.
envero els seas contrincants an- domini cunees' i que el resultat al fi- pagar fins ara; hom convé que no hi
elasse A restä Uendent entre titats.
os i fins pot afirmar-se que el re- rial, es decantà netament per a aquests. ha dret que per tus incómode seient de
Despees d'ésser obsequiats els visitenti
Una altea meció desitgem també anunl'Andreu i l'Olano. 1 la classe B ciar
El públie, que emplenara totalment e( gol salaguessin de pagar cinc pessetes;
numaric de gola hauria hagas
aquesta la que ja amb diversos titrus de cervesa, que predes
d'avui.
Es
rova
l'ha
guai vais per una de preferencia i sis per un de la mateixa p
es mantingue correcte.
. mes elevat; tan persistent fou el cansp,
' i que sera con- caria tan acreditada casa, van sortir
nyada en Curtis de just contra, té LA PUBLICITÁT
Comas: i tantea les ocasiones que
Els gols tots ella, fets a la segona aaa, //
tinuada en 1;Edició setonanal deporte molt satisfets de la visita.
en
Rovira
i
ajudat
per
la
difefallar. part, bu fosen, el primer, per obra d'una 'i Els individua del Comise Regional
de cada dilluns, amb el asa ix tito' de
ASSOCIACIO DE LA PREMSA
ra aquesta P rimera arieföria no dóa córner ben tirada per En Xavier i que, s'excusen per les despeses que haust rència d'aventatia.
EL LECTOR DIU... Esperan/ que poEl dia 6 d'abril, l'Associació
Demes
dels
premis
esmentats,
ele
l'Euals
xicots
de
soportar
ansia
les
sortides
del
Club
s encara mutus
ens sembla <M e rematava En J ulia ; el .
drä donar-nos també grana resultats,
en concediren lambe els senyera amb les lletres pluses d'interès que tots la Premsa Diària de Barcelona'
parqué puguin grolucar-e tafia- segon d'un magnífic cap d'En Cros, apro- '' campió i que no hi han cabals a la
collocarä
varies retrates de pe4
a en el futur resulte de la Se- fitant una centrada d'En Pellicer; el caixa d'aquell Corlare. Sigui com sigui, Witty i Carreras junt amb els
plegat poden dirigir-nos per ajudar a riodistes illustres en la seva gae
eliminatória que ha de jugar-se a tercer, acte seguit pel mateix esmentat par la nostra part trobem molt rumadel cercle organitzador.
l'obra d'anar fent Patria, tot fent-nos leria de periodistes catalaaa4 •
Per mans de la senyora Mu- forts.
la, car almas la diferencia del ter- jug ad or , Ileneant un precia xut, i el dar- da la queixa del públic, i no podem 0133
L'acte promet révegtir gran so,a
noz
de
6agnier
foren
entregadea
1
justificar
una
preus
que,
a
ben
seque,
l'Akaaar,
P
er
I per fi desitgem avanzar que en la lemnitat.
'le 3 °C. ra " 'in°Sitat del PäbEc i rea dama P ilota Passada
no shan arribat ma a Anglaterra per
condiciona que fan canviar per que aprofiti En Julia,
les penyores als vencedors, els secció d'anuncis—tant de la pagina diaCONFERENCIA AJORNADA
Els equipa s'arrengleraren per l'ordre. acure eis dos maleas equips prosessias. quals reberen felleitacions de la
ria coas de l'edició del dilluns—hi esl et el earaalar de la Huila, ha de
La conferencia que el diumen
Junta de l'Entitat i del nombri.> tablim alta especial de PETITS ANUNairee amb el precede/st dels altres
nato I
següent:
I a propósit d'aix6, ano seria hsra
as jugats a la capital andalusa, on
i selecte públic que acudí al FeSeyilla.— Avés, Ismael. Herminio;
CIS, gue vindrà a dorar un mitjà fä- ge de Rams a la tarda havia
Gabriel, Ocanya, Barragan; Escobar, 1 que es prenguessin mesures energiques partiment de prernis. Lacto fou
eallors equips han hagut d'acontenmil als nostres esportistes «efectuar donar el senyor Bofill i Mates.
C3
al Centre Moral Instructiu
per
evitar
la
descarada
reventa
que
la gaia festa que el Barcelona una compra-venda d'articles d'esport.
a anda uns debas resultats, quan no Spencer. Luis, Cabezas, Brau,
Euraspa.—Jaumandrem Serra, Vidal,
fa a les mateixes portes dels camas
a emportat una derrota_
té per costúrn organilzar.
Hem volgut avartear avui aquests ex- Gräcia ha estat adornada. ()por,/
sanunciarä el dia quei
part les qualques bailes condicions Bonet, Pelad, Artisus, Pellicer, Julia, de futbol?
NOTES DIVERSES tremo del pla que anem a deserstodlar, tunament
hagi de tenir lloc.
•
Es generalment sabida la yeasió de
Cros, Alegre, Alcazar.
reuneix remar, del Sevilla i que
amb la publicació de les nostres
les
segones
provea
del
CarapioEn
é ela reeeeedmas 'brea d'acial ara')
llan de regatejar, hi ha, sobre tat,
rices d'esport--que pràcticament constiLES ALTRES ELIMINATO- clu
els organitzadors deis parta s; aixó ta - nat de Catalunya de Iluita a la corda,
ira duresa del seu ioc. que si en
tueixen el diari d'rsPorts—a l'objecte que
,
,
celcbsatles
al calma vell dei Barcelona
RIES
tra raspeaste mercantil que dóna a les
p contrari es veu refrenas, alli si
cada una de les explicades secciona puFutbol
Club,
van
sortir
vencedera
l'emanifestacions esportives, e.onstitueix
Dasconcertants han resultas els prigui donar el seu fruit des del dia priés aplaudir, es elan menys toleras
'
qua)
del
Centre
Autonomista
de
Des mera guasas de final que salan jugat una immoralitat qua la Federació, mes
mer d'abril; és a dir, des del primer
a cosa lógica.
pendents
per
no
haver-sal
presentat
el
moment de les nostres majors activitats.
I Sevilla d'ara com el de la prime- arreu. Els nostres germana de Valéis- que ningú, no hauria de consentir.
PER LA C.4TALIJNYA GRAM
seu
contrinbant,
resma)
del
Club
DeparCelebrarem que aquestes anormalitats
segada, ens produeix el mateas efee- cia, una regada mas, han fet sentir el
Frisosos de comentar la gran tasca
de
'Ateneu
Obrer
Sr. Director:
tiu
Europa
i
el
de
mas
ocasions.
i
dels nostres equipa maces d'alguna pos de llar persohalitat futbolística, der- siguin corrergides co próe
i mentre atabetn els darrers preparatius,
Preocupacions per l'endemà de la Ca"
RUGBY Badalona, despeas d'una Iluita de tres
venim a demorar amb temps, l'ajut de
s cimera , en qua la ciencia era so- rotant el Sporting de Gijón, per 1 a o.
rounds amb l'equip del C. N. Atleties
talunya Bistre i de la política internaCal
tetar
en
compre
que
eis
asturiana
reernplaeada per la brutalitat i
tots, que inolt cas illusiona• posseir
EL C. N. A. BATUT PER LA
s
dona! a seguir, matan fet pensar ame
va Datt i ajut guanyar-los mataras són uns dels mas favorita coas a finaUNIO E. S., PER 5 A 3
Dos bona partits ean jugar-se al Fron- primer moment
l'enorme transcendencia que dins aesdelistes, la qual cosa demostra palpableinfinitament inferiors en qualiD'una manera brillant, la Unió Es- tó Comtal, sobresortint el de campiovenidor de Catalunya poden telar lee
mena el pragras coustant del . Valencia.
Acaba
de
sortir
el
Ilibre
le
pm:—
ha
causa!
portiva
Samboiana
ha
guanyat
el
torneig
nat, en el qual En Joan Bat va portarregions germanes que amb nosaltres
a ax en els sevillans excel.lents con- L'aicgria que aqueas resulta t
d'En Ventura meta la Catalunya magna.
patriòtiques
sies
a
segons
equipo,
peró
no
fa:carneas,
se
de
faisa
espléndida,
assolint
un
punt
r.s. seria absurd; compra amb in- aili és per deines justificada, ja que Per
Gassol:
oposi,
un
reque
a
les
(Mala
se
I;
ja
colossal
en
el
33,
que
li
va
valer
una
Les nostres primeres signatures s'han
issalitats notables, tals com León, constitueix per a as un des tripada
nable contrincant caos és el C. N. At- justa ovzció.
ocupat i pseocupat de les relaciona amb
.
d i Sperrcer, a LI davantera que, mes notables.
estrangules mes o menys próximas i
Resultats:
L'Atlètic de Bilbao, malgrat una le- letic, qual segon equip es fortissim. DMciatiblement si estignessin millar
menge es presentaren aquests último
abb mas o mems esperances de fruit,
Concurs: Arana-Sunyer guanyen a
es pels mitjos, els ves/riera grana ski de Carmelo i haaent de jugar amb
pesseta.
Es
ven
a
una
Preu,
Sunyer-Canals, per 30 a 27.
no sospesant i exposant pero, les nacodial jugadors durant tot el sagoa teums, anib l'enarme desavantatge de no jugar
a la defensa l'Herminio continua
En Baides, capita de rumia, el qual va
Campionat: Germano Bas guanyen q les Ilibreries i quioscos prinei-.
lades que s'amaguen rera la descatalae a com sempre, el jugador de mel- ha aconse a ult iras:alineas una grassa sic- sofrir un accident ferroviari el cavenpals.
nització dc regions que un dia hanran
Ferrer-Barganyó, per 40 a 31.
funitats i recursos, sostenint ell sol tarja ea batea a; Lasas-al ver 3 a 1, tat
•
•
<tres.
de formar part de la Catalunya
jugant en camp contrari.
crol ci requip; 'lastima (111e alausi
el
partit
ea
vejé
molta
valenDurant
'La aisló previsional darredentismes
Les eliminatóries del Club de Mar
Aixó fa mune que la fauna dels
ds1 sea asa por noble que ei fa,
.
Ea
davanters
de
la
Unió
guamatia
funesta, fonament de segura conflictes
de ials a' guatee remers, 2,000 metres,
bithains és magnifica i des d'ara pot
amena antipàtic.
la
majoria
de
les
"raelaes”.
A
la
o
i l'aprofitament dels feinejadors rnocelebradas diurnenge, sisearen el següent
analitzem requip ea el sen con - crearas en elis cara un dela sunifina- re
ments actuals han d'ésser forçosament
a menys d'una . revifalla elan gros- P rimera P ara foil catan l'Atlètic aconae- resultas:
trobem una desproporció massa lisua,
aa dais zaaaraaataa . la qual cosa un do ami els tres punta, gracias a la falta
4
segons;
relacionat;
l'ajut als simpatitzants d'allí
Equip Arbona, /o minuts,
derable entre la val= del seu ame
d ' un :eaador de Seas Tea. Veierem segara, Bo y en; tercer, Hernandez ; quart,
naturala lumia d'establir-se de maneseca liara de (Ideases, amb la de d'esperar, tom y ugada que el segun par- arrenrades molt boniques deis blau-cel,
IMPORTANTS
SE
CELEBRARAN
ra
ferina
i
segura que junt amb l'enPearol;
casque,
Cabanes;
sise
Gallo'
l'acció de la qual és gairelaé tit es fan a Baban.
tunas= de lora innovadera mai enFESTES
Un aire resultas desconcertant es el Pe ró que es des feien en trabar la contra- fee; sete, Facones, i vuitè, alanagan.
a en les passades i de poc eierte en
L'equis' primer classificat representade a :ata un es amorata; aa basen a ja ofensiva de l'Atlètic.
Al natural atracas/ que sense dabas im- cara seriament fera, trcurien a la po2C.
La segona part fon la que decidí la
lítica exterior catalana dels temps a
ir Vals dreta de atar fou netantent racial Socituat de .3 n3313 Seba.333ä, 11Zr 3 victória a favor dels de Sant Bol. En rá' e: el: s en les segares que organizan dran pel pablic les nembteses Matáis:e:0ns que figuraran en la próxima Ex- venir, de viaranys innecessaris de no
sisa ' a l'esquerra, en s'iniciaren les a s; és clac que el terreny pot haver corneta:u pee un moment acorrala a la Tesleració Catalana per al dia :5 del
influit mota licró trena rezada que
mes vinent
posició Internacional del Moble i•Deco- posar-la prompte rernei.
lques ocasiono de perfil per a la por*•
Caldria que un aportament d'esforl'arly passat l'irun ' palveritza materia/- l'Atletic. Els davanters blau-cel, fcnt
ració.d'Interiors l'alteres exesemSeista.
briestanca
ferial
assaig
de
manera
Es assasi semir cr.ic el vimint «a
Mesa els gallees al propi carcip de Coya.
traordinari que tindran les festes i so- tos catalana per a altres' regara cataIr Leon, encara que pat ésser cacesi
facilment
transformas.
P,epres
nnt,
d'abril cornessearan les provea de la re- ler:mi:ata artísziques que s'efectuaran al lana fas un fea com enes avías millar,
Tota els judleasa sea encara prematura,
anent individual, es fea justament
el joc domina el Saintsoia. L'Atlètic fa
gata a vela "Capa Primavera" que
clar esta arnb l'esperança d'engetterar,
reate de l'Exposició durant els mesas
odie ea dues ocasiona una d'elles perca opinan: que encara que eh donasper
tal
d'aconseatar
la
esforços
grans
aeallí nom dahin i esforeos Que sertiarres arribin a lessenuiluals, no
anyaiment organitza el Club Maritim,
juny, en que estará oberta al
eant xut fantistic que rebata
que per artveneat que estava el per als yachts de sis i set metres, de de maig i
ran
enernacs
peraloaas.drin,
vissin
per dur arreu, el dzscobrintent
públic,
pal; En Bran fati algurres eacertad'en- Partit li resulta imPassible.
i
seva actuac
Lorca internacional i assimillats, reunits
Almenys tota
El Camita va dedicar gairebé to:a 'a de llar patria cuanta/e.
eseapades, donant malta viS112:'....-at
a
carece
del
senyor
CuL'arbitratge,
en compensació.
guany o el resultas de Vigo acallen
seva clarrera reunió a ultimar el prograJ. ra. Bo7onat 1 Recasens
yas, perfecte, energic i imparcial; una
El recorregut sera el de costura: sor- ma d'aquests festeigs co els quals
.a darrera hora els seas anima havien conf ir mar-ho.
se'ns
presenta
com
el
millor
segada
mes
al primer acte dutala davant del Club, virar la bola de
de
gran
oritot
just
Estela
queren
diverses
iniciatives
decaient replegant-se a un joc neartatre que tenim.
•
campana (Llobregat", bola del Dic. Toginalitat i de remarcable valor artística,
ent defensiu, en e/ qual es destaca gatas concurs de Campa:lis.
Felicitem la Unid Esportiva Samentre quals figuren una serie de conEL VEZTOP.IA ZIZKOV BAT boiana pel sets nou triema ja que pos- tal, set males i mitja.
san/peca' I'lle.rminio, el qual, a mas
El nostre ami° particular el
• • a
cursos origilsalíssims que se celebraran tinent d'alcalde del distriete sisä
superba demostradas de joc, dejA L'ESPANYOL PER. e A o seint el ami de primer campió de Rugdiumenges
de
cada
seti
els
divendres
sortit
cap
a
Broocklands
(AnglaIta
es:esos per sí sol a tres deis seas
En Victor Blajot acaba d'expe-e
El non equip tare que- ens ha visitas, by, Ira acionscssuit ara el trofeu per a terra), amb el fi d'assisrir a l'obertura ruana ; diferents iestivals infantas que
trans;
i realment n'hi havia per acorimentar la perdua d'un fill
se'us ha maniíestat d'una eat sgoria in- seaeus equipa. Que na enhorabona i que d'aquell Autadrom i observan el ilumina tindran lloc el dijous a la tarda; diverar-se I
tres anys.
ferior a tots els precedents d'aquell país; continua aquesta 'marxa triomfant en be nament i orgänittació general, En Fron- ses audicions artistiques a casete deleDel porler Avilaa, els informes que
Alur a la lardt tin g ue lloc l'en
de l'espora
cese Armengol, conseller gerent de l'Au- ments musicals prestigiosos; festes la• ••
F.Is informes que teraem del porter no chamas, el sea joc resposs a la usaterrament. Acom p ancaaa al see:
... casas/a hura
tinas de caracter aristocràtic pelo dicentódrom Nacional, S. A.
és eren mol fluixos; la seca exhi- teixa escoal que en tanteo
nyor
Blajot al cap de sol l'Alcal4
Al mas( es tau en partit entre els
dres de moda; i molt aspe:dais:wat graos
Tan aviat com hagi taima efeete
o d'abans d'ahir fou desconcertase., alabas, car darla el maximum ac re:a- primers equipa del C. N. Barcelona,
festivab per a les revetlles de Sant Jean de, Marquds d'Alella i persone4
danes-a
i
eficacia.
aquella
manifestació
esportiva,
el
senyor
que després d'una primera part magcontra 1'01MT:e Rugby Club, resultant Annengol tornara a l'objecte de con/ca- i Sant Pere, dicrics, aquests que se ce- de de la familia.
Naturalment
ea, ep la qual va salvar un seno fi
Entre la nombrosa concurrM
que
per aconseguir
zara nasa
absolut
calen
jugadora
vorvistas. deeldint-se sfinalment a fa- var els preliminars de l'organització de lebraran a la nit i als quals es propasa
aejleete
en
el
sea
situacions, doma despees mostees de
del C. N. Barcelona per 9 punta leo grana curses inaugurals del nostre el Comise donar la mas gran esplen- eje que assistf a l'enterrament,
a
de
mantas
que
en
aquest
m
a seguretat i foca fermesa.
lii hacia els regidora senyors
ntee patit a 3. Arbitra el senyor Reynard a la
no halar/ subas veure.
Antódrern, en el qual s'esta treballant dor.
L'Europa, en conjunte feu un partit
per lucia.
Dintre de roes «es es posaran a la Josep Barbey, Lluis Massot,
La lista davantera ras sembla la m i
activa:112ns.
ausiasme, en el qual, per& no seanvenda als principals estaeliments de Bar- Martí Esteve, Duran i Ileynals%
LAWN-TEMS
-lar,demost uinvda
hi bague encert; sobre tot a la pricelona els abcnaments «entrada a l'Ex- el diputit provincial senyor
bella coordinació; el sets joc de passades
EL
V
CONCUBS
DEL
L.
T.
a part, malgrat el seu molt domini, curtes i rases, desboraa sosera els dedat do Llobatera i molts altrelo
posicia, els guata s'expendiran al preu
BA RGELONA
cap rol per manca d'inteLligen- fenses contrario, pecó manea en ells
pcsseies, i doaaran dret a entrar a anules particulars i polities del
El poc espai que teniin avui
a la daventera.
l'Exposició iota els di23 ell què esti- senyor Blajot, al qual donem
aquella dalas= precisió en el ata, ,um ens obliga a limitar el !leisteis
nostro sincer condol,
A la segona, ja mis segura de sí a resrat de les combinaciona
ma charla al públic.
comentar( referent a l'importeixos, fau una exhibició més encera
Els majos secunda r e n be i rima en- tant Concurs quo ha tingut 110a
•••n•nn•nnnn18
El pieper diumenge, dia s d'abril, co; sobre tot els mitjos es prodiga- certats el defensa Jreta i el portee. En
al cerele do Tennis del carrer menearà de funcionar la trova rotativa tic
talmaa que eta quatre davanters dues ocasiona demostrà malta valentía
SIC
Gandlner. Tenim propúsit LA PUBLICITAT. Amb el primer núruar sernpre la pilota ala seas reas. i cop d'un.
d'exposar algunos considera- mero d'altleSla nova apoca, comenearem,
am .quatre, pesque l'Akazar, al final
A mas a mas, l'estat del camp esa
de publicar diariament una important
la primera part loa víctima d'una deplorable, re g ala foraa alteras al joc. ojos respecte al desentrotHament
de les provea, cosa que faram acecho d'esports.
aret, que el mantingué quaDos ¡aren Es gola aconsessuits; el
en
dies
successius
p
er
entendi
lluns, sortira el priEl «a d'abril, di
aaul en la resta del partir; amb primer d'una encentada centrada da l'exquo la pena de tenir eomplu mer número de LA PUBLICITAT, LE, traba en curtes ocasiona les eaergies trem esquerra i el segon d'uva rematasobre
una
colla
d'as/metes
hito
constituint una
'id
.5:etnianal
d'Esperts,
:cesarles per ajudar els seas con- da de l'avant centre a una pilota poramb l'altra, el veritable «ari esportiu,
pi i una de les guata fou moriu d'un tada per l'interior. A l'Espanyol, a part ressants d'aquest Torneig.
De moment, en el Campiortal
tan &tajas pels catalana que eruten en
la tasca del portee i unes guantes coses
•
l'esport.
La davantera en apresta segoua individuals d'En Zabala, no es vele res. Individual d'homes ha resulta'.
Es destinará, dones, dlanament
, flau l'heroi En Cros, que jugi amb A la primera part fati un gol araiLlat vencedor, en Erancsse Sindreu
aquestes pagines, abundant espai per
fcgositat enorme; en ceras mu- per mana; a la segana En Zabala re- sobre en Joan Andreu, en tres
"Sets", emportant-s'en la Copa tractar totes les cosen de caracter esro mea dcnóividual, car els seus mata tin2 bala que detura tan just el
palay; s'acularen excessivament de- portee Lace, que MIS up...taren era gol; donada per les Indústries, Pe-. portiu que puguin interessar els nostres
lectors, conseqüents amb el desig de docu äries.
“ Is nombrosos inciden:a ~suegras l'arbitre, pera, no ha va creare Mal.
Del Campionat per parellcs nar una gran importancia a tot alló que
dernostran patria.
En general, l'equip va catar descaecePesó l'energia de l'enlaces:as avant- tat; cosa na que ha de jugar encara Bornes en sortiren vencedors signifiqui ntsa propaganda esportiva dinEn Sindreu amb en Sagnier con.- tre de Catalunya.
re s'imposa a tots de tal manera, un altre match, 'lebrel:1 els comentaris
Responent a tals intencions, oferim
tra d'En Riera i N'Olano. Els pri
hom pal ben dir que a ell es deu per a la próxima ocasió.
aval, des d'aquí i amb alguna dies
gran Lar: la netedat de la victaria;
Fas equipa estaraa constituíss de la se- mers premis d'aquesta prora
temps, a totes les Federacions i Clubs
foren donats pels senyors
in Ase deis seas bona partas. Com güent manera:
d'Esport, l'espai de les galerades del
Pero indicas, l'Alcazar a la segona
Viktoria Zir,e0V: liapka, IIaruk, Ido- Ribas i Bugaria.
El Campionat , .Individual de nostre (liara per a la publicació de les
¡er; Koring, Uysk, Fintas, Vanik, Ste' fea formidables mamaos i a la priSenyoretes s'el 'adjudica N'Isa- neves de cada entitat asrue estimin
pan, Uarcs, Vorak i Sellinet.
a havia estat el millor de la lida.
Espanyol: Vilarrodona; Canals, Anta- belFonrodositt amb' un partit dur teces. Alud establata una secció
els restants ajudaren com calia.
titulada DELS CERCLES, que vindra
Vios ucinäries, curacid ràpida i segura
La millar ratlla, al nostre entendre,
leo; T rabal , E lla s, Sanalusja; Olariaga, i competit contra Na Rosa Tomitjatçant aparen especial. Anbau,
rras. El premi era una bella Co, a esscr un noticiari de les entitats, on,
Llamara, Zabala, Lakatas i juanico.
u la de mitjos, que s'esforci d'una
degudament ordenades es publicarais
de 12 a 2 I de .1 a a. Festius, do 10 a 12 Bconómica, Unió, 20,
L'arbitre, un tal Pons, arrea:Iota cl pa-challengo do 2-3 anys con,era evtraordinaria; proveí a la dacedit pel nostre ansíc 4l entnsias-, llurs noves de reunions, acords, entrede 7 a 9.
match ata eis seas d iterases • vousera sempre i els ales saberen marnaments, avisos, festes, etc., etc. Alma- WIMR/•n•nnn•nn=.«.
Litt tennista N'Eduard Ustrada.
tans.
r eis contraria Bé ala defensas i En
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Exposició Internacional del Moble i Decoraciä d'Interiors
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Camises Panamà angles, amb jocs coll 1 punys.
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Vestits 'Pilamos Palme Extra, per.
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P unt Camiseria - Corbaleria Gü g eras
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Dimana, 27 de treare de 1923

PUBLICITAT

ESPECTACLES
—TEATRES---

Teatre Nou
Companyia Esperança Irla

Avui, comiat de la companyia.
Nit, a dos quarts de deu: Primer,

IMMOMMIn21.11•MMIMMIIII1

La verbena de la Paloma; segon,
La revoltosa; tercer, El estuche
de. ~arias; quart, El último capitulo; cinque, Fin de fiesta, por
Esperança Iris, que cantarà leS
p;mulars Caramelles.

Teatre cataiä Romea
Telèfon, 3,500 A.
ditnartS, tat-11 , a lea 3:
Tothom a date:
Canelo de sao fuma!

•9 .

•
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ETeatre Novetats
•
CoMpanyla de saleta, amueles,

1
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a
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JACK RISKIT

11

célebres gimnastes
ALONDRA
bailarina clàssica

a
•
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NAVIRE MYSTERIEUX

u

•

•

•

a
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•

•
(atraed() científica)
a
• TROUPE DAUTON SHAW a
a
- (famosos ciclistes)
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n
• i la genial artista la pre- II
• dileeta-d'aquest públic
a
a

a
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Teatre Barcelona •
•
Companyia d'En Pera ZorrIlla

a

t,311(Je
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:a Grao f catre Espanyol
a
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EL IMPERIO DE orto NEGRO

Llimecres Miaus, divendres 1
eilssatte lardo, no hl ha fundó.
Dissabte de Claula , 3/ mara. filt,
«trena de l'obra en tres actes.de
Juli VallmIt/ans, El baranda, d'alcalde).

111•3111•11111111/M•B•11M•111111111/14

Teatre Victbria
.111reccidi , Ferran Vallejo, Prancesc VIdal.
'Mestres: Dial I Conti.
Ana <timarte , 27 de mara 1923.
Ultima l'uncid de l'artual temporada.
Tarda, a don quarts de cinc, Vermut
popular
Primer. Lola Montes.
Oran ealt de ;osarios illiaffer.
negon La eente seria.
A riure amb Ealut Rodríguez, Francesa
Vida/ L Acuaviva,
Tercer , Juegos malabares.
Nit a tres quarts de deu:
Primer debut de l'eminent tenor
* MIQUEL ARMAS
amo l'ópera
MARINA
Repartiment coiossel, Concepcid Huertas,
Teresa Mas Altquef Artelli, Joan Valla, taitas) Comerle, Oya. Moreno, etc.
Sepan , Consetaci6o la gitana.
-Yatt Complet d'interpretad&
Dimerres; dijoits 1 dIvendree no hl ha
llenen). El d12200te, 31 de noVembro, Remesa de la temporada amb ala cuperb
~el! I debut de l'eminent tiple deferirle
Megetto , ti baitton Llu's Moreno. Estrena
de La Pelase o el regale de Reyes.
de sao aquí (Paludo).

—__.-

Lnszable do Glairla. Extraordinari esclevenlment artistM. Tournde
de
EL NIÑO DE ORO
DEDCT de' la gran companyIa
cómica del leatre Rel Alfonso de
Madrid , que abriga:a el notable
prater actor

.

•

Monumental -Padró- Walkyria
Avul, (limada: El rel de Parle,
11 I P/tIni; Vida, Pessid I mort de
Nostre Senyor Jesucrist, latOS coloro; Lucrécia Regia, segona 1 01- .01
Sima; El milionari, Un» manea fuobstat. El vinent dissabte de DIO- ai
rla. Estrenes. La parada deis Trae N
mosqueters, per Max lindar. El
Jockey deasparegut , Lee nunca/ u•
de l'Ameres 1 eValtres.

.
DEMANEU-LO ARREU

Cinema Princesa
Escollit programa. Pe1.11cules do gran
exit. Assumpies recollIts. El golilla Pisada 2 mort de Nostre Sonyor Usuree, Nit
de alta, per la gentil artista Maria Prevoss.
Acer fred, super-produce-Id de /a marea
Fox; La presa do l'abisme. del 110151 Programa AJuria per 1/0bart BOsworth, 1 la
cinta comida' El professor de gimnaatice

Desesperat,

111iBlIOS
Preventiu individual Mata
els germens en mig minut.
Indispensable en la huila.
Una pesseta tub. Farmàcia
MORATO. -- .7 asseig Sant
.
Juan, 87

IVILISIC..H A LLg
1

EDEN

KURSAAL

•
•

PALAU DE LA GINEMATOGRAPIA

1 Ferré . - Pintura : Dailritii

ASALTO, 12. — Propietari: En
Francos° Buzó. Director
tic' Francesc Perezoff, Telefon
3332'A. Tarda, a dos Quarts
quatre, nit, a les deu: Presentació de les Inés gentils artistes i
els millors números de varietats
Cada dia, de set a dos quarts de
nou: Aperitif danolng a l'elegant
Foyer, i d'una a quatre mati,
gran Tabarin amerioä. Tzigans

minmezeimmemenatura

a
:

CONCERT

ARISTOCRATIC SALO

Dissabte de Glória, estro _
na de la preciosa comedia
g de finíssim argoment
▪
PASSATGER SENSE
BITLLET
•
• per la célebre ingenua
▪
OSSI Oswalda
•

Sami Domino de ta113 4-Tal. 49151
ANUNCIS, ROTULS, FAÇANES

CATARROS
antiguoa y rodantes

TOSES, BRONQUITIS
CTIR.A.DO S radicalmente por /a

RESTAURANTS

•

11lICIECOM111111111•11111•111111lat

Soleät I

eb,

DZ TLATItk a casa Befa.
TEMPS. Restaurant especial.
Pea, ostras I Mariscos, Quintana, 7,

• 113111111111111•311••••••11111101

'RERSE,W,R.deCoostantlooM'

a

M'u! , dimarts, graos programes
Els millors esits de la temporada.
Com l'anell al dit, Artur duesperat, Una «cola model, El milionari 1 5 tiiti 1 illtuti tolla de La filia
de Napoleen I segon 1 últim (pisoclis (Le la gramllosa pellIcula Lucre
oia Ergio. Dinsabto de Olerla,
cdossal programa. 6 estrelles, O,
entre.ells La marquesa de Clermont
I 15 pardella del; Tres mosqueters,
úliuna creacid del popular Max
Linder.

•

Es la reina de

•
•

ESPORTS

•

Avui, dimarts, tarda, a un (mar'.
de cinc. Dos grandiosos partüs
a cistella. Nit. a un Quart donDos extraordinaris partits.
se. Dos
Primer, a pala. Badiola I Aguirre contra Iraure ui i Arrarte. Segon, a eislella. Ondarres 1 Miami contra Guruceaaa i Palau.

•

g

a

•lalliZ•1131111111111111111111132111381

ALÇAT

a
ad

higiènic amb SOLA DE GOMA marca FORD, Boxcalf, tall angles, doble sola de cuiro

u
a

I 4

•

'30

'I 2 '50

i

la de la

les aigües

1J

Depositan: JOSEP PRGANS, Ponent, 28

Aprelnent
de fora 1 a tot estar, manca amb referencias 1 de 14
anys. Camisa/4a Mas 1 Roca. Portaferrissa, 224-26.
Talaron 1574 A.

PIANOS

Dr. GALLEGO
Vies urinàries, MATRIU, impotencia,
cura radical de la
BLENORRAGIA ere

DE CUERDAS CRUZADA

ON MARCO DE l-IIERRO

nica. Tractament
exclusiu. Comte del

Sublime marca

Asalto, 18. Festius,
do S a 1 I de 13 a S

nit,

g .MARISTNI
Casa fundada en 1870
AL

CONTADO

PLAZOSYALQUILE

Ptes.

pare!

8,Pl a zd2a luh d .1
eigiassmze

VENDES AL DETALL
Carrer ANSELM CLAVE, 9

(Final d3 les Ramblas)

Serveis de la Companyia Trasatläutica

LIN1AS A LES ANT1LLES, MEX1C I NOVA YORK,
ANTONIO LOPEZ sortirà el 25 (te març de Barcelona, el 26 do Valßncia, el 27

d'Almeria, el 28 di

Màlaga i el» de Cädiz per a Nova York, Ilavana i Veracruz.
El vapor ALFONSO XII sortirà el dia 17 d'abril de Bilbao, el 19 de Santander, el 20 de Gijón
i e1 21 de Coruña per a llavana i Veracruz, admetent cärrega i passatge per a Costafinne 1
Pacific amb trasborda a l'Havana.

LINIA DE VENEZUELA-COLOMBIA-PACIFIC
El vapor MANUEL ARNU8 sorfirä el dia /O d'abril de Barcelona, l'il de Valencia, el 13 de
Màlaga i el 1 5 de Cädiz cap a Les Palmes, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma,
Puerto Rico /insana, La Guayra. Puerto Cabello, 'Curaçao, Sabanilla, Colän i pel Canal de Palla mb -a Guayaquil, Callao, Moliendo, Arica, Iquique, Antofagasta y Va!parafso. Sortida de Valparaiso
el 12 de cada mes, retornant per la mateixa ruta fins a la Guayra d'alli a Puerto Rico, Canàries,
Cadlz j Barcelona.
'de Barcelona, el

7 de Cializ per a Santa Cruz de Tenerife, Montevideo i Buenos Aires.

5 de Mälaga i

LINIA DE FILIPINE8
El vapor LEGZ.ZPI sortirä el dia 19 d'abril de Cädiz, de Cartagena el 20, de València
el 21 I
de Barcelona el 25 para Port-Said, Colombo, Singapoore, Manila, Hong-Kong, Xangliai, NagkasaId. Kobó i Yokohama, admetent passatge i cärrega per a dits ports i per a altres indrets
per els
quals hi hagi establerts serveis regulars des de les ports d'escala abang Indicats,
LIMA DE FERNANDO P 0 0
I
El vapor CIUDAD DE CADIZ sorlirä de Barcelona el dia 15 d'abril, de Viandia 'el 16, d'Alaa
cant Cartagena el 17 i el 20 do Cädiz cap a Les Palmes, Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz de
Ja Palma, restants escales intermédies 1 Fernando Páo,

Ultra els indicats ,serveis, la Companyia Transatlàntica 1 establerts els especials dels
porte del Mediterrani a Nova York, porte Cantàbric a Nova York 1 la Hola de Barcelona 4 F,iliA
pinas, les quals surtidas no són fixes i a'anumejanan oportunament en cada yiatge.
Aquests vaporo admeten eär regri en les Zondicionerinós fa e abetrj y.dissatge.ra_erie 4uall
la Cornpanyia dóna allotjament molt cbmod tracte( emsElt
eerveia, Tots ola vapore tensa Tglegrafia aenke 11E..

.

Vr '

riSECTICIDA
ipAPADEli
Al minuto.Caja.lPfa
Asalfo-28 Farilacia

Pisos

LINIA DE BUENOS AIRES
Er'vapor INFANTA ISABEL DE BORBON sortirä el 4 d'abr il

de taula

Vall de San/ Daniel

Frontó Principal Palace

•
a

»Me

que procura PULMONES uosurroay
< lo Preservada saUBERCULOSIS

SOBTIDA

Gran Teatre Comtal
Gran Cinema Bohemia

TREBALLS

OBRES

I

Tyndall.
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Avui: Christus, Passió I mort

FRANCESC ALARCON

El vapor

FA LA ROBA BLANQUISSIMA

mlIAMEMMarossmanammuzsiT

CINEMA NOU

Comiat de la companyla
segona 1 terrera representar/6 de
la farsa en 3 actas original de l'aplaudit literal Miguel Abril

rs
•

horn
'a 191rir,
g

la

I

Avul, ~arta , tarda, a les ami; •
nit , a les dru;

11: ger,,a1

•

Si A.

MADRID - LLEYDA - VALENCIA - SEVILLA - SALAMANCA
CENTRAL: BARCELONA
Plaga A. López, 15
Telefons: A 18443, A 848

ANTIVENER1A

Companyia de sarsuela i opereta
del bariton

Avui, dimarts, tarda, a II
les 5: Extraordinäria mati - r
nde. Nit, a dos (manis de •
deu, eseollida (unció, pre- MI•
nent-hi part, tarda i nit,

j

' aventurera, Artur
Com l'anal' al dit.

a

Trimaaaszkiumanamalorei
.
Teatre Nou

pella, Antoni Catal I Juan Aull

r
r

a
2

FREDERIC CABALLE

•

•

Diana-Argentina-Excelsior
Avui: Nuite La filia do 1'01,3.
Melada, Fora de la boira; La noia

Ill

de la popular artista
PILAR ALONSO
a
•
• i del notable auadro d'atrae •
a
III
cions
11
•
Grandiós programa
a
•
a
Notables el.licules
2
a

a
a
3

Saló Catalunya

de Nostre Senyor Jesucrist, La
roca del tro, Les gestes d'En
clatintes, El contraban. , La filia
de l'ajustic.ada, vuitè.

a
•

13

a
le

III

a
¡a Avui, dimarts, tarda, a dos
U
quarfs de cinc:
31 Nit, a les deu:
Grans funill
ii cions extraordinàries.
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Cempanyia de vodevil 1 trans
espaciadas de
SANTPERE i BERGES
ea
Primera aciriu,
tu
ASSUMPCIO CASALS
'111 Avul , dimana 47 de marc. Tar.a da, a los eme: Divertit vermut popular. Entrada I butaca. C/iA pesarla. La mare . pecadora I El poble
mesure del rol. A I..s cica: El
:o te
grandiGs Call La segona nit de nu-

mente:
tannanys 120 X 120 em:
i20 x 190 1 120 X 250 cm,

Uralità,

ELDORADO . a
COLISEU DE VARIETATS •

cena, Unía T. Maurente: Mestres •

ni"3.

al111•141111111.1M1111111.111•1111111
•

Teatres Trimmt i Marina

311 directora 1 concertadora, Josep ES- •

1

--CINEMES -

•
e allilizezzazazinarimiieli

Debut, el 31 inare, Dissabte de
Glória

0
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u a•• PILAR ALONSO •,i,
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tizzaasifinenzemaszbizeu
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Xapa Ondulada Canaleta
tamanys 114 x 185
.1 75 x 120 cm.
Plagues "A" de 40 x 40 cm.
?Capes "l3" per a recobri-

-

•

Debut: Dissabte de Glòria •
31 de maro

13i•

p

GRAN TEATRE DEL LICEU
Continua obert l'abonament.

111
•

•
•

PER A COBERTES
PER A RECOBRIMENTS

1 mes:

Jordà 1 trio ro
Mol, Minarla, extt gran- a
• dids: La Cilla del llop prec[ostssUns a
IN paissiges nevais, c.r acid tle duro a
a_ grans artistas Eliot Delatar 1 Lila a
Lee; El millonsri deliciosa come- 3
dila; Dos °colla áprefltats, cómica, z
Dissabte de tllúrta, el mes aran
II deis esdevenlments de la cinema- ,
...
P. lograrla Menfis Wanna, una vedtabla meravella d'Orb el record de a
la presentació. luxe / riquesa
a

tarda: La mala ley. Nit, La
pluma verde.
Dissable de Gleria , inauguració de la temporada de
Primavera amb l'estrena a
Barcelona
EL DIRECTOR ES UN
"HACHA"
deis senvors Re araz i López Montenegro
Es déspataa a coinpta-

II LA COSTA BRAVA

:o

n sensacionals L

LU atraccions

• ' Notables quIntet
• Torrenta

Avui, d)marts, popular,

Oiumenrie. Tarda a les tres:
Elaiet vallen. A dos 'amarlo de sis,
1 MI, a les den:

operetes 1 revistes. Director d'es-

I 9

.a

(leleton 4134 A)

A LA COSTA ZNAVA

•

:I

1

URAL TA

•U

GRAN
DE Ruma
drIstoorätlitues «solos. artlatlquat
Programe, extraordinaria
Avul, dirnarts magnfilcs prograUna °acola * model, Com l'analt
UI diti el grandids film El mIllonarl
1 última Mes de la preciosa pel'feota de gran exil Entre duu ban- a
deras, per la gran arlIsta PriscIlla
Dean. DIssable de OlOria grand168
programa , extraordinarias 1 Imiteteca estrenes , entre ells La mar — ei
10 ..4easa do Clerment I el colossa/ flIrn a
11-a veritat nua, creadd de Pina Me- a
nichelli. •
I

oN0FRoFF

,a

QUERINO - CORTES

Dissabte de Oldria:
Tarda: La malvasia de Sitgos
LeeiNedie den arao.
Oil: Entreha de l'obra en tres
artes d'En Juli N'ami:lana

I

Palace Cine,
suo

le

gg Temporada de primavera r
a
U
Gran Comnanvia•
• Internacional de varietats •
a
a

fpumulliZIIIIMBESIZU1111151111

combdla
GUELL - TWDELA - AS.

Butaca 1 entrada, 3 pta..

31

lo

Iwirimaninewritamoneemazie

lo

Teatre Còmic

Companyla da

Magnific programa
Preus con:miles

mama

1APININSPI

h. 21

L'OISEAU IB LEU

'
I

1

1 11 At VII

•

Nit, a les den:
Darrgra representad,/ de
Teatre d'Ad lius

de Ulória

a3

nsurecumignsunumumuunum
ea

EL QUART : PE LA SORT
LES DODES ON CifilL0
PER NO
TRETZE

Dissabte

111111J11•111111111111111•11•11MMIglie

disponibles

1

nous
amb cuarto de
bany, termc-sifón,
ascensor, etc.
des de 50 a 65
duros al mes

ib0: J. Aldritti, G.

303,1'2°
de 2 a 4

Clínica Vies
--=-Urinaries
del Dr.

Glmlsó, Rambla

Pla sloeuerla, e, t•er
(entro hospital 1 Sant
Pan)
VENERI, IMPOTENCIA,

• 81FILI8

Espactals traelaments per
al guarlment rapid de lea
MALALTIES SECRETES
MATRIU, PELL, BUFE.
TA, PROSTATA
Consulta: de 9 8 12 I de
3 a 8 económica per a
empleats 1 obrera.

Taller Mecànic de
Llaunaria Meta)listeria

i

InstaLlat ro ‚In espalda lo-

11121•1111•1 n11 ca/ Iii l'Eltampla do neidlc Peguer I amb contrae3.0 garrendazueut per di-

An ules, francés o allem.

Prors , s'olr, llena mol.
Excel. ref. C. Boqueria, S, 9.

administrada de tim
J. LLAMUSI
Do n a 7
Montaner, 28, principal

Venda o arrendament
dios m'odre Coure, argent,
labore, 16 quIldinetres bona carretera, estació Robledo Chavala, Virrentiat PeflarrOye es disposava
plotaci0 pum dIsmInul negocia. N. Fernandei, Agenda Reyes. Fuenclrral, 13.
Madrid. Sonso corredora.
•••-

versos anys. Es ven per difeiDnales entre dos actuall 00cm, Xltra de produccid anual uns 40 mil
duros.
Ile;lefiels vtonables. Capital que es necea:Ata per a In compra I
fer-lo mamar ami) des/cimbre, uns 23 DIII duros.
Per la eapitellat del
local 1 la maquinaria instn41 es sueeptIble de
fabricar mOillslinS mes artl.
eles dala que atol es pro(Maleen , els guata es COIloquea en llur /Malita% en
casca maJorlstei de primer
ordre cas liarechla 1 proteclas. EsCrlute Indican(
norn 1 dornic:ii per a desee vlsitats a P. 1585
Aparlat 924

>o

