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CUMA DB BARMAN

a bandera sonora
a radian han
'rota els catalana que taea.i.in un noble sentiment
fixar-se en reepectaele que ara donen els enemics de l e s rostres
vindicacions. Ln acord netutal, senzillissim, just i Mara pres
oficial de
S accionistes del Liceu, estaiaint en aquest teatre
Pes'
'lengua catalana, ha peaduit una tempesta de clams i de crita.
al mmarauic i
fins
asta
"El
Progreso"
diari
repaahea
espany(
el
novament.
enasta "A E C", el front taac anticatalä es manifesta
'untant presentar cera una cfensa a l'idioma espanyol li la que na
altra cesa sind un acto da justicia envers la llengua catalana,
aig de la nestrrs anima i es ieseó del nostre -espera.
Quin concepto té cle. la 11 rtat i de la dignitat d'una ra:s aluesgent que rebutja el nie dlet deis catalana a fer la preSpia Ilengt'a
er.yora i reina de laprápia vida? Per Tal eras han pres aquells que
volen cencerlir-nos a nosnitles l'as del llenguatge maja, mentre
ils volen imposar-nee l'as del languatge llur, que no és el nistre.
te és invasor i usurpador a la turra nostra?
Fa vet-genya cl Ilegir els elegis inoportuns adreçats a la llena aspanyola per aqueas que condermum record famós de l a necioates del Liceu. Ese heu-los emes glorifiquen la llengua eapanjecla,
om arriben a dir-li "far de Ir cultura humana" i eom reeealee les
ares ealebres que s'hi han eeerit, oposant totes aquestes eneel.lenea a una declarseió fa , eraale a ;a llengua catalana. Es g.le arplOS('s horda, és que no té klin'es. és que no té autors i obre;
es? Es que no és digna de florir en tots els llavis i de senyorejar
tots els Beca, per alts que siguin?
A Espanya, l'esperyol. la.ra a Catalunya, el català. El catalá.
rc-rqtiè és el nostre Renginage, perquè ee 'tan bell i tan glorió; real
ualsevol altre, perqua es el delz nostres passats i el deis catalans
espanyol da les posaalas
'le vindran. Si el desallotjar
dcauclas que amb l'auxili de la force havia conquistat a l nestre
reís fos una ofensa a Espanya, quina ofensa molt major no seria
el treure el entala de la nostra puópia casa, el substituir-b per un
llenguatge que ad fis pasris, rienlievat, instrument d'escas /alga poi de dominaaa espiritue; ?
Zas voica imposar-nos llur idioma, que ja reema en el propi
territori. extens, immens. 1 no admeten que els catalana rrenent
una actitud enèrgicament dulansiva, es refusin a la starnissia Ci
recuesta abdicació de ; a p ana de la- digMtat nacional . No dieen que
l'idioma espanyol és a:lat per 17 necions, i que impera en mig
mün? Dones no ens envegin el petit territori de la llenad . ; cranlara. Són ja prou rics lingaislicareent, i aixó encara fa mein ocliós. cale
Sentin enreja i gelosia del domiri del llenguatge català dais la
Catalunya.
I .a atara per la Ilengua oríllela aixi com el centre de la gran
• allana nacionalista. Yo ens sap jaeu. La Ilengua es la nona; millor
Lamiera. Es la bandera senara que crida tots els qui tenen sang catalana. Los reivindicacions peniques, eki aspectes jurídice. els pr oblemes financien, enelosos dins la tplestió nacionalista parlen
riterys al ccr, i nornés influcran en agasils cataians que t e nea alLlenas un comengammit de scntit nac. La qaestió de la Ilmagua
rat ésser calesa per tots els fals de Cadlig unya, per tots et; qua a
la nostra teert han l'asma i en el 1lengtmge terral s'expressen.
El cembat en el tettena linugisistic da el que mes ens conva. el
ele majen probabilitats de viciória ens ofereix avui. La ereixeiica del Catalanisma as obra, no solament de l'esforç proselitista del3
inarlotes, sinó també de les preaocacions i de les errades de l'ad.
versara L'actual ofensiva ialicuniosa contra l'acord del Laieu
Una d'aquestes provoeac'ens una d'aquestes errades. aals mateixos ens posen a les mana la tendera sonora. No saben que es
tea batidera de mirada una bandera invencible. Amb anue-t
. a.
senyal els catalana vencerem,

y iatge

a la

Ruhr

ocupada

De Dusseldort a

Dutsburg-Ruhrort
CISBUItti-111:1111ORT
Mís tramvies, -Mes xemeneies,
nés camps litogràfics, un altre
s'ami) de futbol, mes seriös i mes
esat que els allres, perque els
ugadors van vestits de color de
arabassa. Ha sortit una nula
esticla de, vermell a veure pasar el tram. Les notes sempre
s fastigueigen, però que voten, a
eure, que voten les noies? Per
l'amor, la fortuna i la vida brillant Id ha las operetes.
Un enterranaent als suburbis
de Dusseldorf. Tot, el cotxer, el
non% el capell, la familia i els
mies ven 'a dins d'un cotxe. El
eotxer seu rnolt alt, entre dues
lenes vestidos de groc. A sota el
seient, el cotxe fa com un
altar, arnb dues columnes torneades a cada 'cantó. El bagul hi
s estés, de dreta a esquerra. A
(tina hi va el seguid. Com que
piou i fumen la pipa, els vidres
aisan ruin biselat. Sobre el sustre del cotxe ti ha un ängel amb
unes grans ales i un rellotge
sorra a la mà.
La carretera de Duisburg oca'
tenir una gran importancia militar. Uns corberts de palla, sobre una nima do fusta, aixopluguen els soldats. Com que la
aioneta no Id cap, surt pel teil1 de palla, com una xemeneia
lineal. Un cert movirnent de troPos; uns camions, pintats de enor de xocolata i guiats per soldats de color. Despees, llargs
combois de palla i userda so-.
Ute aquests carros militar, tan
anlaatics com, d'altra para tots
eis carros militars de qualsevol
bisonte. Sempre ser ä un obIeete de negoci brut un carro

militar. ales enllà ens creuem
amb una zouaves, la gran boina

Full de dietari
ELS NOMS DELS CARRERS
Els regidora senyors Bremon, Mateas
i Escolà han proposat a l'Ajuntament
que per commemorar la celebracita del
primer Congrés del Comerç amb America, retent un testimoni de simpatia a
les Repúbliques americancs, doni al Pla
de Palau el nom de Plaça de la República de Cuba.
La intenció em setnbla excel.lent. Les
tcrres d'Ultramar que foren espanyoles
són dignes de qualsevol homenatge. Els
catalans hi trobeu acollida per clls i per
a Hurs mercaderies. A Barcelona hi
una importantissima colónia de mas
americanes. Afegiré que, per motius intims que no cal esbombar, la jove República de Cuba m'inspira una real simpatia.
Tanmateix, per complir aquesta intenció, re crec que hi hagi cap necessitat
de llevar el seu nom, tradicional a un
dels !loes mis tiples i saborosos de Barcelona. A la ciutat nova, als atores de
Sarria o de Sant Gen:asa d'alerta o de
Sant Andreu, hi ha prou places i placees, prou carrera i rambles per collocar tots els noms de totes les repúbliques americanes.
El Pla de Patata com el Pla de la
Boqueria, té unes rels pregonissimes en
el record de qualsevol bartelona fill de
barcelonins. Quin pel treball insubstituible del temps s'ha aconseguit fondre
un nom amb tma cosa de tal manera
que semblen inseparables, la temptat i
-vadespr-lonptéseraludida ni encoratjada.
Pel mateix que és una cosa tan extraordinàriament fàcil canviar el nom
d'una vía urbana, cal que anem amb
molt de compte a fer-ho. Déu me'n
guard de mostrar-me absolutament conservador en aquesta materia ni en cap
altra. 1-1: ha noms que tot i tesar una
tradició secular no poden ésser respectase: el bon gust, la dignitat o el patriotisrne els condemna.
Pecó, aquestes tres divinitats exceptuadas, cap altea forea hauria de malmerar-nos a fer substitucions que sernpre resultaran ridicules o pedaatesques.
Imaginau si sera trist el dia que un
aauntament, sense Ilitc, 'ca p ara de cansa n- el nom de la Portaterrisaa o de la
Pan bla de Cana l etes I Aquest dia podreu ben assegurar que la nostra cititat Ira esdevingut una simple aglomerarió de cases.

penjada a l'esquerra, que van a
passejar les mulos. Sense volee,
los mulos fan prendre als soldats
UI! aire de gitanos.
La proximitat de Duisburg

anunciada per una serie de harreis de copa. Un senyor amb un
d'aquests instruments, es pess eta arnb una senyora pel corriol d'un camp. Despees, trobem
lote una colleceiö de senyors, caminara a parelles, amb el seil
barret de copa, que es veu que
venen de donar el tomb.
gemela dels alemanys As una co.

sa tan faniastiea que a la vista
aquests ciutadans tant podrien
ésser enterramorts don milliar-

daris.
A Duisburg canviem de tram
por Ruhrortó davant d'una estä.tua de Bismark. Travessem cl
ltuhr que aquf és completament
'analitzat, per un neta pont. El
tram va seguint els molla. Coxis
que els ares voltaica són

el carbó, a dios del veritre
descobert de les barcasses, te
punts que Ilueixen com diamants.
D'aquet país, per viure, si deixessin triar, triarfem Ruhrort.
No sé quä ho fa que els porte finsos,

Ruin per a mosaltres tants en-

cisos.
Acabem ei unmenge en un bar
de mariners holandeses que amb
la ginebra, tan seca, eruixen col a
la llenya.
Josep Pla
Duisbueg-Ituhrorl, marea

La situació a Europa
El general Dégoutte ha publlcat un edlcte dlesomtit la poP.
da de seguretat a los regions
ocupadas I expulsant-no tots ele
•
que en formaven part.
-- Les gestiona d'Huo Stinnes a
Roma han fracassat per complet.
El magnat alemany ha marxat
de seguida 1 dlreetarnont , eap a
Berlin.
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Carlea Soldevila

La Política
"ACCIO CATALANA"
Ida sortit el número corresponcnt del
¿malea "Arrié Catalana".
Porta el segücnt sumaré: El Ilibre de
la Conferencia.--Extret d'acords presas
pel Consell Central.—Per la catalanitnació integral: Els norm en madi en
el regatre civil. La recatalanització dels
cognoms.—Revista de la Premsa.
En 3 aqueas marea- número es :ameno
de publicar, en fascicle enquadernable,
el Llibre de la Conferencia Nacional
Catalana, del qual es fan), a mes a mis,
se iiralge apart amb el fi de repartir-lo
als subscrits a la Conferencia i posarlo a lo venda. D'aquesta manera, el
Llibre obtindrà la profusió que la seva
importancia recta ella.
'Acció Catalana" es ven, com de cosiste, als quioscos, al lees de vint-i-cittc
cèntims.

ORONIQUES D ' ALEMANY—Ak

CARNET DE LES

LLETRES
MISTRAL O L'ARRELAMENT
, . A LA TERRA
Diumenge va . complir-se el nové aniversari de la mort del mas gran poeta
de la nostra mea: Mistral. Provenea
ha voltat la data del 25 març d ' una corona de record, silenciosos. Les grana
commemoracions remoroses no s'han fet
per rhome ale Maiano, "creador de mites", tany del mateix arbre frondós
fruita Homer. El petit cernastiri del
poble no comporta les grans oracions,
s p rint buides, de les academias. Li és
mes escaient un parenostre dit en la
Ilengua pairal. Un parenostre que Iligui
el cel blau i la tersa de Peovenea, que
aplegui en una flama de fe la tradició
i l'altea vida.
'Foses les coses que Mistral va cantar. eren nascudes a- l'escalf del parenostre. El sentiment de la patria, el
sentiment de la terra, 'el sentiment de
famosa vicien en Mistral, a l'ombra
d'una religió. L'epopeia mistraliana és,
al cap t a la fi, la saba de Grecia i de
Roma esdevinguda, a través de Provenza, cristiana.
La fórmula el cristiana-me del poeta
de Majan° es "rarrelament a la terra'. Mistral es una mena d'anti-Leopardi. Sent la natura idialicament Hi ha
una fe que obre davant els ulls de Mistral, el panorama del mía' i el tenyeix
de colors ciare i tendres. Hetas an tota
la seva força.
¡Horn aompendria Mireia sense el
greu chor final de les Santes Maries?
Quan la vida de la noia amorosa s'apaga clamara els sorrals cruels, les Be,
navirades, per enfortir-la, diuen flur
história miraculosa i la de la terra de
Provente. Contra que quan da mar tempeatuosa va Ilanear-les contra l'atesta
hurtada i van jurar, reconegudes. de
proclamar la llei de Crist, tom la Pre-,
renca va tremolar de joia. Déu va aalmar llur fam i va fer naixer una font
miraculosa i sana. I Arles, que Roma
havia vestit de nou, fou guanyat per
les Santes a la fe cristiana. I l'idea
coronada de =tara, Venus, "mare de
la tersa i del poble arlesea", va atufaase sota el nom de Crist
La narració de les Santes Marits,
aman darrer boci de "Mirei a", no es,
potser, la clau del poema? Abans heu
sabut la joia i la desventura de la noia,
heu vist la terra vestir-se i deapullar-se
al pas de les estacions, heu oit les cancons antigues i les remsrs del camp, us
asar enlluernat amb els fo sa; de Sant Joan
i se us ha encomanat la teadra alegria
de les coliidores de morera. Davant eta
nostres ulls han passat les figures del
poema i els grans isst escenografies
Potser nomas al thai, atents a les paraules greus i clares de les Santes Maries, haureu emir:as ei profund sentó
teligiós ama que el pae s t ile Maiano esguarla la natura. Ale ateses s'enilevina
qie rarrelament a la Laica vol tia- au:i se a l'eternitat.
Shlp-boy

Actualitais politiques
En realitat aquest article /lauda d'estar dedicat totalment a
la sessió del Reiotstag. Es d'esdeveniment -polltic de la setmana. Perla la sesaió del Reicestag

ha estat una cosa insignificant.
Respecte de la: política( d'Alemanya en aquest moment, en

front de l'ocupació de la Ithur, ti
ha dos corrents d'opinió clara:
l'una-es el del grup de l'extrema
dreta, representat al Reichtag per una minoria important
que demana la ruptura de les
relacione diplomätiques amb
França; l'altre es el dels esquerristes intelligents, representat

pels petits grups que s'apleguen entorn de les revistes que

al-ludiera en el nostre article darrer i que voten que Alemanya
fati eferiments conerets... Al
Reiohstag aquest moviment gairobe no te representada. Certs

diputats socialistes que potser
en el loas estan d'acord amb les
revistes esmentales, callen. El
que s'ha acostat Mes a aquesta
posieió en el debat del Reichstag ha estat Ledebour, i Ledebour és un baladrer incapacitat
per a esser l'òrgan d'aquests nuclis intelligents.
La resposta del canceller a les
propostes de ambdós corrents
d'opinió ha estat ¡negativa. Ni
ruptura de relacione ni oferiments concreto. "No som nosaltres que hem de fer proposicimas", ha dit adreçant-se tant
als nuclis interiors com als exteriors que mantenen aquesta
posició. S'esperava amb interés
el discurs de Stressemann, pera
lambe ha desencantat. Quant

als socialistes, tan bon punt se
sabe que anaven ä ésser reptesentats per David, ja es -pague
preveure que 'formarien com
sol liorna darreral del govern.
David d un &As mes tiples repaesentants -de la-pelftica-oficial
dels socialistes majoritaris durant la guerra. Amb Scheidemann, Bauer i l'actual president
Ebert, Ion dels capitostos fidels
votattors de credits.
Amb Scheidemann i Bauer entre., a la fi de la guerra, al ministeri del Prineep Max de Baden. La sessió tel Reichstag,
que esteva destinada a produir
una gran einoció al mön, al cap
ale dos dies sera oblidada.
Mes interés tenen potser les
declaracions del diputat Erkelenz tornat de Londres. Erkelenz, amb Sehücking, es potser
una de les personalitats mes resportados del partit demócrata,
espeeialinent a l'estranger. Erehelena anä a 'Londres segurament per establir contacte amb
cerea r ajuda per al moviment ale-

inany. Les declaracions d'Erekelenz han fet una gran .sensadó.
LA PRODUCCIO DE RADIUM Segons Erekelenz, els politic anglesos arnb qui ha parlat, sosES ASSEGURADA
tenen que mentre Alemanya
No patirern per falta de ratliwn. A
continua "defugint intencionaOolen (Bèlgica) ha estat creada una fádament tot pagan-tent i tot serbrica per a l'extraccia de rädium dels
minerals procedents de Katanga (Con- vei per a les reparacions" no pot
go belga). Mme. Cusir acaba de visi- comptar amb l'ajuda d'Anglatetar-la i n'ha restas contentissima. Les rra. Eh pensament angles die
necessitats de la medicina de tot el nuan Erekelenz que ve representat per
la frase d'un potaje ande sou i
seran ateses sense dificultat. La fabrica
"PATRIA prOVA, DE VAbelga és tan perfecta que—diuen--els que sempre havia tingut simpatia per Alemanya, segons la qual
LENCIA
americans, fins ara els mas forts proHa . aparegut el setmanari valencianis- ductors de radium, han resolt de ple- els anglesos comanden d'estar
eansats d'Alemanya. ("We are
ta "Patria Nova". En l'ararle inicial, gar.
getting tired of ttermany", senadits: Treballarem pesque el nostre poUN PLANY MEXICA CONTRA LA "SOCIEDAD .DE bla que digne).
ble tingui consciencia de la trista situaRealicent quan hom pensa
ció d'esclavatge en que es troba per la
AUTORES ESPAÑOLES"
que
permanencia del fet históric que ens
Uit diari de Madrid recull la protes- que la mea aren part del
desposseí de les nostres llibertats, conta d'unes talantes companyies america- s'ha pagat fins ara per les reparaiiions s'ha pagel emb la devertint-nos en un poble dominas.
nes contra la "Sociedad de Autores
Celebrem la reaparició del nostre per- españoles". L'acusa de negligir el preeiacie de la moneda i aquesta 114 tocat principalment als
cid de Valencia, bo i desitjant-li tata cobrament de drets dels autors amera
mares,
mena de prosperitats.
cans diva Espanya. A mes a més, cópia estrangers que teniun
del diari "El Uni- hora compren que . resana d'aENTITATS ADHERIDES A el següent paràgraf
lemanya no ha estat el que haversal", de Mèxic:
ACCIO CATALANA
via d'ésser. L'import de les re"Mil quatre cents artistes mexicana
Paracions fins a 31 de julio] do
Darrerantent han fet constar llar ad- acaben d'elevar un memorial al primer
1999, segons cälculs alemanys
hesió a la doctrina i a les normes d'Ac- magistrat de la República demanant que
cid Catalana les emítala Avenç del Nacionalisme Republicà de Sant Andreu,
loventut Nacionalista "La Falç", loventa) Nacionalista de la Barceloneta i
'llenes Autonomista del districte tercer, totes d'aquesta rinfat.

no sia renovat el Tractat de reciproca
tat literaria amb Espanya, peala& segons diuen, ans que beneficiar els interessos dels inteLlectuals i del escripton mexicans, els perjudica i nomas
afavoreix els espanyols.
Creuen els signataris del mentorial
CONFERENCIA A SANT.4
que la crisi teatral a Mèxic es &pala
COLOMA DE QUERAL7' ea gran part als drets exageseats que
Com anunciarent, diumettge passat
perceben els autors espanyols per milla
N'Estanislau Duran Reyna!:, regidor dc de Ilurs representants, saltant per daBarcelona, dona una conferencia a la munt la tarifa que estableixen les clanJoven tut Nacionalista de Santa Coloma sume del Tractat."
Es possible que els mexicals tinguin
de Querale, disscrtant sobre Nacionaraó. Tambo es possible que si els autors,
lisme. L'eloqüència del nostre amic captiva aquell nombrosIssim auditori, caen- actors i empresaris catalans revisaven
post en una bella port de clames i dallar situad() davant la "Sac i edad de
Autores españoles" descobrissin que, a
En acabar, el doctor ¡mime Mundi mis a mis de sofrir una humillarle eviremercia l'orador i els concurrents, do- table, realitzen un mal negoci.
Per quins set sous hete de veme re
nant pon acabada la tanda de conferengits i administrats des de Madrid, per
cies que ha pingo drsenrotllant-se
rant aquesta temporada
més bornes hostil,1 eas atçiesso; teatrals de
Catalunya
complot.

.„,k

(que donen una xifra mol!. superior a la eorresponent de la Comistó do Reparacions) es de 4t

milliards de .mares or. Segons
in valeactó d'eeonornistes angloamericana, el que ha estat perdel, a fora d'Alemanya amb la
deprisciaeió del mace no es inferior a 38 milliarda de mares
or (900,000.000,000 donara).
Si aquests eälearls eón eerts, la
amntitat pagada pOni poble alemany fó ra realment 'patita.
Mes important que els dieCursos i els reports de viatges
PS l'esta!, del maro. El dólar ha
estat a 3,000 durant molla dies.
Aquests (laurel; dies ta arribat
a 20,000 i sensible, que es tracla d'estabilitzar-lo a aqueat tipus. Per això ha milpa la intervenid() sostinguda deé Reichsbank, cae els batanees del Sane
han ojal

econtun iq ues
.

ha esta aturada a costa domolts sacrificis del Reichsbank.'
Però el reflexe d'aquesta esta-:
bilització no s'ha trobat en els
preus en tota la seva extensió
i avui apareixen signes d'u=
mala conjuntura per a Alema.
nya. Sembla que la lira de Roenigsberg i la de Leipzig han es-e
tat dos fracassos. Es a dir que tot fa preveure que guara arria
bi l'estabilització definitiva no
será estalviada a Alemanya la
crisi que han passat Txecoeslo+
väquia i Austria. Potser, però,
els efectes de l'estabilització
seran agiif menys dolents quens
a ancas paises malgrat que a
tot arree del món hom està
mat contra el Dumping alemany
i que, por tasa, l'exportació atea
manya tindrä, al menys, de mo.
ment, un fort handicap en el cal
d'un equilibri deis seus peona
als mundials.
Però probablement Alemanya
abaixaria els seus preus amb mes
facilitat pergm; hom comença
d'estar habituat a considerar el
marc com una mesura molt va-.
riable. A Alemanya en el comerg
al detall hom lisa als preus en
mares, perb hom pelusa en una
altea cosa. Hem calcula l'equi -m
valencia en dällars, en mantesa,
en pa, etc. Per exemple: per Ile.
gar una 'habitació lis donaran el
preu en mares (hi ha casos, pe -e
ró, que us el donaran directa-.
ment en dellars), jere si es ea un hotel us taran el preu sobra
la base del dollar, si es en una
casa particular us el latan a
base que l'import del lloguer ha
de servir per adquirir tantee
Ihures de naantega. Elsdstua
a
diants tornen ,una tarifa Mínim
per a donar elasseS d'alernany, en
la qual es diu que s'ha de (lema+
nar no menys del valor de trea
panets per hora de classe.
Fa un qUallt temps heim comp..
lava que el mata. 'seguirla bai.
xant amb tota normalitat. Bla
avantatges de deure mares crea
enormes. Horn us deixava mil
mares iguals a 10 pessetes i us
tornava mil mares iguals a deu
Els banes guanyaven
diners amb els comptecorrert+
listes; -en canvi, el que es

nuelis anglesos per tal de

VARIA

1

fiduciaria ha augmentat enore
mement i l'especulació de Ber+
Un diverses vegades ha intentat
provocar la puja de divises esa.
trangeres, la qual cosa només'

paorosost la circulad()

Tela desenlutar una

Iletra

per

en bans' guanyave diners a
costa

d'ell. I s'ha

suscitat

una quüestió interessantissi+
ma, i uis si 'han estat els indos,
trials que han fet diners a costa
dels bancs o els baruca que han
fet diners a costa dels indusa
Seguraiment la solució esa
la en qui tothom lea fet diners
a costa del Reichsbank, que és
el que en darrera instancia deu
haver descomptat tots eta ore+
dita.
P er tal d'evitar tots aquests
mals es tracta de fer en Roo da
qqantitats amb mares fixos i
vetees variables, valoro fletas I
quantitats variables A això res+
pon el projecte de crear comptea
corrents en or, que l'actual GO4
vern duria a la präetica.
Altrament es general a Alea
malva el sistema de crear obli+
garions no lligades a una quan+
titat fixa en mares sine al visa
lor d'una altea cosa. Per exempie, l'Estat do Saxe ta fet tia
ompreatit de 250,000 tones de
cerina El que compra una lämina d'aquest emprèstit ja sap
que Milpea una lona de calló i,
per tant, que el sea erädit contra l'estat varia arub el preu de,
Corn que aquest empres.
tit en carbó Iii ha a Aternanya
empréstito en blat, en electricia

etc.
Corn es veta el mere dan unia
tat de moneda va desapanixent
per moments. Itixä facilitara la
baixa de preus en el moment que
ealgui. Es ciar que es mas agra.
dable tenle els preus Illigats al
tea

valor del dallar quan el donar
puja que quan erl dollar baixa.
Peró cree que la erial de la estao
bllització de la moneda, Alenta-n
nya la pasearle amb mes faeili.
tat lee altres paises.
Joan Crexells.
Berlin, mere.
NACIONALISTA I
~ARAS 'A UNA EMPRESA PATRIOTICA iMPUISANT
ELS TEUS AMICS A URGIR,
A SUBSCRIURKS I A ANUNCIAR A "44 PUBLKITATil

•

LA PUBLICITAT

:FINANCES
• Primer Congr4 Nado, nal del Comer q Espanyol a Ultramar
• 'Ahír al mati se celebrá a la Cambra
Be Comerç la tercera sessió general preparatória del Conse_re Espanyol a Ukrawar, amb gran concurrénciA de con"( 'resistes i sota la presidencia de don Ra+i ,linon de Castro, sots-secretari del Treball,
,Comerç i Indústria.
El senyor Castro cedi la paraula al
representant de la Cambra de. Comerç •
de Buenos Ares, el qual feu comide, raciono perqué es disenseixin les mo• dotas presentades i es lixin les concia' shas.
, Parlen scguidament diferents congrio•asistes ek l'Argentina, exposant cls seus
.punts de vista en l'ordre comercial.
Parles també els representants dels
"
Estats Unes i del Centre Amerka,
xant-se tots de l'abandó que hi ha a Espanya pelo transports per Via marítima.
;Igual queixa fan els representants de
!Bolivia. Brasil, Rio Janeiro, Porto Alegre, Colómbia, Xile i Perú.
Va acabar la -exposició de les diverses
¡aspiradoras deis nuclis espanyols esta. blerts a America i Filipines i es clogu."2
facte acordant saludar a S. M. el rei,
al cap del Gcrvern i al senyor ministre
Trelsall. Comerç i Indústria i mii, del
nistre d'Estat: dar un vot de grades per
Casa
d'Amèrica, per /a Cambia °fi: la
: da/ de Cornd-e i Navegació d'aquesta
.eiutat. ignalatent que per al suryor alcalde.
.president de l'Ajuntament i les Corporacions Eccuaérniques, org-artitzadores deis
'actes celebrats a Malaria Sabadell i Ter:rassa.
• Al 'Media e/ Coraaell ele Govern oc :a
Casa d'Amèrica obsequià anda cm esmorzar als presidents sie les Delegaeiono,
deis esilanyols vinguis d'Ultramar i després slm aprovat el text del discurs es,crit pe/ senyor Pérez Losada, de la De-

Iegació de Puerto Rico. saludant al Con. I gres i a S. IL el rei en la sessió
gural oficial del Cong e és, que tindrä
Aloe a Madrid el día primer d'abril, al
Palau del Senat i es preparà la candidatura de la Mesa del Congrés dnrant el
primer perlade oficial de Madrid.

SESSIO DE BORSA
del 27 de marc de 1923

1 COMERC

&OVO» COMPTAT
Catalana Gas Eteetrleilai
Canal d'Urgell

Mercat de Llotja

88

Espuja InduStrIal
Wat. Oral. Tz77...wil.
" Peutnaulz. tclem
II..• amerhil d'Illeeltddet

BLAT

Blanca] superior
», bo

4550
44'413
44
13'50

empedrat

•
~MEA ESTRAMGE111321
Franca, 42'25,
Frenes suena 220'30.
Frenes belgas 3730.
Lijares 3052.'

role

maese

Cambra de Comerç
Navegació de Barcelona

Vagons arribats: Nord 7.
Alat5ant, 7.

CEREALS

Comptat Termo

Talas
72.2s
71"So
174'75

ES, UB. groe
Bls7 de more (Fleta vettl,
" (Plata not)
Civada Extremadura
roja
"

32

3250
30
38
36
40
51

Ordl

Farrea Pral
Valencia
FaVOns ?derroca,
• Jerez fina
Vetes de Sevilla

VAL01313 QUE NO ESTAN INCLOSOS Al.
BUTLLETI OFICIAL Al. PRESEP1T 1ES

COTITZEN A EDRAR
Bonos Mpals, 629e43011, 6
per 100,
Barcelona Trietten aria List
7 per 100 1921,
Barcelona Traction and Ltga
7 per 100 Preferente,

99'75 op.

21111

9950 op.

•t
43

EStraMier

Comarca

Yerta

110 op.

59

Vers

Iteratola

iltnTeds s etTnests presa oda per 541 30,1103
per merrsderla i013re carro.
garrota ne gra nora
• Matutera
• ?omisas

PlCRESsOS DE LA COMPANYIA FERROCARRILS DEL BORO D'ESPANYA

Del 1 al 10 de març ha Lingur un eament en se recadunció de4 01.009'1G pessetes vistos as ingresos en les mateixes

Rita
Mulleras novel

•

35

33
31
15 t/9

DE4PULLU

datas de l'auy 1922.
Del 1 de gener al 10 de març el total
de se recaudaell es de rt.w._ 2.838:10092
sobre /a recaudado" en la mateixa data de

l'adata numero
Refrenes
Tercera.

73
SO

Quartes •

IV

rany 1022.

Menos,
Serena

17

Segd

14

30

Pretil per isaa da 46 dativa.

Rala

100/4

Vagons arribar": alarmas 2 de tirada.
e
Nora 2 d'oren.

RANO DE PALAPRUGELL

Hem rebnt la memoria balanç de Fexercid de l'any 1922 el 'anal es molt ravorabe legua a la bona enana que 11 Mina
Bemba Fiord, °Mg!
114
el sAr Cansen d'Administrad&
cena, tS,
105
Ola beneficis ."40210 dcl fjoit exente/
•
" 10,
145
mes el remanent de l'anterior ,sumen Pes: Serilloch O.
61
geleete,
54
seles 194.86044, els Quals benficiS han
Matisat.
sigut repartits en la roma seguent:
60
neserva esiatutsria
. Vagons arribats, Nord, 10 de blat
25.000
Vagons ambats: Alacant, 6 de blat.
Reserva volnntüria
23.040
Divident a les acciona
100 000
=Roten
imposi
utjlilats
24.11546 • sane nana 31,
110
Amen:Lució demobillarl
7.79431
Seres "
.34
1.
Alnortització de despeses de
•
ä
1:9

COnstittrie
Nou comido

3.90513
8.080'71

8.

Patona

1:1
43

RONGETER
Prens de Dobles; Interior . 10; Exterior, 02; Non' 27-22-30; Alacant 10.12;
AndaMssos, 2 2; Oreases 10; Colonial, 22;
Careros , 12; Filipines 45-00; Afelpas
Cierres 5; F. C. Meteor, 55; G. Motril,
. eras, 30; Sucres ord. 22; Su50; Felmi
. eres pref. 42; Autámnibus, 50; Platas, 20;
Aiguas, GO: C. Docks, 17; Andalus T.. 17132E81 MOTU
Tanta
Oberteea Al:
alele
Nord 7210 72 •7o 72'4o
1211acants, 72 ;45 7245
7215
. Alitrnbus124 .75 125'25 12 765o
Igtor.sa TAGDA

72.5o
72.4.0
12475

Reir,

T'anca

72'55
72 . C5
72 • Eo 725o

72.6o
726o
53'15
16On

Ala

Obertura
1110r20 72.15
/llantas 72 fj,

'andaluzas 58 15
lOrenses 18 oo
'cacera T.35.80
, coicalats 63
g. C. len-01, 164So 16C75 160'50
:11le tropon tu 154 50

: JtUtmbu s . 125

125

124

15 Sa
53'35
120'75
124•50

12475

fotització oficial de la
I3crn de Barcelona
Dia 27 de mate de 1025.
PEDTIES DE L'ESTA:
per:e laterior 4 0/0 F
• P
Litexior 4F
embie. 4 55 E
,Cbs.

7100
8845

0650
%
Amble.
Ir. v/. 1 Juliol 1922 S. A. 10548

S. B.

4 jener 1924 S. A.
•
13.
•
10310
g reliror • E. A.
e
e
•
10205
-so
P
B.
RJUNTAIRENT8 1 DIPUTACiONS
' Pode retancIpal E. 1903
O
1004
792.5
1922 7965
1906 Ser, A.
8904 Ser. 13
8275
1906 Ser,
1800 Set. D
SO
1050 Ser. D
1802 ser. B
1910 Ser. E
7650
0912 Ser, Y
7550
1309 Ser. 0
1016 Ser. Is
90
1917 ter.
80
tete Ser.
1319 ser.
1923 0 01. b
80
100
Pede Elz.sepla ER 1 899 4 1/1
•
P

•
P

•

»

10

•

1087

• 1011

Pone RefOrrna
• 1905
plpt.• Berna. Emptli, 9,000,000 p.
"
soemeo
-•
•
•
11 "
15.500,000
, Iltancomminat Cstalrma ER 1914

8030
8275
8025
7055

4.7 Ser.
8. Fer.

•

4..

adas.

.

•

Le

aa
• te
P • Bler, A.
• • rd.
:a

71
7883
8730
5825

P P y
thangu 1ee4
•
1078
CA Oral. Trauwles 4 0/0
P
•
•
ISIS.
renecarrilt de Catalucya
5
•

DESPUES Tt.hf.*
Literas 701').
Pessetr: s 231.
Lire! , 7370.
o
D liars, 1496.
Frases suissoS, 278.
Mares, 00750.

•

brut.

masones - TAnca

•7•MEM`

RaiGi Master Cas
Canvi I Corsa
Per ampliació de les seo-es
ofteines ha lrasliadat aqueo
tess, de Celaría, 24, primer,
a Fontanella, 9, primer,
primera. Telbfs. 932 A.-

3241 A.-3565 A.-264 A.

de iuny

g 7

• 2'.

ion

1923

D'EXPOSICIONS
(Palau del Gel I de l'automòbil)

Demanen reglamenta I condicione al repres3nt110t a Catalunya,
don Arcadi Escale'', corroe do Rauric, 6, BafceIoria

concorrent ea lea

[ , lerril i!!!! c!1

8750

da Ca141. 6 0/0 0550

"
o0/0 81'50
feeletal Praduetera Torres ktuiraa

g41nMt4nyla gmeral Tanate ymponea

g

D'A.ICIZE7S
DE tii.IRCELONSI
por

Simia A.
En el sorteig celebrat el dia
d'avni par al reemboro d'Obligacions, Iba correspost la son als
Cine lots de deu Obli gacions cada un que a continuació s:expressen:
4091 a 5000
4591 a 4600
1901 a 2000
1451 a 1 460
3291 a 3300

S'avinenta als l'itere-asedo que
podran percebe° des d21 dia 15

(Iel vinent abril, els rlis feinerS,
la quantitat de cinc centes pessetes per cada una de les Obligacions tru's amunt iPlicades,
deducid feta deis impostos legalo.
El dit pagament es farà a la
eaixa de la "Societat Anim. Arnús Passeig, de Grücia,

número 9, d'aquesta ciutat, notjancant el lliurament dele tilols
reemborsablee amb el cuja() número 27 i següents.
P.arcelona, 27 mare de 1923.
El Director, E. liaison.
FOINENT D'OBRES 1 CONSTRUCOION8
Des del dia 1 d'abril vinent al

•PRODUCTORS NACIONALS

i

Ho pee d'osad-sació: 7, 13, 18
Barómetre a zera 1 al aleen rae 11 mar
788'7; 7688; 7665.
Termómetro sec, 120; 144; 135.
Terrnómetre unnt 108; 12'0; 118.
lit/mitas (eenteslihe
s de saturado). 86;

\ ¡O
DE • 1 112D
A Icif•11(111

AFAVORIREU ELS VOSTRES INTERESSOS
El termini d' inscripció fineix el 31 de març
Delegat per a Catalunya, N. PL A MONELLS
Rambla de Sant Josep, 13, 1. e.q .r1 • Tei. 3670 A- Barcilon

-

ea.

Direcejd del vent ENE; EISE; SW.
Velocitat del veni en minuta per segon,
1; 5; 2.
Estat del cel C. cub; riub&s: C. enh.
Classe de nit 'vols, A-Cu, CU -7b; Cu-Nb;
C1 Cu-Nb.
Ten.seraturce extremes a Hambre
Mat/Ma, 15'7.
Mínima 10'2.
allatmliu erran de 'erra 84.
OseiLlachl lumen ) Aldea; 5'5; Tenaperatura nIjIja, 5211.
Precipitad* Reposa, desde les 7 llores
del iLa anterior a les 7 horco del (La de la
dala co ml/Imetres.
ilèc
orregut del ved cn Igual temas.
168 quisnmetrea.
•

LA

PUBLICITAT

PREUS OE SUOSCRIP010
Barcelona: Dues peine/tes ceda
mes. Catalunya, Espanya i Portugal, 780 pessetes tras mesos;
lb els sis itlem; .30 un any.
Una:, Postal: 25 pessetes tren
raesos; 50 els sis; 90 un any.
Anal,
a tres quarts de -set
de la larda, i a la sala d'actes del Foment del Treball Nacional, el distingit
enginyer En Josep Bartomeu Granall
donará una conferencia sobre el consumidors de força motriu, la força per
indústries continues i el preu actual del
fluid elèctric. Donada la personalitat dcl
conferenciant, prcra conegut en el món
dels electricistes i dels metaLlúrgics, la
nova ha despertat gran interés.

Impermeables angiesus
marca "EL GALLO"
Pecaren, Serifie i Valle

•

10 del maleta mes, tutti dos Melosos, i d'aquf endavaLt els dijous de cada setmana, no festios,
de deu a dotze, es pagara a la
Calza de la Societat, Ronda de la
Unirersitat, número 4, principal,
els cupons número 54, 29 i 1,
corresponents a les Obligacions
do La primera, segona i tercera
emissib d'aquesta Stocielat.
Barcelona, 27 4e maro de 1923.
.---R4 @go..e.gyi; 7Slintig Riera i
Sane,

'

•

fet valuosos donatius i la Direcció dd •
l'Obra inaugurará el Teatre de Nena,
els productos del qual Cl destinaran
mugar el déficit existent i a constiast
tuir el Loas social deis _Reja Mar Benbau:
bo. Oportunament donarem a co nèixer; 5
el pro,gearna 3 els que hi -prendran parc,d
invitans-se els protectora de l'Obra, que;
secan atesos pels que formen les Jun.
t• i Comissions de lühra de 1sf.4

Bembo.

.111Mmg.,

FAYANS CAMA nitl. 51 5
1884A

Presents de Pasqua
Prosentació exquisida
Havent parat la piala dels dies il\te
riors, diumenge passat varen entrar e
la Fira dn Mostres 7.txto persones ad,
entrada de taquilla, per no baver encara
cutral -en vigor el .règim de les invitadolos, exigit per diferents industrial...
Dites 7600 persones, mis les 3.000 poS.
seidores de la insignia de comprador i
els 2.400 empleats de Stands, formaven un continger.t de públic que debí
dificil la circulació pels carrera de b a r raque i l'interior del Palau.
_L'exit de la Fira co superior' al deN
altres anys pel motiu de què toles les
entrades del diumenge eren de pago.

11

ge del Centre Excursionista Minerva, de
la Barcelonesa, la rumió de les entitats
d'aquella barriada marítima per a portar a cap les festes de Sant Miquel d'enguany, havent quedat constituit el Comise ea:cuidar amb les segiients entitats:
Societat Choral "Els Tr8
2ler:1W", Joventut Nacionalista, Federació de Pornells de ,roventut, Casal Nacionalista,
Orfoó Llevant i ratronut Obre:- de Sant
Miguel del Port.

PANYOS
J.

MIR VIVES, s. A.
•enda da San; Per a , 15

Rebudes totes les novetats de la temporada en
Panyeria per a senyores
senyors i nens
La casa millor assortida
estams de molt bona
qualitat a preus baratis sints
venda de retils
Un bon ainic nostre ens ha pregat
que ja que la primera autoritat governativa d'aquesta provincia es troba un
vic enfeinat aquests dies amb la qüestió electoral i a la cegada sembla tingui abandonas cl servei de vigiláncia en
el lloc compres entre el Baixador del
Passeig de Gràcia i el Passeig del
mateix nena, tinguin la precaució els
senyors passatgcrs de no distreu-re's en
el més mínim, ja que el divendres de
la settnana passada i a la una de la
tarda li feas robat el rellotge i la cadena ,l'or que portava a la butxaca de
l'el-mina el senyor X. X.

RESTACRAMT BOYAL
Saló de Te

ced'a dia te dansant de 5 a 2/4 de)
8 i dinar a remericana de 9 a 11,
El Grup "Sanatxu" realitzaria Dijoue i Divendres Sants, una excursió
a las Guilleries, seguint l'itinerari següent: Vich, Tabéraoles, Castell de Sabassena, Sau, Tavertet, Rupit, Susque.
da. El Pasteral i Girena.

Dissalte

No

de

Glarial

Dissable que Ne sera de Glüriat.
per a tots els•atalanto de la
nematografia, !mis que tindri
lloc l'estrena dc MON•A
al SALO CATALUÑA.
La Junta directiva del Sindical ae
filetees ele Catalunya, ocupant-se de l'afer sIe riarpost d'urilitats, s'ha adherit
a la campanya -que senté Ire Federació
del Col.legi Motees en defensa deis
.interessos de la classe.
Diumenge, a la tarda. a la Creu Coberta, Francesa Casanovas, de 55 anys,
paleta, va catrre en baixar del tramvia, produint-se contusions al cap. mana
i carnes i commoció cerebral, de pronústic reservat.
_Tosen Castillo Montoliu, de 29 angs,
va caure, baixant del tramvia, a la carretera de la Bordeta, produint-se ferides
cene-uses al cap.
El nen ele dos anys Francesc Solsona
Cual caigué del baleó de casa seva, cure' da Mallorca, 528, tercer.
Al dispensad del districte se li apreciä:
contusió al parietal dret, commoció cerebral i probable hemorrägia interna, de
p ron óst ic greu.
Passä a la Quinta de Salut L'Aliança.

Pis principal o primer,

lins a un máxim de 500
pessetes mensuals, per
entilat nacionalista, situat entre els carrers d'
Aragó, Rambla de Catalunya, Fontanelia i
ria, se sol-licita.

JOIES VILANOVA ilN13,
Próximament tindrà lloc la inauguració del primer dispensari de l'Obra
Max Bembo, havent acordat la direcció
de la dita Obra commemurar-la amb
una berenada pels 2,000 netas i nenes qua
cstan organitzats esplendidament en
el districte primer i pelo quals sita fe
el Dispensad on trabaran els auxilis de
la ciencia vetllant l'Obra per la seva
sanitat, organitzant excursions i distribuinvlos per crups associant als pares a n'aqucsta magna obra cultural
arribant a la ere:cejó d'una revista car
el nombre d'afiliats ja sobrepuja, cutre infants menors ole dotze anys, majors d'aquesta edat i famílies a l'imponent nombre de sis mil solament en el
districte primer. Importants cases han

Catarros, Refredals, Bronquitis, erdn
Memes, es curen riptelament and3
u l'Elixir Genuino' Craneal.

La próxima setmana se celebrará al
teatre Romea una funció de gala en obacqui dels periodistes catalana que es
reunirá a Barcelona convocats per l'Associació de la Prensa Diaria.
El programa de la ¡esta serâ formal
per &tres de l'indivielu de l'Associació
i eminent comediógraf, En Joan Puig
i Ferreter.

f8.- Ultimes creacionS
El dijous passat tingué lloc a l'estat-

Amzetització d'Obligacions 4

del Centra, número 6
Telbfons 1230-1231 A

4

OBSERVATORI alEITOROLOGIC DI ti
t i NIVER01TAT 0 5 e4pczLor44
Ola 27 de mare de 1923.

Anuncis Oficials

NAVES I Pli!GBERT, S.Ca 2.

PRIMERA FIRA COMERCIA-ti
PAL

Gaseta local

Tos els dinu e s 1 ti lv e n d res

SCOlEr".7

Rambla

Nova 'ork, 46881.
Espanya, 3047.
Suissa 2539.
•
Holanda, 11887.
110111 9187.
Fuéel.a 1713 ,
Fsettiell, 253argentina, 4306.
olontevideo, 4350.
Nilo 3630.
07500.
copenhaguen . 2440.
Yokohama 2087.
Bélgica, 8.1327.
Noruega, 2390,

La Cambra de Conte: e i Navegació
d'aquesta ciutat, recollint les queixes i
protestes mcsitades per la circular de
la Direcció general de Correus i Telegrais darrerament dictada pel que respecta a la taxaci, deis despatxos convinguts, ha trames al Centre directiu esmentas un escrit Km:38 es deixi amase
efecte el criteri d'aquella circular, en
virtut (1,e la qual en rimas de casos pot
coneeptaii-se i enser taxat cona ller.mtatge convingut ajustat a claus telegràfiques dús universal.
La Cambra observa en el sea escrit
que aquella circular mes que recordar
cl cotnpliment dels anides vuitè i novè
del Convent Telegrafie Internacional de
Lisboa, el que fa es introduir modificacions en el miren; seguit ins ara., afegint que les paraules o combinacions
de Iletres d'sis corrent en el comerç,
extrets de datas o codis telegrafies qua
s ' utiiitzen en tois els paisos del móa,
constitueixers el que sen diu llenguatge
convingut, respecte del qual está permès
que tes paraules o combinacions de 114
tres puguin compondre's de deu caräctoro. Alai mateix es posa de relleu gran
sensible i danyós resulta per al nostre
comerç que els preceptes del repetit Conveni Internacional s'interpretin en forma tan restrictiva, col.locant el comer.;
del nostre país en condiciona d'inferioritat respecte el de tots els abres on
es poden utilitzar les claus telegràfiques
amb la deguda amplitud: que les paraules cenvingudes de les data són generalment revisadcs i aprovades per "Le
Bureast Internatienal des Administraticns Télegrapliiqurs", de Berna, i que
(1,-.5 del mornent en que els tractat,tcrnacionals admeten l'ús del llenguatge convingut no poi titllar-se dc cap
manera als qui l'utilitzen de defraudadora perquè si fos així ultra convertir-se Espanya en una excepció entre
tots eis pulsos podriaj arribar-se per
raons anälogues a l'absurditat de considerar també cona uta tete comes en
frau del Treuer el redactar telegramas
suprirnint paraules exigides per la coastrucció gramatical.
Finalment. la Cambra fa constar que
l'estret criteri que combas no representa en la majoria dels casos sinó una
cluplicaci6 de les tarifes telegràfiques
per als qui usen legftitnamcnt el llenguatge conving-ut i que augmentades
c o nsiderablament les tarifes postals i telegrifiques fins el punt que ja Fe soLlicita de tornar als tipos que reglen abarra
no és ara l'ocasió oportuna per adoptar
criteri de semblant natura/esa sense que
calgui obligar-se. per abra banda, que
les claus o codi telegräfics s'usin ordin:trlament en les conumicacions amb
América i que aquest auernent ha de
causar notable perjudici al comerç amb
les RepAldlques americanes tant rtt'23
elant TI?: la tarifa telegreTca entre
els países d'America i el •nostre és generalrnent melt més elevada que l'aplicada a la resta de l'Europa oceidental

Engrexat, de 4 a 450 carnicera
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Cedules arrrentines, 3973.

Exterior , 73.
França, '7065.

5
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Companyta general • Viras. Ceteleji
Umpautla Barcelonesa Eleetitetia4
algiles Ge Barcelona 4 0/4
.•;3
GiUtJardt Cu 1 letiat. Sor. 1. •
•
•
guilla &Wat

l'asIC/1

ldem Belgica 8060.
ldem Espsnyá, 0317 0 .
'den Holanda. 595.
Idem Italia , 7370.
Idem Nova Itork 15015.
'diem Portugal,
Idem Suecia, 40050.
letem Suissa 27375.
litem Argeni!na, Inc.
Idem Brasil Inc.
Iclem Brecji . Sur. '
hiem Noruega , 273.
ldern Dinamarca, Inc.
Ideal Berlin, 00750.
litem Viena Inc.
ldem Praga: Inc.
.
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3750
6475
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Mercat de Calaf

e225

U. O. A. • 1.4
•
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En el celebrat e/ dia 24 de marc
de 1923, regiren els preus següents:
Blat, de 24 a 25 pessetes els 55 quilos.
Ordi, de 14 a 15 els 44 quilos,
Besas, de 24 a 25 els 57 quilos.
Sigrons, dc 7o a 72, els 55 quilos.
Llevó de trapadella, a 12 pessetes eis
22 quilos.
Patates, de 7 a S, els 40 quilos.
Farina erimera, a 58, els ion quilos.
Segi, a 250 els 22 quilos.
Menudilla, a 10'50 els 35) quilos.
Ciment, a o'8o els 40 quilos.
Calló vegetal :bina, de 32 a 34 els
020 quilos.
Carbó pedra, de 34 a 38 tona.
Gallines, de 17 a 22, el parell.
Pollastres, de 14 a 20.
Conills, de 7 a 10.
OUS a 1 . 85 dotzena.
Palla blat, a 12 els 100 quilos.
Palla tapadella,
20.
Mcl, de 7 a 8 els 40 quilos.
Porcs, de 28 a 29 els to quilos, en

Canals noble Londres, 7040.

Ser.

llegórla tuedIsis
tudalueoa 1. 7 ser.
•
8.4 Ser.
LIMO. Vianda 16.1160'. 43/9,

•

PAPIS

73
311/1

Mallor ca,
MaEorca.
Plnet -Jalde&

Amartitzable 5 per 100, 9025.
Exterior, 8850.
Darte d'Espanya 588'00.
Bale Espanyol de crean 15509.
Bane hiel de la Plata 0000
0.
Banc Hispano AMeriCa[10, 00000.
Tabacs, 254.
mereces preferents, 80'50.
Suereres ordindries 3875.
CéGules , 0000.
Nords 36200,
Alaearits, 302,00,
Frenes, 4370.
Lliurcs. 30132,

14 de maig al
e265

" Le Ser.
Espec ia/1s Pamplona
Friorhat Farra.

Coco pala,
Pral nOrt.I.

DE MADRID

id! 1913
"
•Calse. Ctleit Comunal
41101130 Per( lidma. 4
DOL1DAGION9
'tede/E 1... Rer. Paciciis ,Yere

•
"

Amara:dilas,

tensa DE 1114DR!rio
interior emnptat 7200.
Interior n Ile rne: s «roo.
Arnortitzside 4 per 160, 421'25.

Mercat de Vich
del lila 24 do mere de 1923.
Ous 'una dotzena sometes 210 a 2'25.
Gallina, paren '17 a 25.
PoilastreS, perol, 13 a 20.
Candis, paren 13 a 00.
Mane-110ns un' de 45 a 70.
Nodriees , 'un, 'de 75 ß 250.
Patalea. el 100 Quiljs . 13.
Neixa, quinta de 55 quilos 21.
Forment, quinta de 55 millos, 20.
Girada . el 1243 quilos 33.
Ordi, el 100 quilos '37.
Per portals tau tulle-al 1545 carruatges.

74;

Gran forip
atengo "
Blanca extra
Correas
Superfina superlor
"
corren]

Lires,
Dollar,,, 651,
Mares, 004.
Corones , 001 115.
Bosta! alIT
Obertura Alt
Bale
Interior 72.20
Notas
72.7o
7210 :Veo
Autua005.12415

DImecres, 28 de rnare de

Enviar ofertes a l'adde La Pub1:citat, Sr. LI. J.

ministraciú

1

Für i ca cl ' O rfü reria
Arl:cles n er a e resents i taula
Vendes al detall
Plus sense caluretensia

4-

ForIalerrissa - 4

desitja ésser sempre el primer?

"B ROMOCIR A P 14" mäqu Ina reproductiva eleetries per
a la confecoló de postals, catälegs, melena, etc. En dues ho -,
res pot fer vostè mateix 1.000 reproducoions prteseindint
d'impressors fotogravadors i a preu molt mes económie.
RIETRON, Plaça Catalunya, 11

de -Lobet m2tgo.kg,t,Te,ts'ii. el(;r0}1. .....p. itgis,scrtaPct;

J.
8 a 5. Consulta económica de 12 a 2. nia. do lea Flore, 4, prime5,

LA PUBLICITAT

Dimeerea, 28 de mara de 1923.

mesee pela respectius delegate
Josep Cantil, Pere Corta Emili Caconfiteria i una cotxeria i un magatLa próxima
nomenats asf-hoti a l'esmentada
rena Josep Castany, T'ella Piedra, Uds
zern de productos qulmics.
adreça del senypr President per
Redondo, Joeep M. Carreras, Pere
Ja se que molta gens s'estimará mis
del
tot el present mes de mere.
ntiquel, Josep Puig i Serra, Seraff Vilar,
anar a voltar per les grane sales de
CONFERENCIEI3
LA INFORMA Ca0 SOBRE Josep Ricart i Sala, Josep Martí Bapintura banal, gravat fastuós i terrissa
que, Pere Solé, Antoni Llout, Miguel
LITURGIQUES
policromada ; ja se que molta gent es
ELS CENSOS
Llout, Enric Llorens, Manuel Molina,
Al Centre Moral Instructiu de
Aquests úttims dies de Cuaresma ha mirará aquesta exposició de la Srholo
La cornissi6 organitzadora de l'AseoJaime Martínez, Agustl Lars, C. RoDefugint els puillosoe reflexes cate Orticia bogué lloc la segona i
evingut a Barcelona un fet duna tan Can torum de Sant Just amb un som- ciació de Censataria donant-se comiste
driguez Cárdenas, Josep Bagui, Enrk pot espargir "el espíritu de cuerpo", Lima conferencia del cicle que
de la importancia que té per ala que Mires, Miguel Tarin, Bonaventura Al- els mestree catalana donen un bon cumP rofunda delicadesa, que és molt fàcil riure als llavis. Els que aixi
organitzen els P. de 5. d'aquella
OIC hagi paseas desapercebut per a la
que desgraciadament són una colla, pit- que paguen censos que es faci una Hei eado, Vicens Artigas, Pere Gondota Es- ple de cavilitat captenint-se sovint,
barriada.
glajoria de la gens. Aquella que corren
jor per a ella. Nosaltres ens mirem que reguli i faci possible la redempció teve Palomee, Miguel Plana Joan Mo
Hure
reunions,
dels
problemes
de
l'enAnä a càrrec del doctor An,
pel carrm com uns adalerats darrera aquests Goace com una manifestació d'aquests dintre d'un més alt esperit de
Josep-ros,AntiValec
senyane,a, sempre amb el noble afany Loni Batile, mestre de Capella
de la feina o darrera del seu i munes
d'un gran alteres históric i sentimen- justicia que actualment i inspirada en
A.
Gallinas,
Gabriel
Gabarra.
i
J.
Fu&miserear
les
energies
;fruí
essiooals
la parrbquia de Jesús, el qual
es paren davant de les obres del Metrotal. I cont que estimem molt la hist6- els corrents democratice moderno, ha quet.
al servei de la Ciencia, i posant a se- amb paraula tš,cil i convincent
davant d'un anunci lluminós o ría i les coses velles de Catalunya i al acordat convocar una Assemblea per al
de di.ssertä davant un públic norn,
totes
aquelles
miestione
gon
terme
Falten
darles
de
la
secció
quarta
del
beata duna desgracia, to:s eh mines
forte del fons som uns sentimental!, dia a d'abril, a les onze del matt, al
caire simplement económic.
brals 1 distingit, sobre la Litúr,
del prevés material i del soroll i rem- l'exposició humil del correr de la Pal- local de l'A. E. P., Carme, 30, pral., districte X, que poden alterar el rePer aixó, fidels a aquesta actitud gia de Setmana Santa, explican
aultat
penta, els guate, entre les membranes
ma de Sant Just ens sembla una finís- a la qual s'inviten totes les persones que
dignificadosa—que
no
té
res
que
acure
Dema, dijous, es tara l'escrutini gemrstrfvolament la significació
que els protegeixen el cervell ja en sima meravella.
paguin censos i simpatitzin amb aquest neral, al Palau de Justicia.
amb la que de tant en tant presten els litúrgica que enclouen les cerio
traen una de ciment armat, es gairebé
autentica funcionario de rEstat espa- mänies els dies Bants, detenint,
I jo no pise deixar de felicitar aquells moviment, a fi de poder constituir ofisegur que no hauran estnentat gens ni besos colleocionistes de Goigs que hi cialment l'Associació de Censataria per
nyol--, enguany tomba els mestres ofiSe particularment, per la llur
ffliCa aqueet fet delieadissm de que parcials de Catalunya es trabaran a Giro- importäncia, en el Diumenge
han ami une papers vells i rebregats, poder prendre part corporativament en
lava suara mateix.
la informació oberta p,e1,Govern i Manna, aprofitant les vacances d'estiu, per
que estic cert que seis estimen mil
Rama, quina detallada narració
Ara, els somniadors de la Barcelona que les ruines dele seus ulls. Un colare- comunitat i per defensar els interessos
tal de celebrar-hl una aura Assembles,
fou sovint interrompuda per do-,
nata, els sentimentals de la pedra i els cionista sie Goigs ha d'ésser fatalment greurnent menaeats dels censataris.
en la qual secan continuades les tasques
nar lloc a la execució de diversos
devots de la tradició, els que es miren
de
Concerts
ELDORADO.
—
que
en
les
anteniors
Assemblees
de
Taruna ánima pura i adorable; i com a colexemples de cant gregorià que,
L'ATEMPTAT DE DILLUNS AL
les màquines amb una cena ironía i
ragona i de Rubí ja conqueriren la simsició, deixeu-me fer un elogi de Moscón
Por-Job Graciens
com en l'anterior conferencia,
pensen que al cap i a la fi tot és vaVESPRE
patio
de
tothmn.
Francesc Baklelló, amic ele totes les coforen bellament interpretats pela
La memória de Josep Anselm Cavé
nitat i s'estimen mes les coses amb una
L'èxit d'aquestes Es una garantia perLa continuació de les diligencies insses belles, que arta> la seva figura noble
es tejé justament honorada en el se- que tm hom, en adetemea, pugui fer-se nuclis gregorianistes de la
miqueta d'anima. estic cert que aquests
truides
pel
Jutjat
de
guardia
ha
corresi la ama testa rissada, i com a gran
rräquia de Jesús I de l'església
dies hauran fet cap, silenciosament, a enamseat de la música be podria figucabal del que n'haurà d'escatir, si a Déu
post al Jutjat de l'Oest, secretaria del gun concert de l'actual serk de matinées
que el rneritíssim Orfeó Gracisnc ce- plata a la capital gironina. Prestigioses de Sant Felip Neri de Gräcia,
la Schola Contorum de Sant Just, a rar dirigint el chor en una d'aquelles scnyor Frederic Grases Vidal.
figures del fiestee Magisteri disserta- acompanyats per l'organista de
‚cure, mai dirieu què? A veure, sim- "canSories" del Donatello o del Lucca
Per la Delegada, del districte de lebra al teatre Eldorado.
El programa oferia l'interès de acure ran sobre temes duna importancia re- la primera,
pkment, una intelligent, humil i ben della Relsbia.
l'Oest ha estas remes al Jutjat de guarAixf com el Diumenge de llama,
marcable en els camps de la pedagoconjuminada una notable seleccii
ordenada exposició de Goigs. Perú no
dia un atestat relacionas arnb el fet, en
foren també objecte d'un detin,
Josep Maria de Sagarra
gia i de l'organització social própia.
una expnsició de Goigs a la /albalá, amb
el qual ha prestat declaració un sub- les obres produisles pel nostre ingeni poQue la feina será fruitosa a basta- gut estudi, per part del confe,
únic afany i pruija coLleceianistes, 51
jecte que sembla es un amic de la víc- pular, al front de la qual apareixia la
simfonia de Manan "L'Euterpense", ins- meta pral ens ho diu l'adhesió fervo- renciant„ el Dijous i Divendres
-n6uaespoicódGgquveaésr
tima, i que va presenciar el fet.
rosa que han rebut els organitzadors per Sants, essent aixf mateix il.lus,
pfrada en fragmenta d'En Clavé. Les
coro un ale vivent dunes guantes coses
EL CONTROL OBRER
part de lee Associacions, els Camella di- trata arnb escollits canta litúr,
*ces escollides eren "La font del roumortes. Un càndid espectre d'aquellas
reetites de les quals, creient interpretar gira.
capelletes i d'aqueas convents barceloDilluns paseas va celebrar-se al Fo- re", "La violeta", "Ester", "Les flors
S'acabà l'acta regraciant l'asment del Treball Nacional una reunió de maig ", "De bon mati", "Una ton- els desigs de llame associats, s'han ofert
nins, tots desapareguts i desapareguts
de contribuir al pagament de les despe- sistäncia als concurrents 1
a la qual hi assistiren gran nombre de tada " i "El pom de flora".
la majoria entre el martiri veralca de
anunciant
altres actes culturals
representants de tots els rama de la proles flamee.
La musa ingenua i faca d'En Clavé, ses que té de comportar la projectada que estan projectant-se.
Assemblea.
ducció
per
tal
d'escoltar
les
explicacions
El vaixell "Cataluña", de La Compatendrament enamorada del paisatge, gusCompreneu que una exposició aixf
Aiad, cada partit ha de pagar les del
dels vocals patrons, que pertanyen a tadora com cap altra de la seasa rustino pocha fer-se en amieste Ihscs de Bar- nyia Transatlantica, de Barcelona, nauseu respectiu delegat; cada Associació
l'Institut
de
Reformes
Socials,
referent
de
Río
fraga
diumenge
passat
a
la
costa
celona afadigats de Ilurn i de scroll,
chal (pastorets, fonts, violetes, salzes,
provincial
les del seu president, com a
amb varales llameante i meravelles din- de Oro, <legst a haver embarrancat als a la seva actuada en aquell organis- rossinyols...) vibradora a l'auba o als
delegas de "provincia"; i cada Associabaixos que hi ha davant de la Factoria tne.
dústria. Afortunadament, a la costra
capvespres llänguida, vora la mar en
ció provincial destinará una quantitat
, tas ecncluVan presentar-se les emú
oiutat, encara no han fet asaltad tot el que posseeix la Transatlántica a aquecalma, sibarítica, expressadora d'un plä- a les que, amb carácter general, tingui
ESPECTACILES CUYAS
sions:
que té ánima ; encara hi ha cancerosa i lla regió.
El dia 21 de mere s'inaugura
Primera Es rebutja solidariament el cid romanticisme tense tragedia, fina- l'Assemblca.
pelares Ilepades, esmolades i patinades
Heu's aquí els telegrames que hayan projecte del control brer.
ment matisada amb colon páLlides d'aNo poden ésser mis justificades aques- SOta la denominació d'Especta.fles
per la passió centenaria. amb una fon- rebut donant comete de l'accident:
Segona. S'aprova la conducta de la quareLla va ésser glorificada amb tot tes despeses, tenient en comete les in- Cuyäs, una temporada de sessions
teta que canta a la vera i una capella
secundat
Las Pa!rnas. — El vaixell espanyol
honor
per
l'Orfeó
Gracienc,
evitables
dhligacions que crearan els treinematogräfiques d'assumptes
representada patronal a l'Institut de Reroent de devoció. Un daquests doleos
"Cataluaa", de la Companyia Transduna nodrida orquesta.
balls a realitzar.
completaments moral; propies
formes
Socials,
recorta de Barcelona es la Placa de
atlántica, que sorti d'aqtrest port cap a
Entenent-ho
d'aquesta
guisa,
els
mesles
obres
foren
cantades
amoTotes
per a families. En les sessions
Tercera. Es proposa la formació d'un
Sant Just, i allá, a quatre passes. al
Fernando Puso el dia 23 de l'actual ha
tres de la nostra terra donaran una doComite de presidonts de Societats pa- rosament pels encealents orfeonistes,
dels diumenges i dijous. a les
carreró que en ditien la Palma de Sant
naufragat a l'entrada de Río de Oro.
ble prova de corn saben fer leves totes
tronals presente e lacle adherides, arrencant del nombras públic que omtardes, hi tindrà lloo una part de
just—que a mí em sembla que com a
les inquietuds que avui volten l'escota:
Estava cornanat pel capita. don An- perquè formin una ponencia permanent plia el local scardorosos aplaudiments
titelles, sota la direcció del conenom de carrer és gentilissim—si pugeu toril Pastrana.
no tant sols aportant llar col.laboració gut folklorista senyor Aureli Capper tal de que, junt amb els -ronda pa- , en molts deis guate s'endevinava el senuna escala una mica sórdida i obriu
moral a l'obra en perspectiva, sitió taratrons de l'Institut de Reformes Socials, timentalisme com a principal imperatiu.
S'ignoren detalls de la desgracia.
many.
una parta que sembla de rectoria del
be rajut magnànim i desinteressat. senui convenient en el can
ESPANYOL
la
tripucom
creg
ob
ri
cl
passatge
i
La
peca
titulada
"De
bon
matí"
fiSi.
com
es
creu,
sallès i que quan l'obriu toques: tot
el
qual
no
podría
ésser
aquesta
deguse
o
del
gurava en primera audició, no revelant
lació sisan salvat, els portarà a Las que per imposició del dit Institut
Es treballa amb gran aal:vitat
1.:7. be de Deu de carnpanetes, us trodament
arrodonida.
el
control
Palmas el vaixell "Lanzarote", que ha Goverri a'intenais restablir
res de nou co la personalitat del músic
en els preparatius de l'estrena de
bareu amb unes parets pleitea d uns paobrer.
poeta; un cop mes la inspirad() candosortit ja cap a Río de Oro."
l'obra d'En Juli Vallmitjana
pera impresos que, al primer cap dad',
Donar
comete
de
les
concluQuarta.
rosa d'En Clavé canta Pauta riera i la
barandier" (L'Alcaltinada
"Cadiz.—Sha rebut un radiograma
tots són iguala, amb pobresa de <tucoals patrona gentil nineta de calaals dor amb plàcida
sions
d'aquesta
Assemblea
de) la direcció artística de la
donant cumple que s'ha perdut totalment
y ació i monotonía de forma.
de Madrid i provincies perquè aquests i fresca melodía.
el vaixell transatlàntic "Cataluña", que
qual va a etirree de Vemiteent pino
Aquests paperets catan posats entre
delegin Ilurs representante en resmentaVISITA
embarranca a les sorres de la costa de
tor En Ricard Canals. Els escenóo
El concert tingué la seva culminada
tintes de seda, classificats amb una grada ponencia.
Ahir
visitaren
el
senyor
alcalde
els
grata senyo rs Bulbena i Girbal,
Río de Oro.
cia especial i tractats com a veritables
Posadcs a discussió les anteriors con- en executar-se aquell petit poema choscnyors
Dalrnases
i
Ribalta,
caporal
o
pinten les decoracions per aquesa
Els paasatgers i tripulante han enana clusions per la preeidencia, foren apro- ral que porta per titol "Una tontada".
sub-caporal,
respectivament
del
Someta obra.
Escenes en plena naturalesa que En ClaSi us aneu fixant en aquests im- ésser salvase. La carrega ha desapare- vadee per aclarnació i aplaudides calo.
tent
del
districte
cinque,
invitant-lo
a
la
Haydn
vé interpretava a la manera d'un
rosament
resos humils, anireu obrint els ulls de gut.
revista de Sometents que se celebrara
humil, que es dirigeix ala de casa sola- diumenge a la placa de la Igualtat.
1-la sortit el vaixell "Cádiz" per a aumica en mica, i us començarà de baANUNCI DE "LOCAUT"
ment, pera) fent-ho amb bata la sincerixiliar als naufraga."
regar, poc a poquet, el cor. Descobrireu
El patrons picapedrero han anuncias tat del seu cor 1 amb ion entusiasme
SIGNAMENT D'ESCRIPTURA
Les noticies <Ate havem pogut adquitaus treballa al boix inapreciables, unes
que si persisteix el boicot declarat con- enternidon Va ésser bisat ranacreóntic
Tresques garlandes i uns finissims orna- rir pel nostre comete confirmen la per- tra un d'ells, la setmana entrant planEl senyor alcalde, en qualitat de pre"Llevant
de
taula"
que
excita
torea
ments del disset català; unes ir/lames dua total del vaixell i l'haver-se salvat
sident de la Junta directiva sie rExpotejaran el "locaut".
aplaudiments, especialrnent aquel' delid'aquell gust priman tan viu, que ja no els seus tripulants i el passatge, que
sició, ha signat rescriptura relativa a la
LA
VAGA
DEL
METROPOLITA
AVIS ALS MESTRES
cias
"Hurra!
Glória
a
Noé!"
que
esforen
recollits
pel
vapor
Ciudad
de
Cacompra duna parcela de terreny protornará mat mas, uns versos tense vodiz", de la mateixa Companyia que fcia
El governador va confirmar ahir als data entremig de la peral.
Es recorda als mestres pertanyents a
pietat del senyor Francesc Josep Fralada, planers i senzills com unes ales
l'Associació Barcelonesa de Mestres ofiArribará dia que Icitel de Josep An- dea, necessària per a la urtnnitzaci6
'oreneta. Tota una pietat morta i en- el viatge de retorn de Fernando Pao a periodistes que la vaga dels obren del
dais, que, en pagar-se els havers d'aquest
la Península.
Metropolitä s'havia estes, essent única- selm Clavé deixi de brillar, peró la va- del cartee de Lleyda.
terrada, tot un sentiment limitat i pur,
mes, l'habilitas els hi descomptari, ultra
ment 105 eLs homes que segueixen tre- lor simbólica de son nom gloriós perEl "Cataluña" sortí de Barcelona e/
tot aquell perfum del recolliment i del
MOCIONS
la quota ordinaria, l'extraordinaria acordia 15 del corrent embarcant vuit pas- ballant
durará eternament en ja história de la
¡aterre;
A la Comísala d'Eixampla han estat dada a la darrera Asnsnhloa per atendre
• I acuse voler, anireu confegint amb satgers i càrrega general. Feu escala
LES ELECCIONS DE JURATS música catalana. Per alzó la celebrada>
les desposes extraordinàries de la Feformulades les següents mocione:
imaginació, una estructura de carpen a Valencia, Alacant, Cartagena, Cádiz, OBRERS AL TRIBUNAL INDUS- d'un homenatge a la seva memória meSanta Creu de Tenerife i Santa Creu de
reix sempre una coral felicitació. Abrí
Dels senyors Domenech, Escola, Maa deració.
I places i convente i capelletes, una feTRIAL
ho fem a l'Orfeó Graciene i a son ditons i Tomas, porqué co formuli un
ASSOCIACIO PROTECTORA DE
aornia barcelonina desteta i profanada la Palma. La scva dotació constava de
Diumenge passat se celebraren les elec- rector rinfadigable mestre Balcells.
projecte de pressupost per a la instaLlaL'ENSENYANÇA CATALANA
aro humea.
per sempre. El convent dels frares precions per a designar als Jurats obren
ció de columnes d'igual tipus que les
El "Cataluaa" fou construit fauty
L'Associació Protectora de l'EnseninAl final del conceat vibri el nostre
dicadora de Santa Caterina, el monestir
existente
en
el
centre
del
¡ardí
del
carece
1883 a Dunalarton (Anglaterra), tenia del Tribunal industria/.
ea Catalana ha rebut per a la seva obra
himne nacional i a seguit la cernió ca13e Sant Joan de Jerusalem, l'església
Del gran nombre de canddats pre- talana de "La hfarsellesa".
de les Corte Catalanes (entre Rambla de
3.842 peus d'eslora, 422 de manega i
la quantitat de 1.000 pessetes de la sede Sant Sebastià, dels Encante, els Mísede
Gracia),
per
a
la
Catalunya
i
passeig
sentats
quedaren
elegits
cIa
següents
275
de
puntal
amb
3.665
tones
de
regisnyora Teresa Calcetas de Pasqual, a
pims, els Trinitaria, les Geranimes, les
• *
iLluminació
elèctrica
de
la
Ronda
de
nyors:
tre
brut.
la memória de les sextas filles Albertina
Reates, que ara es una placa amb una
Disaabte de Glaria, diada de CarameSant Pere, trajecte compres entre les i Montserrat
lles, l'Orfeó Gracienc ()feria un con- places de Catalunya i Urquinaona.
No cal dir cona la Protectora ha agrait
cert al poble, el qual tindrä !loe a la
I uns altres de diferents regidors. de- tan nable gest, que voldrien tingués imimanant
mes
itluminacia
a
aifcreras
Ilocs
Plaça d'En Rius i Taulet. Aquest emitador s,
ten, que patrocinat per l'Ajuntament de la ciutat.
Tambe ha rebut un donatiu en matalic
de la ciutat fou instaurat per resmendel senyor Eugeni Ibáñez, d'Iquique.
tat Orfeó, és esperat amb molt interés
LA SOCIETAT ASTRONOMICA
per tenir-se encara prescnt que en tal
Ha quedat enllestit el programa dele
diada de rally passat es congregaren en
diversos actes que el Comité permanent
la dita pina mes de vuit mil persones
de Divulgada i Propaganda de la Sodesitjoses de sentir la serenata que els
netas Astronómica d'Espanya i Améritantaires graciencs dedicaren als seus
ELS POMELLS DE LA BAR- ca ha organittat per la primavera acconciutadans.
CELONETA I LES CARA- tual i ultra de les intereasants canjerencies que oportunament s'anunciaran
MELLES
hi figuren dues excursions a l'Observad'interés ha despertat l'anunci de
tori Fabra, la primera de les quals tinA
Übtet laMolt
sortida del chor de Caramelles de
Irá lloc dissabte que ve, i calará dedicala Federad() de Pomclls de la Rancio- da als planetes Júpiter i Saturno, amb
Hi trobareu diverses pagines cspeciats, cada una essent un resum d'una branca
neta.
una conferencia preparatória a cauce
Acompanyaran les cantades un esco- del president, dun J. Comas i Soli.
de Fact.:\ :lat nacional.
lla
nombre
de
professors
de
la
Banda
HOMENATGE
A
N'ANTONI
ROS
CURSET DE I,I,ENGUA FRANHi trobbreu gravats que reflecti r ar el present i el passat de les arts phstiques
de la Bonanova.
I GUELL
CESA
Clualui,ya.: una plana literaria 9.mb fragments inedits dels millors escriptors; la
Són multes les fattalies que han aedimecres dia 28, a les nou
Diumenge se celebra amb molt d'è- ceptat oir les canenns que entonaran
fulla d'homenatge a En Pep Ventura; fulla agi amb articles dels técnico mis
de la vetlla, comenarä a l'Ateneu
xit rhomenatge que l'Ateneu Obrer Ca- els pomellistes de la Bareeloneta.
Eneiclopédic Popular el Curse'
- eminents i gravats reproduint divers f,s a spectes de la granja adquirida per la leantalà de Sant Mar-ti feu al fill d'aquella
T
en
A
EN
FG
iI0MENATGE
d'Estudis -Superiors de Llengua
barriada i canaleta pintor eseenógraf
comunitat per a ensenyament i exrerienci cs.
'VARES
Francesa a través de les mes anpN'Antoni Ros i Chela mula motiu d'haHi trobareu una not i cia, acol4anyad a Ce grVics, sobre els projectes i raillores
ver decorat generosament la seca sala
Degut a la iniciativa del P. de dala Figures de França que anirà
;
Plana
d'esports;
plaua
musical
amb
interessants
estudia.
J. "AMies dels eta Po- demmtront-Ilant en varies conte,
re Barcelub.
teatre.
Félidos Mt • A. Bertrand Director
mells baraelonins ofrenaren al
La (esta consista en una funció a arlii troi n areu el cómençament de la sensacional rm€1.1a Seixanta-ú!...
mestre 'fundador En Josep M. le l'Institut Français de Barcal:1-,
ree
de
la
companyia
de
Mermé
Nicolau,
al
mateix
preu
de
sempre.
Aquest número extraordinari es vendrà
que representa l'obra "La dama enamo- b'olch i Torres el seu bust de na, dedicant la primera sessio a
Voltaire.
bronze, escultura d'En Francesc
l'esludi
No ajorneu la vostra subscrip2io!
rada".
suscripeitS
• ••
En un deis intermedie es dona al se- Carulla, eostejat per
ansia la quota única i per una sonyor Ros un artístic i formas vas de
la vegada, de dou centirns.
El públic no deixa de demostrar-nos pràcticament la seva adhesió. Un dltall: en
cristall i argent, havent-hi en el sea
L'esmentat Pomell ha circulat
estoig l'ensenya barrada, damunt de la
vint-i-quatre hores han estat recollides a la nostra Administració:
unes fulles a hola els Pornells de
qual hi ha la dedicatória nernenant-to
Sr. Director:
Barcelona perqsiè siguin em387 altes de Barcelona.
Soci d'Honor.
Vaig assistir dijeses passat a la ' Proplenarios arnb els noms del adhe122 altes de fora.
Li ofrena, amb sentides 'paraules, el rits 1 admiradors que vulguin mulgación de dignidades" del Col.legi
com
de
felicitació,
moltes
d'elles,
la
president de l'Atetteu regidor (raques- contribuir a la suseripci6, per de Pares Jesuites i va pradairme inAlhora hem rebu tun bi-de-Deu LC cartes
ta ciutat, N'Agusti témala. ,Abans N'An- tal de fer-ne un volnin i Mu- dignadas el que tata aquella testa tos
d'Un Català d'Eivissa, que publicarem acl és, incloent llistes de subscriptors.
sota Bonsoms explica flash eloqüentrar-lo a l'homenatjat en l'acte en espanyol. Es que els tempa no canEls anunciants han respost igualment al nostre e:4°n d'una manera magnífiment els motius pela quals es feia rho- de l'ofrena que tind'rä 'loe el dia vien peLs directora d'aquell CoLleg? Femenatge. El senyor Ros remuda molt
ca. Si fa poc els invitàrem a apressar-se, ara ens cal dir-los que no podem respGndre
22 d'abril al Palau de la Música ró el que mes que indignada va pral'ofrena, esscnt lote molt aplaudas pel
duirdne tristesa va ésser veurer cont
Catalana.
que siguin inserits els anuncis que N,inguin a Partir d'avui.
(cien recitar en espanyol in Barg (flanombras públic que assisti a la (esta.
Per si algun Pornell no ha reNo cal que diguem com agraim aquestes manifestacions tangibles de la simpatía
S'adheriren el regidor senyor Massot, but encara lea fullee o neeessita cura de fons al joyo Enrk Prat de la
Rala. fill del patriarca del nacionalismo
ex-tinent d'alcalde per aquell districte, dades, pot dirigir-se al Presicatalana.
se.
i el que ho is jara, senyor Nadal. Assis- dent del •Pornell "Amics dele catalá...
Aqueas c.ontrasentit eis intencional?
tiren gran nombre de representacions de
Vello", En Josep Turell, SatineSigui cota sigui. en protesto amb tata
personalitata i entitats.
Des d'ara podem anunciar que dins d'aquest mes mateix, publicarem un altre
L'Oil, 1 12, bajaos.
Es precis que les tulles, de g u- catala,
A la secretaria m'obsequie eh invites.
número extraordinari, probablement per la diada de Sant Jordi
P. ftlas 1 Bada a 1
dament emplenados, sien trassenyor Roa b o u molt felicitat.
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TELEGRAMES
LES REGIONS OCUPADES

DE RUSSIA

Es reprodu2ixen altra 1
vegada els moviments 1
de tropes antiboIxevistes a la Sibéria
oriental

conferència alenb el Süt51 .-S)C,'t•l a-

del ministeri di l'In'ertur.
També va celebrar eorsieKeie,es
amb el gran metaLtsirgic americä misten Gary.
Stinnes canviä lambe impreesions amb el se ari gene! al
del ministeri de Nie 4'13 estraugers, creient-se cu en la
versa es va parlar de la qneblió
de les reparaeicep.
Ahir mateix, a £1'.'nsa hora, va
surtir el gran indestr ial alemany
cap al sen pais, s .n.ses detentr-ee,
com s'havia dit, a alila.—Havas.
Roma, 27. — Als e'reols no:Jamericans s'afirma que (ds i,ondeige del senyor Si. mes prop de
Mr. Booth, deleg ,. 1 de les Laut bree de Comerç aniercancs ..n
el Congrés comer ;..11 de Ruma
han fracassat.
El senyor StUines ha sortit
cap a Berlín passant per
cia. El "Giornale d • Ital t a" eiltfirma que el eenjor Stinnes mar
xa directament a Bir'in.
Be desment que les gesii(ina
del senyor Stinnes prop del Vati eh hagin tingut sr.a,ar äzit que
les empreses prop ciii Mr.
h

PER L'INDULT DELS ECT,ESIAS
TICS GONDE mPNATS PELS
SOVIETS

Londres, 27.—El diputat senyor
Ron w orty, junt amb el diputat senyor O'Conner, ha adreçat un aerograma al Comissari soviétia
d'Afers Estrangers, senyor Poitxerin, intereesantse en favor dele
bisbes i altres sacerdote católica
condemnats pels tribunals deils so
viets—Havas.

—Hayas.
ES DESMENT tr. E HUG S FINNES HAGI ESTAT REBUT l'EL

PAP
Roma, 27.—En els eircols autoritzats es desaent que *1
senyor lino Stin . .ts hagi ("sial
rebut pel Papa— Ha7.13.

NOVA EMISSIO DE MARGS POLONESOS
Varsovia, 27.—La Cambra ha
adoptat un projecte del Gcrvern
autoritzant l'emissió i circulació
d'un( billó 800,000 milions de
mares polonesas—Hayas.

) HA EM EL CANCELLER
PITJOR II'
Berlín, 1 2. —L'eelat del caneeIler Cuno ha empit.j.-mat una lotee. /313 troba atacs t d'una Heugera pleuresia. El mini-:tre de
Negocis estrangers el reemptaverá en la -sessió de la enniLssió
de Negocie ext e ana.. . , ra. la anal
perdrä per ato?, , 11".1 mica if.rnebr d
portincia.—Havas.

MR. EDWARDS, PRESIDENT DE
LA CONFERENCIA PANAMERI,
CANA
Santiago de Xile, 27. — El senyor
Agusti Edwards ha estat nomenat president de la Cordel-inda panamericana.
—Hayas.
LA REGERA D'UN TRESOR

Londres, 27. — Telegralien de
Johannesburg al "Sunday
press" que ha fraeassat la nova
temptativa feta per descobrir Lis
milions amagats durant la guerra
del Transvaal. L'ex-soldat que ha
via deolarat falsament haver descabed un cable soterrani que ciem
dalia al llo en el goal hi havia un
piló de 62 barres d'or, ha esta*
condemnat a sis mesos de prestó.
EL REGT31 INTERNACIONAL DE

TRANSPORTS PER FERROCARRIL.
Ginebra, 27. — La sots-efa aló de la Societat de Nacions,
que té al seu càrrec l'estudi deis
• o!t transport,s per ferrocarril, ha
acciabt la redacción del projecte
de convent sobre camine de fer-re.—Havas.

L'ACORD ENTRE BULGARIA

policia de seguretat

Dusseldorf, 27. — El g.meral
Dégoutte ha signat un edicto cn
virtut del qual querlr disolla la
policia alemanya de. seguretat
que actua als territ. srla °cuneta.
—Llevas.
virtut de
Dusseldorf,
l'edicte del general Ddgmilie
solent la policia ate.a...t.ya de seguretat que actual al territoei
ocupat per les tropa francehes,
tots els individus qau inlegeem
aquesta policia han d'isser linrnediatameni expu:aate de tals
territoris.
De mes a mes ffispost l'edicte que les Assemble2s admiaistratives alernanyes de l'oentenuit
territori pudran os g trulzar-se
en Hurs respectius disIrtet .. e una
policia municipal, es efeeti as,
armament i uniforme dels mutis
seid fixat pel gerrral coniandunt
de les tropas d'oeuli.!c
Per últim, s'estal . .o que iothom que contravingui ÇO que ..s
disposa a l'adiete sc e a portal davant el tribunal mi.isar —Havas.
Roma, 27.--Seg a ns els diar.s,
/fue Stinnes va t.si'ar ahir el
Papa i el carden& °aspare,. A
la tarda va «Ubre.. una II-irga

LA CAMBRA DELS COMUNS
• S'ASSABENTA DE LES CONDEMNES ALS ECLESIASTICS RUSSOS
ES TEM QUE DINTRE 48 HORES
SERAN EXECUTATS ELS CONOEMNATS A MORT
Londres, 27.—Cantbra deis Comuns.—
El sots-secretari del ministeri d'Afers
Estrangers posa en cooeixcment de la
Cambra que acaba de rebre de Moscou
la noticia nave estat condemnats
mort l'arquebisbe de Petrograd monsenyor Cioplak, i el bisbe monsenyor Buthikiewios, aexl caen condemnats a penes
diverses de presidi, s aeerdots católics
Inés.
El sots-secretari, entre el silerici de
la Cambra, elegí que l'agent britnic que
comunica aquesta hoticia, expressa el
temor que les sentèndes de mort siguin
executades en un termini de 48 horca,—
Hayas.

- •

un ediete del general Degoutte expulsa tota la
Han fracassat les gestions d'Huc Stinnes a Roma
está malalt de pleuresia

Moscou, 27.—En diferents punts es
tnaniíesten moviments anti-boIxecistes.
Grups pertanyents als antics exercits de
Koltxak i de Semenev operen a la mi:,
del Kamtsvatka i cap a l'Oest de resmentada provincia.
Es diu que els anti-bolxevistes t-ón
amos de les ciutats de Ectropavlovsk
i Anadee, a despit de la resistencia de
les tropes soviètiques.
Han estat condenumts a mort algues
oficials de l'exèrcit anti-boIxevista, que
pogueren ésser detinguts recentment.
Els destacaments anti-soviètics també
executen a tots els comunistes que agafen. — Radio.
CONGRES DELS ELEMENTS DE
LA POL/TICA PAN-RUSSA
27. — S'ha inangurat el segon
Congrés de delegats dels elements directius de la política pan-russa, en el
Qual prrne npart delegats de les Txeques,
de les divsions de l'exèrcit yermen 1 de
l'armada.—Radio.
POLONIA PROTESTA PER LA
CONDEMNA DE L'ARQUEBISBE I
SACERDOTS CATOLICS
Vars6via, 27.—El president del Consell de ministres ha protestat prop del
ministre de Petssia contra le condemna
de l'aequebisbe i sacerdots católics. Suplica al representant dels Soviets que
cridi l'atenció d'aquests sobre la responsabilitat que l'execució de la dita ser.tència entranyaria, fent constar que PoIónia consider ala condemna eorn estranya a tota idea de justfcia.—Ilavas.

1

LA GOMISSIO INTERALIADA

Sofia, 27. — Tota la premia+
búlgara es felicita de l'acord entre Bulgària i la comissió tutoraliada. El dit acord posa fi a
Tenguniosa epoca d'incertitut i
de prohibicions econbmiquee,
obre un peri-ode de pau, gräcies
qual el país es reconetruiris i
• es regenerarà. En general, s'elogia el Govern per l'acord i es fa
notar que en aquesta queesti6 ha
Ungut al seu costat a tot el pats,
sense distinoi6 de g rupa politice
.—Havas,

DE FRANÇA

INQUIETUD PEL DAIlltEll
CUAS DEL DB. CllNG
París, 27. —Al `Journal - li telegrafien de Be Un que en la
circola parlamen'a . :.s hi ha cesta inquietud per la eignerea-iie
de l'últim dtscurs ei Cttns a 311t ato, • nel qu'are: te eoat'ave vivan:cera amb les pra ...111.3 protestes de pac.fis.
Durant la sese.A d, la C . n Mlak. u5 de Negocia estangerS del
Reichstag, els su.i'altst-s es proposen demanar l eeneeller qu.•
precitoi i concre',1 ii eeva 1., Hit.
ca.—Hayas.
DETENCIO DE FUNCIONARIS
ALEMANYS
DusseMorf, 27. — Han estat detinguts
cinc funcionad, aleman y s d'una oficina
clandestina de Deanes, en la <mal cobrsven els drets aranzelaris d'un grup

de comerciants que s'oposaven a pagarlos en les Duanes intervieteudet Per les
autoritats franceses d'ocupaciók — Ha-

vas.

•

MES DETENCIONS RELACIONADES AMB EL COMPLOT NACIO-

NALISTA
Berlín, 27.—La palia ha detingut dos

ex-oficials de l'exhrcit 11 el secretari
de Rossbach, inculpats de complicitat
en el complot nacionaliata.—Havas.
SUPRESSIO DE LES SOCIETATS
ULTRANACIONALISTES A
TURINGIA
Berlin, 27.—El Govern de Turfngia
ha prohiba les retmions del partit ultranacionalista i suprimit lea seves Socae-

tats.—Havaz.

París, 27.—Telegrafien als diaris des
de Wiesbaden que les autoritats d'ocupació han detingut el general Von Mudra, ex-comandant de l'exercit.—Havas.
CLARA ZETKIN, DETINGUDA 1
ALLIBERADA
Dusseldorf, 27.—Ahir, al metí, en volee entrar a la regló ocupada la diputada comunista del Reichstag Clara Zetkin, que es dirigia a Essen, per parlar
en una reunió comunista, fou detinguda
pel lloc francès de Scharnharst, el miel
va donar part a lacte de la detenctó a
les autoritats superiors.
El general Degoutte, tan aviat cotas
ho va saber, va manar que fas alliberada la senyora Zetkin, i que se Ii defeca
seguir el viatge.—Havas.
LA PREMSA ALEMANYA PROTESTA CONTRA LES NOTICIES
DE L'AGENCIA WOLFF
Dusseldorf, 27.—La Prernsa dels paisos del Risita protesta contra la carnpasea de noticies que realitza l'Agencia
Wolff
El diari "Weld am Montag" diu que
de seguir així succeira ara el matee<
que passà durant la guerra en què le noticies de les Agencies oficioses
eren preses serios,ment pchs n'emanes
—Radio.
El. CONGRES DE LES CAMBRES
COMERÇ I L2S REPARACIONS
Roma, 2.—Mussolini ha rebut abans
de sortir cap a Milà els representants
del grup financier del Congrés de la
Cambra Internacional de Comerç, els
quals li han comunicat les decisiom unanimes preses en favor de la solució
de la qüestió de les Reparacions i del,
deutes ihteraliats. A aquest efecte s'ha
creat una Comissió permanent que començarà aviat els seus trehalls.
Els delegats nordamericans que han
coleaborat en aquesta resolució s'han
compromés a fer als Estats Units la
propaganda necessaria prop de les Cambres de Comerç per portar Nord América a una coLlaboració mis estreta amb
Europa en general i amb Italia en particular—Radio.
LA PRENSA AMER/CANA L

L'OCUPACIO
Nova-York, 27. — El (Bah
"Outlock" protesta contra la relactó que alguns diarias intenten establir entre l'ocupació de
la Rhur, que Os l'exercici d'un
dret practicat amb una gran moderació, amb la invasió alemanya de $914, que fou la violació
de tot dret, i acompanyada de lode crims.
ta
El periòdic afegeix lere en
aquesta dura prova França obtindrà la victòria, amb tot i les
prediecions:dels aficionas a profetitzar desastres.—Havas.
LES DESPESES DE LES TROPES
AMERICANES A LA RHUR
LA CONTESTA DE MR. HUGHES
A L APROPOSTA DELS ALIATS
Washington, 27.—El ministre
d'Afers Estrangers Mr. Hughcs
ha contestat a la proposta dels
aliats sobre el reembore de les
despeses d'ocupació de les tropes
americanas- Sembla que en Usementada resposta el govern nerdamerieä està disposat a deduir
els bina alemanys que' entraren
en poder de les tropes d'ocupació
i els quas s'eleven a 53 milions
de marap or.
La.resposta ha estat rebuda Ja
per l'Ambaixador dele Esteta
Units e Parte el qual l'ha comunicat al Golfern francés—Radio.
Washington, 27.—La contesta
del senyor Hughes a les proposidone dele aliats relatives al reem
bore de les despeses de les tropas
americanas d'ocupació a Rhenänia, send avui comunicada pe! senyor Warleort a la reunió económica de Paris.
En els efecds ne oficials s'assegura que ele Estala Units es mostraran disposats a deduir de la
suma total que reclamen, I valor
dels boba d'Alemanya que estan
en posaeasió de l'alterca americä
corn a eonsequencia de Parmistiei i el valir dels qua% representa
aproximidament 55 miliond de
mares or—Havas.
DECLARACIONS D'UN FOLITIC
AMERICA
París, a—El tnembra de la delegad() nordataericana, senyor Chumh, que
ha estat invitat a visitar el Marroc, ha
declarat el que segueix al pernódie "Le

Temps"
"A Adürica estiman que la situació
política de França Es superior i que el
poble sencer ha de considerar incautestablement que receló a la Ruhr Es fónica possible per tal que Franca faci
complir a Alemanya ele seus solemnes
compromisou deixant aahrats eta dreta
francesos I afirmant la seguretat del
territori.
'Admirem la paciencia, la moderaci6
de Frena, i molt mes, per tal cosa fe

::

bem que si Alemanya hagués estat
el lloc dels franccsos, hauria donat a
Frene.' un termini de vint-i-quatre hores per buscar les sumes totals i satisfer-les imrreediatament, amb Famenaga
d'afusellar els franccsos, sense distinció de sexes."
El senyor Church recordä l'èxit del
senador americä Davis Reed, quan Franca va trarnetre les seves trotes a la
Ruhr. Recordà així mateix que el senyor Frank Simonds, director del "New
York Tribune", afirma que fou ell
qui va e ,criure aquelles declaracions que
canviaren el punt de vista de Iedministració del senyor Harding.—Ilavas.
SARHA BERNHART, DE COS
PRESENT
UNA ENORME GENTADA DESFILA PER DABANT DF •
CADA VER
París, 27.—Aquest matí tee:ktr oses
personalitats de la política i de l'art han
desfilat pel domicili de Sarha Bernhardt.
El cadäver de la insigne trägica ha estat col.locat ja a la caixa de fusta de
rosa que s'havia fet construir fa trenta
anys i que acompanyava sempre a l'actriu en els seus viatges.
El dormitori ha estat convertit en capella ardent
El casis-en es troba cobert de rases i
de liles.
Per disposició de l'actriu, el seu cadaver ha estat vestit amb una túnica de
sati blanc i ti ha estat col.locada en el
pit la insignia de la Legió d'Honor.
Aquesta tarda el president de la República, senyor Millerand, ha trarne's un
representants per expressar el condol a
la familia.
Tots els diaris de París i províncies
dediquen avui llargs cornentaris i sentits homenatges a l'actriu que acaba de
morir.
A la tarda el palie ha estat admés a
visitar el cadäver.
Ha es . at tanta l'afluència de gcnt desitjosa de retre un darrer tribut a la popular artista, que hä caigan mimar un
servei especial d'ordre.
Els funerals se celebraran el dijous
vinent.
L'enterrament, per disposició de la finada. revestirà gran senzillesa.
El cadaver sera inhumat a la tomba
que posseeix la familia al Cementiri del
Pare Lachaise.—Radio.

ELS PERITS ALIATS HAN ACOR,
DAT QUE GRECIA I TURQUIA
DISCUTEIXIN DIRECTAMENT
L'ASSUMPTE DE LES REPA...
RACIONS
Londres, 27.—El senyor Venizelos ha sor« avui cap a Parta
Bense haver vist a Lord Curzon,
el qual es trova malalt. Estigué
en el Ministeri d'Afers Estrangers, on exposà a sir Eyre Crowe
el punt de vista de Grecia en la
questió de la solució del seu conflicte amb Turquia.
Sembla que els perits alials han
arribat a un acord en o - que es
refereix a les reparacions grecoturques, que consisteiz en deixar
a Grecia i Turquia que discutei.
zindirectament l'assumpte.
En ele aireeis aliats es manifasta tendència a escollir Lausana Com a iloe de la Conferencia
de la Pau.—Radio.
Menes, 27.—S'assegura que si

El canceller Cuno
els lores insisteixen en demanar
una indemnització, Venizelos reclamarä tumbé segons instruccions del Govern grec 375,000.000
de 'linees esterlines a Mole de reparazions. El total de les reivindicaclons gregues excedeix al de les
turques, pece seran abandonades
Si els turcs abandonen les Ilurs.
-,e-I
EA FAVOR DELS ARMENIS
REFUGIATS

Washington, 27. — E/ representant de la comissió nordamericana de socorsos,
da a Llevant, ha demanat al Departament d'Estat que reclami
enèrgicament prop deis governa
aliats perque aquests irnpedeix;n als turca la deportació cap
a l'interior d'Anatedia dels refugiats de .11Ies. sina. Aquest, en la
mejor part armenis, eón 4,500.
El representant deis Estats
Unids diu que la eneitat d'aquests
refugiats moriran durant .el
ge a Anatblia.
El representant nord-americà
fa observar que en el pont de
Mersina hi ha suficients vainita
per a trasHadar a aquests armenis a qualsevol país que estigui
disposat a rebrels.—Havas.
ELS PERITS ALIATS HAN TER- 1
MINT LLURS TREBALLS
Londres, 27. — Els perits aliats han
terrninat aquest matí llurs treballs.
Aquesta tarda se celebrar à la sessió
plenaria sota la presidència de Lord
Curzon.—Havas.
LA S. Di, :S.AClia,Z
Ginebra, 27. — s. ,.
el
Na..e-ne,
• la e- riferencia duanert que sita e.-

Comitè de la S'tenze t at.
amb l'objecte da pr

helear enaimes:a capdal ni pArtir del dia 15 t1 .st:.;1,-.• del a orrent any. L't b, ie .1"aque a
conferencia se,-a la simplificacid i unificació 'da les foriliaiitate duaneres. Setea . 1 landió esaminades les inberode.c.as eoleze
rettlitsa.bs
política comercW,
pels diversos colnit .',s en (tirerents paisos.

Ultra els mernbeas del Corrut,
prendran part a la reum.ó els p.'..nits d'Austria, BeIg . e.i, Espanya,
Frenes, Anglat . ,ret, liongc a,
Italia, Polünia, Sizícea. 1:3212uesloväquia i Uruguity.—Havas.
LA MULLER I ELS FILLS DE
L'EX - KAISER S'HAN TRASLLA- DAT A L'ALTA SILESSIA
Londres, 27.—Comuni quen de Doorn
que la muller de l'ex-kaiser i els seus
fills s'han traslladat a Sador, Alta Sikssia.—Havas.

ELS JUEUS DE RUMANIA
Bucarest, 27—El Consell de mi
nistres ha examinnat les disposicions relatives als dres dels
jueus de Romania, disposicions
que seran incloses en la nova
Consitució.
Sta decidit que tots els Jueus
tcdes les provincies de Rumania, donnciliats en el regne des
del primer d'abril de 1918, seran
reconeguts com a ciutarans ron-lanosos de dret 1 sense altra for,
mali tat.— Ha y as-

Les noves línies a
ríes Marsella:- Alge
via Perpinyà -Barcel
na-Palina i Marsei
Casablanca
Marsella, 27.—t-la produit veritable
tusiasme l'anunci de la próxima expio
ció de les lisies aéries Marsella-Ak
via Perpinya-Barcelona-Palma, bis
aal, i Marsel la-Casablanca, via Per
nyä, diaria.
En espera que algun dia pegui
tan-se amb aparells que permetin
vessia directa del Medaterrà sense
les l'explotació de la línia Marsellager, via Perpinya - B arcelona-Palma , pe
meträ d'estudiar practican:tu amb
menors riscs el rendiment comercial
l'esmentada linia.
Per a fer el servei diari nomé , tre
ca obtenir que el Senat i la Cambia co
cedeixin credits suficients, els vals
timen en usas dos milions de frena.
Per la Una Franea-Marroc, s
en el mes de febrer proppassat
ren en tots dos setits 174824 catees,
fra 5.700 el febrer de re2o; t2000
194 i 53.000 el to22.—Radio.

NU LLIBRE SOBRE EI, NIATP.I
MftRl DELS SACERDOTS C.
TOLICS
Praga 27. — publicall
traducció d'un Ilibre francés s
bre el matdirnoni dels sacerd
eatólies. E naquest Ilibre es re
produeix una suposada encielie
de Lle6 1111 autoritzant exeepeio
nalmen el warimoni dels cape
Hans al bis! U.
L'ArKart "Jal ólic "Ceeh". a pro
niesit d'aqueet !libre. din que

t.:abe de 1,ra'nve, Hradec ha rebn
de la Santa ti>Ot una carta dedo
ran t que real no ha existit l 'es
runtat ent i que tal excep
eso DO ha costal mai feta.—Haya
LA PROXIMA FIRA DE MOSTR
PADUA
Roma, 27.—La Comissió execti.iva
Era de Mostres que ha de celebrar
se a Padua durant la primera quines
del mes de juny, ha rebut importan
time , adhesions. que asseguren a aq
ta gran manifestació mercantil l'In
més prometedor.
A aquest respecte s'ha fet una
ble afirmació d'activitat comercial,
tinada al major increment de l'
canvi arnh restranger.—Havas.
la

MR. DONAR LAW SOFREIX
ESTAT GRIPAL
Londres, 27.—Bonar Law es troba
lalt de grip.
Probablement ea podrä assistir del
a la Cambra de Comuns.—Radio.

OBITUARI
Paris, 27.—Ha mort a l'hospi
tal de Val de-Grace el vice-Alm
rail Malharne, ex-Cap ¿l'Es
Major de l'Armada. Comptava 7
anys.—Radio.
L'AVIADOR FRANCES MOTO,
NIER SHA ELEVAT A lomo
METRES
Le Bourget, 27.—L'aviador Mout
nier ha sortit a dos quarts d'una de 1
ródrom per tal d'intentar batre el
cord mundial d'altura.
L'aviador tornà a les dues de la ta
havent-se elevat a una altura de lo
metres.—Radio.

L'AJUNTAMENT DE PARIS P

GARA L'ENTERRAMENT DE S
RAH BERNHARDT
París, 27.—L'Ajuntament acaba d'
condar que l'enterrament de Sara
nhardt sigui costejat per la vila de
ría—Has-as.

El ¡ove

Joan

M. Igitsias I lfghei

ha mort aval en aquesta dula! a l'edat de lb anys havent rebut els Sts. Sagraments i la Benedicció Apostòlica
(A. C. S.)

•Els seus desconsolats mate Encarnació d'Abadal vidua
d'Iglesias, germans JoSep M. a , Mercè, Pilar, Montserrat,
Concepció, Carme, Mujan, Joaquim,Maria i Encarnad "), germans polítics Josep M. a Llavasi i Maria Massuet, onJes, nebots ¡familia tota i el jove Ignasi Adroer preguen a Ilurs amics
i coneguts que el tinguin present en llurs oracions.

LA PUBLICITAT

Dimecres, as de mere de 1923.
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CONFE RENCIES
D'ESPANYA
La qüestió del Marroc

L'Alt Comissari i el
ministre de la Guerra
Fins prop de les dues de la tarda ha

estat reunit a ministre de ta Guerra amb

¡'alt comissari, al despatx del primer,
ocupant-se de la qüestió del Marroc.
Després el ministre de la Guerra ha
rebut els periodistes al seu despatx oficial.
Els repórters li han preguntat sobre
el que havia versat la conferencia celebrada amb l'alt comissari, senyor SilNeta.
El senyor Alcalá '''amora ha dit que
res podia avançar, puix s'han limitat a
fer un estudi precursor dels assumptes
que seran tractats en el Consell d'aques•

ta tarda.
Pa afegit que havien estat cotejant
dades i antecedents que serviran per a

r

l'examen que del proderna del Marroc
es fani en la reunió d'aquesta tarda.
Els periodistes li han preguntat si
era cert que anaven a ésser llicenciats
els soldats de quota del 20.
—Aix6--ha dit el ministre—será altre
assumpte que anirá al Consell, pecó no
per avui, perquè hcm parlat sobre aixó
el senyor Silvela i jo, convenint en esperar a que arribi el general Castro
Girona, el qual portará les dades retadonades amb taita en la instrucció dels
nous reclutes, que és altra de les dades
que precisa tenir en compte per al ¡liceociam,rd dels quotes.
De d ara es pot dir que es assumpte
del qual no he deixat d'ocuparme; i, no
hi ha res mis, puix per no haver-lo, ni
sisquera expedients crindult de pena de
mort existeixen al meu ministeri.

EL PRESIRI DELS EX-MILITARS
S'assegura que seran habilitades les
illes Chafarines per a presó militar,
per a que compleixin la seva condemna el sentenciats pels fets de juliol al
Marrar.
EL SUPREM DE GUERRA I MARINA I EL GENERAL NAVARRO
No és cert que slagi incoat procediment contra el general Navarro.
El conseller instructor segueix estudiant les declaracions del general Na' varro, que ocupen 160 bolis.
. Els consellers del Suprem diuen que
tots els acords i sentencies dictades fins
ara ho han estat per unanimitat.
, Respecte de la noticia de que el Suprem de Guerra i Marina hagi procedit
contra algun parent dels consellers de
dit Tribunal, es refereix aquesta infor-

ad(' al linera coronel d'Intendència,
[ m . En Fontan, i al tinent d'ametralladores
del regimet de Melilla del mateix cognom, parents del conseller general Fontan, pecó l'acord de referencia no ¡ha
dictat el Suprem ara, sitió el 7 de juliol de l'any passat.
Arre, motiu de les festes de Setmana
Santa el Consell Suprem no tornará a
reunir-se fins el dilltms que ve.

LES DECLARACIONS ¡TEN
BENNUN 4
Els diaris reprodueixer unes
manifestacions fetes a Melilla
pel ministre jalifiä Benntina.
Estem ara en un periodo de
preparació de protectoret d'un
protectorat veritable i real.
La nació protectora ha Tésser nostra guia, i ha de portarnos de la mà per un camt que
abans haurà netejat J'obstacles.
Cal al Marroc ajuntar aquestes dues accions, la civil, mare
del progrés, i la bèl.lica, mantenedora de l'ordre, qual a,teracidi
obliga sempre a mi:leer la torea.
Aquí s'ha començat pel secun •
dan, creant un problema ande
receló guerrera, que la diploinäcia pegué per si sola solucionar.
Crec que no hi bague mai necessitat d'apellar a les armes,
sobretot quan és noticia la desigualtat en cultura i podn' dels
dos pobles que estan cridats a
conviure.
Homes de gran rellcu, diplomalles experta, dirigetren avui
els destins del Marroc, i puguin
esmenar l'errada inicial d'Espanya al donar el primer pas cap
al protectorat, que no sabe interpretar degudament.
Les normes del protectorat
britànic a Egipte, emmotllades
a la zona espanyola del Marroc,
són, al meu judici, les mo han
d'adoptar-se perque el protectorat tingui efectivitat 1 es desenrotlli amb vistes a la felicita'
dels dos pobles que han _l'estimar-se com a germans i portar
una vida inseparable.
.CONSELL DE GUERRA SUSPES
El Consell de guerra que havia de celebrar-se contra Er . Felix Berdum Dolt, fou suepse, per
o presentar-se el sumariat.
EL COMUNICAT
Zona oriental. — Aliir foren
hostilitzades les pos:cions de
Tizzi-Alma, Tizzi-Azza i >oil per
l'enemic, el quai fou thseersal
per nostres forces, senas mis
novetat que el soldat Joan Eudaldo, del batalló d'Africa, emb
una contusió sense importància.
Els canons del 15 fereu foe
des del campament de Tafersit
contra un grup, enemic, sense
—ltavetat.

L'enemic féu abir fon de fusell contra la plaça del Penyal,
la qual no contestà, però veient
embareadons mores que pescaven, engegà canonades contra
elles, cera a represàlia a les
agressions anteriors, s ense
haver-hi novetat en el personal
i material.
El cap del "gurn" diu que tenint noticia de l'existència de
partides enemigues en els porto
de Bu-Sfedeauen, establi una em
boscada, entaulant-se a les once
del mati d'ahir un cornbat amb
l'enemic, el qual fou desallotjat
de les posicions que ocupava 1
perseguit per Barrixen.
L'enemic, en la seva fugida.
deixü tres morts, diles carrabines maüser, cinc bosses de cartutxos, dos cavalls morts i ines
de 450 cape de bestial..
El "gura" tingué tres relate
greus, dos menys greua, dos
Heme i un contris, vuit cevalls
morts i nou ferits.
L'aviad() bombardeja, els voltants del zoco de Telatza d'Ullat
rbaker, ein vele gent al voltant
del zoco el Jemis d'1.71a*-Dris i
zoco el Telatza de Guerrau, on
hi havia bestiar.
Fou Lambe bombardejada i reconeguda l'antiga pos/cid de Sidi-Dris, on hi havien més barquee que d'ordinari.
El cornandant general de Melilla diu que en el reconeix•ment
fet per les forces del "gum"
ahir l'enemic tingué 9 morts,
mes dels 3 trobats, ftaurant entre ells el chef Bufarkut i dos
familiars, ascendint el nombre
de ferits, segons referáncies,
a 26.
Zona occidental. — Sense res
de nou.
El Consell de Ministres

S'ha tractat de l'informe presentat per en
Siivela
Després de dos quarts de sis de la
tarda han quedat reunas els ministres
a la Presidencia per celebrar l'anunciat Consell, que serà dedicat, segons
les manifestacions fetes pel cap del Govern, a escoltar les impressions de l'Alt
Comissari al Marroc respecte a la seva
visita a la zona del Protectorat.
El senyor Silvela ha arribat a la Presidencia a les cinc de la tarda.
Era portador d'una voluminosa cartera de papers.
Els periodistes han tractat d'obtenir
de l'Alt Comissari alguna impressió,
per() el senyor Silvela s'ha negat en
absolut, insistint que al president i al
ministre d'Estat corresponia facilitar
noticies a la Premsa.
Ha afegit que en el Consell d'avui,
si Ii donaven temps, podria acabar l'exposició de fets registrats i de les impressions de la seva visita, encara que
creu que hi lia assumpte per a dos o
tres Consenso
El ministre de Foment ha confirmat
que aquesta nit surt cap a Valencia, on
estará fins d:Iluns vinent amb la seva
familia.
El tninistre de la Guerra ha estat
preguntat pels periodistes sobre el Ilicenciament dels soldats de quota de
¡any 1920.
El senyor Alela Zamora ha contestat :
—No hi ha res encara, perqué per
resoldre aquest extrem necessito parlar
amb l'Alt Comissari i el general Castro Girona; de manera que, apart d'altres coses, necessito aquests dos informes.
El ministre d'Hisenda portava expedknts.
—Ha dimitit el president del Tribunal de Comptes del Regne, senyor Espada?
—Jo no sé res d'airó—ha contestat

el senyor Pedregal.

El ministre de Marina portava expedient d'indult, d'acord amb la hei de Ilibertat condicional.
Ha confirmat que havia arribat a Madrid el cap de l'esquadra, pecó el viatge
obeeix a motius particulars.
El ministre d'Estat ha facilitat als
periodistes la següent nota:
Pel senyor ministre d'Estat s'ha dirigit el segtient telegrama al president
de la Cinquena Conferencia Panamericana, que ha inaugurat les sessions a
Santiago de Xile:
"Prego a V. E. que es digni acceptar
i trametre a les itlustres delegacions
que integren /a Cinquena Conferencia
Panarnericani, la qnrclial i afectuosa
salutació del Govern de S. M. i els més
sincers vota per l'èxit dels seus treballs,

així respecte dels problemes que afecten exclusivament a les nacions congregades, com en ordre a les qüestions
d'interès general. La mare Espanya se
sent una vegada més orgullosa davant
l'obra genial i potent de les seves fines
d'América i en contemplar-les retinides s'associa de con a l'anhel de tots

pel progrés i la pau dels pobles i als

biti en acudir ell a la recepci6 donada
pel cap de l'Estat al Palau presidencial.
EL QUE DIU "DIARIO UNIVER,
SAL"
L'Ilirgan del emite de Romanones alha:lefa, en el seu editorial, l'estada a
Madrid d'En Silvela i diu que en el
Consell d'asan l'Alt Comissari es limitará a l'exposició de fets i a propasar
un pla, i en el Cansen tic dissabte, cada
ministre exposara clarament llar criteri i segurament es concertarà Un pla
clar, resolt i definitiu.
"Diario Universal" qualifica de trans-

cendental el moment present i estima
que després del Cansen, tot ha de quedar franeament definit. Si aixi no he
fes, el Govern contraurá la mes greu

de les responsabilitata,
NOTA OFICIOSA
El Consell de ministres ha ara
bat a les nou, faqilitant-se
següent nota oficiosa:
L'Alt comissareva feie una minuciosa exposició de l'estudi realitzat de les qüestions que enclon el problema del Ma-roc.
El Consell felicità ti l'All comissari i acorde, reunir-se dissabte que ve per seguir tractant
aquest assumpte.
A proposta del ministre d'Estat s'aprovà un projerote ele Reial
decret prorrogant per rany econòmic de 1923-24 el preesupost
vigent de les posicions de ¡'A frica occidental.
Es despatxaren els següente
expediente:
Guerra. — Exempció de subhasta per compra ile tractors i
avions. Cessió al minisi 31 d'Instrucció pública del fort d.. Canteras, de Bilbao, amb de-d.:necia
a la construcció d'un oueervato •
ni meteorològic neessiö per
executar les obres d'unpliac 6
i reforma del castell el Eivissa.
Marina.—Autorit,eat: ii llibertat condicional a cinc reel.,sos.
AMPLIACIO DEL CONSELL
A quasi tots els ministres els
ha semblat molt da/
interessant l'informe qu lis solins
l'Alt cornissari, ..er bilvela, al
Consell de ministres. Ale! ho han
manifestat al deixar la reunió.
En aquesta opinio couiddien
el ministre de l'inane:as 1 l'Alba. Eneara que el proa:eme, per
la seva magnitud--deia l'Alba—
presenta les seves dituttts, les
noticies que porta FAI: comuseari són prou consoladores.
Aquestes mateixos permutes
les havem reprr melles Vi:
gades, posant-les en Ila); 1; d'anteriors Alts comissava.
De bell antuvi poeeta assegurar que en l'aprovat,n5 deis nx
pedients que figuren ea la nota
oficiosa no s'inverti. oil mes de
quatre minuts, i el r e s i.ant del
temps fine a les nou en punt, en
que acabé el Consell cl.' ininie •
tres, l'emprä l'Alt oonaseari en
la lectura de tots ele al)! ecodent 9
i dades d'observaci6 r000llides
a les dues eones de noetre pr o .
tectorat al Marroe.
Compren l'informe, molt ,minudos i detallat, no sols les deduccions que sobre el problema
formule en Silvela, sind també
les opinions recollides de molts
elements:
Cap ministre ha expressat el
seu criteri perquè, com deiem, el
Consell lo ocupé l'Alt Comissari
en la exposició.
Per al Consell del pròxim dissabte queda per al seu examen
la labor Mes important, la resolutiva del Govern.
Encara que el criteri que sostindran el ministres als quals
mg els hi afecta al problema del
Marroc fos tan crposat amb el
de l'Alt Comissari com els extreme d'una linea diagonal, no es
necessita ésser molt espavilat
per compendre que en periode
electoral seria pueril suposar
s'xterioritzin les suposadas discusions.
Demás cumplimentará l'Alt Comissari al Monarca i a la setmana que ve, amb la ratificació
de la contiene°. del Govern, tornarä al Marroc.
El ministre de la Guerra donä
compte al Consell d'haver arcemolt satisfet a una petició
que li formulava el Govern
Venezuela siderestant el Ilturament d'unes mostres de les armes usados pel Exèrcit.
Amb motiu d'una visita quo
anuncien a Tuy els alumnes
portuguesos aZmora ha determinat enviar un
dels seus ajudants per a Saludarlos en nom ami.
El primer d'abril marxarà el
ministre de la Guerra a Calatayud al objecte de assistir a la
Mauguració d'una casseria,
DEL NAUFRAGI DEL "CATALUNYA"
A Madrid no es tenien más infor-

DE CATALUNYA

PREMSA ASSOCIADA
: CORRESPONSALS
la verola. Nostre itlustrat veterinari,

senvor Salvans, ho donat energiques or&es , per tal d'evitar el contagi i extinBALAGUER
gir el focas d'infecció.
PluJa
— 1-la plogut abasiament durant dies,
El temps continua plujós perb t i tant els conreus tan les gleves i les
les pluges caigudes els campe fonts han tingut vida nora.
Els pagesos s'afanyen a la plantació
no han aconseguit grans millode les petates.
res.
Reus
LLEYDA
Ja Out convingut la nova ceProcessó. Fútbol. El temps
quia que regarás els termes de
— El concert que he banda La AlMoller,. Vallfogona i Balaguer
que des de temps tenen en esta- buena hacia de donar diumenge a la
di la Junta del Canal d'Urgen i Banqueta fou suspés a conseqüencia del
ele propietaris interessats. 13Is mal temps.
— Al vespre del diumenge se celebra
propietaria de Vallfogona i Btlaguer han fet entrega a aque- la tradicional processó dels "rmats", organitzada
per la Congregació de Nostra
lla Junta de 32,500 pessetes cada poble que junt amb l'aporta- Dona de les Dolors. La nit, esplerdida,
ció de 25,000 pessetes que fä el feu que són pas fos presenciat per gran
Canal fan la quantitat pressu- gentada. Com innovacions poden citar-se
postada. La nova cequia, que ¡'escamot de "romans" a cavan i la
surt de l'antiga presa que Mo- iluentor de les corasse_s, netejades de

llar prren del rbu Ció, ja estás
començada, faltant linicament
revestir-la de material. Es
compta que Balaguer regarás uns
mil jornals de terna sol-lucionant-se aixt un necessitat augment de ternes de regaictiu. No
cal dir l'enorme importancia
d'aquesta millora per als termes
de Vallfogona i Balaguer.
Altrement el Siudic particular
senyor Porta te molt aveneades
les gestions que fä prop de la
Junta del Canal per a la separad() de les aigiies de la Ràpita
i Balaguer, la qual seria de grossa importäncia per a Balaguer
que aixf podria comptar amb la
seguretat de regar molta terra
que no ho fa amb el sistema actual.
Futbol

Balaguer ha rralitzat un parta amistós • amb el Lleydatä en
ea cama d'aquest, guanyant per
2 a I, obtenint aixt lea onze medalles que els lleydatane oferten.
Homenatga

El mensual "La Falç" prepara
un nombre d'homenatge al qui
fou propulsor de la indústria i
agricultura balaguerines, el senyor Ig,naci Girona (e. p. d.).
L'Ajuntament costejà un funeillustre diral per ¡'ánima
funt.
VICH
Els partlts Internaclonals de fút-

bol. El meroat del ram. La procesad dels dolors. Socletärles.
D'eleccions•
Regna gran animació en aquesta ciutet i cortiama per a presenciar els dos
grans partits de futbol que jugará el
Mariä-Ausa, reforçat oamb tres jugadora

de primera categoria de Barcelona. contra el Cette F. C., campió del Llenguadoc, els dies r i 2 d'abril. FI Cette presentará el segtient equip: Ribes, Danmas, Ferraro, Dangles, Arnonx, Brunet,
Parpiel, Villaplane, Bruneton q , Bruneton II. Els acompanyarà el secretanf

general de l'entitat a la qual pertanyen.
El vencedor dels partits se li donara la
Copa donada pel senyor Ribot, propie-'
tari e l'Hotel Ristol. Sisan organitzat,
a mes a mes dels partits, alguns actea
en obsequi del Cluz visitant en atenció a
ésser el primer estranger que visita la
nostra ciutat.
—Degut al temps insegur i plujós, no
va tenir aquest mercat la importancia
d'altres anys, e mb tot i ésser notable
l'afluencia de forasters. Entraren 645
carruatges, sense cometer els autómnibus i autos particulars.
Diumenge, a la nit, va sortir la tradicional processó d'armats i congreganta.
El nombre de congreganta fou d'uns
350 i el total d'assistents passaven de
cinc cents.
— Al café del Centre, el dissabte
passat a la nit va donar una conferencia el propagandista obrer senyor Alberota, dissertant sobre la constitució i

actuad() dels sindicats. La coneurrtncia era nombrosa.
— "La Comarca", peri6dic 6rgan del
partit jatuni, anuncia en el seu últim
número que els seus correligionaria no
han de comprometre's el vot, perqu2'el
partit presentará candidat; es dubta un'
xic d'aquest anunci, ja que actualment
el partit jaarmi no compta amb base
electoral i lanar a les eleccions amb
els únics arguments de les pasades eleccions portará el mateix resultat
BERGA

Vaga. Biblioteca. Casamont. Morcat. Conferänola. Epidemia . La
.Pluja.
Ha esclatat la de pa:
per no atendre els caps Ilur
petició de ti peasetes i e'so pessetes de
jornal, respectivament.

Han visitat nostra ciutat els enginyers de la Mancomunitat per a estudiar el !loe on deuria emptacar-se.
Sembla que el lloc que trovaren més
a propósit és un tancat de ta Randa de
Moreta i un altre del passeig de la Indústria.
— Ha estat assenyalat per al vinetit'no
d'abril, al monestir de Montserral,
del distingit ¡ove bergadá En Rallo»

sentiments imminents en totes les dcmocracies arnericanes de justicia i solidaritat universal."
El ministre d'Espanva a Santiago de
Xile, en informar ¿'hacer -se celebrat
la sessió plenaria de la Confereada.
Mita compte "a y er llegit la precedent
salu t ació del Govern de S. M., que fati
n'ab aplatarcla per la conferencia i les
tribunes. També es refereix el senyor
Abneirla als visques i aplandiments

macions telegràfiques respecte al naufragi del "Catalunya".

S'ha sabut, en principi, que no han
esdevingut desgräcies personals.
Es desconeixen encara /es causes, del
naufragi.
El "Catalunya" ha estat auxiliat pel
"Ciudad de Cadiz", que transbordà el

Ballús Badia amb la senyoreta baretr,
tonina Na Isabel Vidal brin.
— El ¿'ami, diumenge, es el tradicional de les petates de Ilavor, haventse venut les de la localitat i pobles veles,
de i8 a 25 pessetes la quartera i les
Je Peguera, de ao a 32 pessetes.
— Passat Pasqua, mossèn Bonaven-

metàl.lic de l'Estat que aquell portava
i la documentad&
L'esfondrament ha natal a Finita de

tira Ribera donará tina conferencia sobre "Excursionisme comarcal", al Centre Nacionalista.

públic per al nostre ¡sois i el nostre so-

Punfor (Riu d'Or)

S'ha dectarea ial cl bestiar de llana

nou.
— Al cama d'esports de Josamtut Re-

publicana se'n jugà un altre entre els Ardits F. C. els Jovincels, donant un resultat de 11 a zero a favor dels pri-

mera
— Al camp del Radicals es disputa-

ren onze medalles, la S. D. del Segre
i el C. D. Lleidata, guanyant els primers per dos a un.
— El Segre ha crescut molt, tenint
tot l'aspecte de gran rin.
— El temps variable, si bé propi de
primavera.
CALDES D'ESTRACH

La Protectora. Les escores catalanes. La pluja.
Dies passat va celebrar-se la reunió
anyal de »Deis de la Delegació de l'Associació-Protectora de l'En,eayanea Catalana, procedint-se a la re sovació de
c:0-recs i fan nomenat en substitució del
ferm nacionalista Josep Xampeny, el
qual des de la constitució de la mateixa
celegació desempe2yava el arree de
Pres:dent, N'August M. Argimon.
— Diumenge, die 25, va tancar-se la
serk de funcions teatrals que es donaven al Casal a proCt de les escotes
catalanes, premia part en les que cs representaren, nens i nenes i algunes senyoretes i socis de l'emito. Li e;aptació obtinguda, deduides les despeses,
ajudarà a cobrir el dèficit de les escoles, la importancia de.les quals no ha
copsat encara molla gent.
— Proscguint els seus romiatges, ens
visitaren diumenge, novament, els Cavallers de Sant Jordi, representats per
En Joaquim Llimona i N'Octavi Saltor. Finilla la funció teatral, En Sal-

tor ens presenta el conferenciant i acte
acte seguit En Llimona desenrotlla la
seva conferencia sobre nacionalisme,
fent-ho d'una manera magistral. Fou
molt aplauda, cloent l'acte el President.
_

Durant la darrera setmana ha plogut molt, presentant les series i els
conreus un bell aspecte.
— La Secció Choral del Casal Catala es prepara per sortir els dies de Pesque a fer les tradiciones caramelles.
— S'ha començat a jugar al nou camp
't3e1 futbol club Estrach.
SANT FELIU DE GUIXOLS
Futbol

Diurnenge jugaren l'Ateneu
Esportiu i el Calella F. C guanyant l'equip local, per 3 gola
a I.
— Es fan gestions porque
el mes entrant ens visiti, amb
ocasió d'anar a Girana, rOrfe,5
Català, el qual, si res re.) ho entorpeix; donaria tambe aquf un
dels seus escollits coneerts.
Hi ha gran demanadissa
de cases i pisos, per venir a passar aqui la temporada eslitienca.
Això, acompanyat d.: les fesles
niarftimee que es tenen en piejede, ens permet assegurar que
restiu será aquí enguiny animadIssim.
— Dilluns de Pesque tindrà
lloc la Diada Pomellista. assistint-hi, ultra nombroses repreaentacions de Llagostera. Tor. ,çoea de Montgri i Bague, el fint ador de la institució, El: Josep
al. Foeh i Torres.
C CASTELLO D'EMPURIES
Sonso ajuntament
Fa més de vuit dies que el gonador de Girona va destituir
cuide i la majoria nadonalusta de
l'Ajuntament i aquesta es l'hora
que Castelló encara segueix sense ajuntament legalment constituit, ja que no pot pendres per tal
el resultat de la moixiganga que
tres senyurs le la U. M. N. i tres
vinguda expressament, nornis van
conjuminar per fer un simulacre
de consitució.
Tant es verita'ell que diem que
dissabte havia de celebrar-se sessie ordinäria i r./algrat la presèn
cia ele paraos de la guardia civil
vingura eipressament, nonti!' ve n
acudir a l'Ajuntament el senyor
Pele, Planas, que diu que fa d'al,
i un altre que també es creu
ilta: es regidor. Atad vol dir Cl
quatre dele regidors arnb .0,eomplaven no van compareixer a
Casa la viht, i com es natural
regidora que desde un bon principi em negaren a aeceptar
rec igual que els quaranta exregidora que lii ha a la vila.
Diumenge havia de celebrar-se
la sesssió reglamentaria de quintes que ordena la Hei cle recrutament i taiìiue. sa ao.ler-se
tlehrar.

La protesta per l'anórnala sfa 1
Herid en que es troba acuesta 1
vila, és unänim i enérgica. Amb
.aquest motiu s'han cursat telegra ,
mes als ministres de la Guerra,
Covernaai6 i Gràcia i Justicia que
diuen auf:
Causa sospensió governativa
alcalde i majoria ajuntament
possible ésser substituit fine ara.
Protestem situad() ilegal
sa vila Castelló d'Empuries i de
paralització vida municipal i
cornpliment operacions Ilei recree
tarnen ocasionant greus perjudia
cis -situació legal interessats •
veins.
1
Josep Farrerd, Pere Pernead'
Joan Puignon
711PiXert les firal.
4'
mes.
GIRONA

La Comiese! orovInoial Subhasteid
Escursid
—La Comissió "provincial" hal
informal el projecte, trarnitat

instancia del senyor markues de
Campe i altres propietaria, del
les obres de defensa del riu
Güell, entre el pont anomenal
del "Dimoni" i el de la carretera
de Manresa a Girona, en el ter-1
me de Santa Eugenia de Ter.
—El dia 16 d'abril tindrä ¡loe
a la Direccid General de Correu s.
la subasta per a contractar el
transport postal en automóvil
entre Calaf i Puigcerdà.
Han estat en aquesta ciutat ata
gunes alumnes de segon curs de
l'Escota de lallioteeäries de III
Mancomunitat de Catalunya;
acompanyades del professor sea
nyor Nicolau d'Olwer i efe la proa
fessora senyora Pastor, visitad
el museu, la catedral, l'església
de Sant Feliu i els altres monua4
mento mes remarcables. Des d'aa
qui les excursionistes han anat
L'Escala i Empúries, on han roas
corregut les exeavacions.
—La Cam'nra de Comere d'ea
questa ciutat. d'acord amb lell
de Palamós i Sant Feliu de Gel*
xols, han des:gnat per a formar
part del Jurat d'estimació d'utie
litats que ha de constituir-se 111
la Delegació d'Flisenda, als se*
nyors Josep M.. Pérez Xifra
Narefs Garcia Remis, i suplente
als senyors Antoni Montseny
Martí Montaner.
—La casa Sabrequés organita
za per la primavera dos eoncertb
que tindran Ilac al nou taetre Ala
baniz, a cärree d'En Pan Casete 1
de la Simfbniea de Madrid.
SAer CELONI
El Casal del Circol Autonomista
S'ha celebra( una .reunid de s o-4
cis cooperadors de la Conetruc,
ciA del Casal del Circol Autonos
mista.
.n
ella es dona compte de
l'estat actual de les obres i del .
balany de caixa. Els reunits acore
¿aren, per unanimitat, augmene
lar un 30 per 100 el valor de lea
accione, a l'objecte de cubrir lea
noves despeses.
Dintre poc es reprendran lea
obres acabant-se el gran casal,
orgull de nostra vila, pui a la sea
va construcció es deu a restan/1
'
i cooperació de totes les elassess
socials.
—Ha quedat constituida la. Dea
legació de la Protectora de 1$
E. C., tal com segueix:
Pere Comas, president; Eduard
Casadevall, comptador; Martí DO4
menea, secretad, i Antoni Mac
tas i Menció Besa, vocals.
PRAT DE LLOBREGAT
Paludismo :-: Els aerossers del
Prat

La Comissió Mixta Executive
per la Huila antipalúdica al Ball
Llobregat ha circulat la nota sea.
güent:
"Es torna a parlar de la pose
sibilitat de que l'any actual s'inet
tensifiqui el cultiu de l'arrbs
per tal es produeixi un nou Inc
crement de paludisme en aquella
zona haixa que amenaci, també,
la seguretat de Barcelona.
Són moltes les persones i eme"
titas que s'han adrekat a la Co-ei
missió Mixta Executiva per le
Llalla Antipalúdica al Baix Lloa
bregat en sol-licitud d'informada
sobre aquest estat de coses.
Segons les nostres noticies,
sembla cert cpni alguns propietaf
ris intenten altea vegaad prepait

rar aquella terrenys per realitza
plantacions.
No obstant, corte que confirmen
en vigor les disposicions apro-i
vados en 13 d'abril de 1922, i van
contestar .per eserit la 'enjerta
de cultivadors que ne podian
subjectar- s'hi, no és fàcil que;
persistint els terrenys en les ma-1
teixes condicione, es reprenguin
ara els culthis que es tingueren
d'abandonar abans, en que segne
rantent no consentida el senyor
Governador, tenint en cedepte
que ha estat suficient un any de
disminució del cultiu de rutila ¡
per recluir el nombre de cama
de paludisme en més d'un aclame
ta per cent.
A això cal agfegir l'actitud del
propietari senyor F,ml4i Rovirne
sa que, essent cultivador d'arrög
durant Pültim any, ha anuncia
públicament el seu proprisit
no persistir mós en l'esmeiVet
cuiti.

LA PUBLICITAT

Les sardanes
GELIDA
Gobeisat dalt d'en taró cantellut,
eaixeca, traiment cota un xipré, un cloque eneardalenc; madre cases humib
•nyia i, mes amunt, dalt de
• fän .
etuena,lai ha un castell enrunat. Heu's
aci el poble de Gelida; tranquil i ama--bie seta la cançó eterna que li cama
• tia Nora i, les nits de vent, sent els
xiulets del bufarut passant estrident
per les arcades del casteil t les finestres del canspanar, i el sent encara, quan
aebot corlara les roques del Montserrat.
Aqoest poble, tan bell, dormia; el seu
esperit era en t'unes tal com el cantil,
•i ei soe semb}ara llarg. Va venir, per6,
• an IdgiC de la tenora i les mans
'deis gelides s'estrenyeren per primera
'vega& ballant la sardana. Aquell buf
% de tramuntana passa xiulant , mis que
'cap aten crol, per les arcades del cas•
el qual sembda que tcrni a tenir
¡vida, bolis ací que mentre una rosa
acoloria cada gana de donzella i un
;batee retrunvia en el pit de cada minyó,
:Gel inixecara del sen adormiment;
JGelida tornara a la vida perquè es re; Jtondava que era catalana i volia viure
9s1 ritme dels altres pobles de Catalu• Altra regada, el so mágic de la te•
adés estrident com un crit de gurr-ira. adés manyac com un plany de mare,
despertat l'anima d'un poble.
•
J. M. G.
LA PRIMERA BALLADA
Organitzades pel Centre CnIttual i
jEtecrcatie de Gelida, el dia de Sant Joep van tenir iloc dues audicions sardanes a arree de "La Principal del
.12ustp". Era la primera vegada que la
ostra dansa nacional prenia lloc en
nquell poble del Penedès. L'exit fou
graalos; tot el poble hi prengué part
t.
ir va quedar meravellat del formosa
que és la nostra dansa. La cobla catre¡ni la sardana "Rosa", del mestre Peraicaula, de Gelitia, que és una bella sarIdana. Cal felicitar eis entusiastes geLi.denes especiahnent En Narcis Marta],
4nima de la festa.
Sardanes ‚toter
tletin sentir "Mare mareos", d'En Platilla.> "Puigcerda,", d'En Serrat, i "Hivern". d'En Baró, tres beilissimes pro, nccions que vénen a engroiteir • l'arxiu
ide les brines sardanes.
.
U. i'xii de "La Sardana'
?
Aquesta popular revista ebri una en4 tuesta sobre si en repetir una sardana
isalravien de tocar llargs solament o be
¡curia i Rargs. La millar resposta Iban
donat les cables "La Princ:pal", de Perelada, i "La Barcelona", tocant en les
I repeticions curts i Larga. Cal que toles
tie cables facin el mateix.

Fester de Taniversari del Foment

e Prendran part en aquastes festes que
Iste celebraran pels volts de Sant Jordi,
ties cables La Principal, de Palaf rugen,
la Principal, de Perelada, i La Bar lona.
; En Ventura Gassol donara una conifterencia que no cal dir que sera interes*art. El conegut contrabaix de l'Antiga
leer de Figueres, En Josep Cervera,
donarà una audició de contrabaix acomt
nranyat al piano per En Francesc Calilset
•

La *um en ;temor a al Pe
Vesbara
Per CaOlt.1 completament alienes

ameres i a la direcció de LA PUBLICITAT eris hem vist privats de cumplir
la n ostra promesa; mperem perd dele
nostres amics i llegidors que el dia primer d'abnl que si Du wo1. podremmferir la notara Página, sobran perdonarnos el nostre mancament completaritent
involuntari.

Un homenatge intftn
a Angela Mateu i Pla
Amb motiu de la mort de la
gran propulsora traccie social i
benéfica, Angela Mateu i Pla, diumenge, a les cinc de la tarda, es

en la panana de la

senyera

"lerdo una altea fundadora, que
amb Na 'Masía dele Angela Maten les cred, organitaldi I impulsk
mereixent enser acatada per tots
sola indiscutible disector*. La
senyora Esquerdo, que seht amb
tata la leva plenitud l'obra
d'esidutues, la ~lira *mb l'aju t de les seves nitres admirables
collaboradores i amb la cooperació entusiasta i decidida de la
Caixa de Pensione.
El doctor Balcells acabà Pacte
ami) alguna t'acorde da fets • otables de la vida de Na Maria

dels Angels Mateu, deMostratius
efe les seves condicione d'humili-

tat, abnegació, sacrifici,
i treball, i t'en constar cine amb
gran consol hacia anat rebent

reuniren a la Caixa de Pensione proves de -que, tots els elements
per a la Vellesa i d'Estalvis el% afectes a les obres de que aquella huerta estat ränima, es troben
*demente dandi femenina social
i benéfica amb que compta aques- fermament reeolts a agrupar-se
ta Instituid, presidint Jade la entorn de la senyora Esqueleto,
senyora Angela Bosch d'Esquer- per a treballar tote amb les mado, com a vocal del Consell gene- jora energies en pro de l'ideal
-coznee i féu constar també la geral de resmentada Calza.
NoMbrosIssimes afillades a nerositat i abnegació amb que la
l'Institut de la Dona que Treba- senyora Eseruerdo, prescindint
lla, infermeres de Santa Madro- de l'estat d'Itnim i de salut en
na, obrares de la asa de Familia que l'havien deixada la mort rei asilades en els diversos eseabli- cent del sen respectable pare i
ments benéfics de la alee de Pen la perdua de la seva entranyable
sions assistiren a la reunió, erm- companyona senyoreta Metete
plint per complet la sala d'actes bavie reprès valentament els
d'una concurrencia qua resultava seus treballs de direcció d'acidó
enternidora per rimpressió da en l'Institut de la Dona que Tredolor i per les llàgrimes que es balla i al Casal per a Malalts,
velen en lote els rostros.
resolta a dedicar enterament
El senyor Moragas, després de erva vida a aquestes obres i a les
fer .1'..onstar que la reunió tenla altres similars de la Caixa do
per objecte realitzar un primer Pensione.
acte d'impressions, deixant per a
una seelemne sessió necrológica
la tasca de tributar el elegut ho-'UNA PART DELS NOSTRES
menatge palie a la memeria de
ESFORÇOS I A CONSAGRAR
Na Maria deis Angels Mateu, s'esLA NOSTRA ACTIVITAT A
tengué en sentidos consideracions
LA REDEMPCIO DE LA PAsobre la vida cragnesta domos mísTRIA ESCLAVA. MENTRE CAtica, 7airitativa, social i intelecTALUNYA NO TINGUI RECOtual. Prodnf profunda impressió
NEGUTS ELS SEUS DRETS
la narració d'alguns deis seus acDE POBLE, TOT CATALA TE
tes de caribe dignes de figurar
EL DEURE D'ESSER NACIOentre els tete deis Sants, per l'ab-NALISTA.
negació personal i la

intensitat

d'amor cristià que reflesten. El

senyor Moragas presentä tambe
la fi gura de la senyoreta Mateu
en el seu caräcter de fundadora
d'obres socials afirmant que el
seu pas per les obres de la Caixa
de Pensions havia estat, per
aque s ta entitat, fecunda benediee
ció de la Providencia., I que fins
en els moments de la seva mort i
deepres d'ella Na Maria dele An.:
Maten llegava, com a santa
expressió d'afecte a les seves estimades institucions, espontani 1
inten g enrobustirnet de l'amor reg
ant entre tots els seus componente. cene, impressioats per una
rnateixa pena. han , establert una
sog idaritat de sentiments que els
constituenx en familia social que
mantindrà amb entusiasmes el
gra eanerit i els grane ideals de
la fundadort.
A aquesta familia no li faltarä
direcció sävia i exemplar, cae a
les obres femeninas socials de
la Calza de Pensione els queda

*e-Me:Ve
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°HALITA
PEil A COBERTES
PER A RECOBRIMENT3
'tapa Ondulada Canaleta
• tamanys 1 1 I x 185 cm.,
i 75 X 1 2 O cm.
Plagues "A" de 40 x 40 em,
Xapes "E" per a recobri-

ments:
tamanys 420 x 120 cm.
120 x 190 i 120 x 250 cm.

Uralita,S. A.

!MADRID - LLEYDA - VALENCIA - SEVILLA - SALAMANCA
CENTRAL: BARCELONA
Placa A. López, 15
Teléfons: A 1848, A 848

Vietieded, 28 de MI, de 1923, t.'

DARRERA HORA
E BARCELONA
L'atemptat d'anit a la Rambla
ES MORT A TRETS EL SINDICALISTA JOAN PEY
A tres quarts de dotze d'anit varen
sentir-se uns trets a la Rambla de les
Flors, causant multa alarma als vianants
que per aquella fiera transitaren per
aquell lloc.
Una regada la confussió dels primera
moments llague passat, es velé que estea
a terra, xamfrà al carrer de Portaferrissa, hi baria un borne greument ferit.
Recollit que fon per diversea persone,
se'l traslladà a la Casa de Socnts del
carrer de Barbará en l'automóbil 9474,
els ocupants del qual, unes senyores
franceses, que s'ostatgen a l'Hotel Colomb, baixaren generosatnent perque es
fes l'esmentat trasrat mes ripidament.
Segoes,Izersions recollides al Ilcc del
sucees, l'atemptat es desenrodla de la
següent forma:
Un grup,,courpost d'idas set individua,
que sunblava que anessin amb l'agredit,
Ii feren de sobte uns rulisaa den dispara,
que Ii produiren la mort al cap de poc.
Els agressors, perseguits per diverses
persones i guirdies de Seguretat„ fugiren pel carrer de la Portaferrissa. Dos
d'ells s'escaparen pel carrer del Bot o
pel de la Mare de Déu; els altres, amb
els perseguidora al darrera, continuaren
pel carrer de la Portaferrissa, molaren pel del Pi, i en esser a la ;daca del
Pi desaparegueren. Pel carrer de la Portaferrissa, perseguits i perseguidors es
dispararen diversos treta, que produiren
la consegüent alarma.
Com ja hem dit abans, el mort, que es
deia, segons sembla, Joan Pey i Feliu,
fou portat al dispensari del carrer de
Barbara, OT1 el metge sie guardia ti va
apreciar dues ferides al llom, parta mitja
i esquerra amb perforació del abdomen,
seise orifici de sortida, havent-li produit
la mort; un probable trencament de l'espinada
A la Casa de Socors se'ns confirma
que s'anomenava Joan Pey i Feliu i era
comptador del Ram de la Fusta i havia
estat president del Comitè de la Confederació Regional. Portase vestit de veIlut i cspardenyes, aparentant tenir
40 a 45 an-s.
Entre les documents que li forra trobats hi baria un carnet este a nena de
Jaume Torrens i
El Jutjat de guardia va fer les diligencies de cons-uetud, ordenant el trasllat al Dipósit
L'ATENEU EMPORDANES
En la darrera sessió celebrada per
aquest centre s'acorda trametre 'el següent telegrama, que ha estat cursat
avui:
"Governador civil de Cirma.—Com
mis vilipencliosament usen dret conquista damunt riostra terna tradicionalment lliure amb atentats dignitat
tadana com els de Castelli d'Empúries,
Carrigis, Sant Pere Pescador i Armentera, mis accelereu independencia i
provoqueu justa indignació Catail.nra.

atenuant posseee dorninaci6 eatrangera, 15 bon govern. El Castre refrranume faria inés efecto a Les Hmdel que a l'Empordà. • Per l'Ateneu
Empordanes, Pi i Sai, ,t presidan;
Cacarea as, steretari."
CONFERENCIA D'EN DELFI
DALMAU A LAIENEIJ Eb14
PORDANES
Anit paseada En Delfl Detrae!'
donä a l'Ateneu E.upordanes
seva anunciada imnferencia Sobre l'esperant. La seta, ben plena, estava molt concerreguda

d'esperantistes:
El senyor Dolmen combate ele
escemies de l'esperanto i explicà
la seva exceLlencia cona a llengua literaria i internacional.
Acable convidant Pis entice caperantistes perqu'l l'estudiessin.
Fou molt aplaudit i felicitat.

RECEPGGIG EN HONOR
DELS CONCIRESSISTES
Ahir, a les deu de la nit, es va
celebrar la recepcit": que les Carn
bres de Comerç i de la Indüstria
van donar en honor dele con-

gressistes americans.
A lacte assistiren l'alcalde de
la ciutat, senyor marques d'Abel]; comandant senyor Laba.stida en re. presentac'a; del capitä
general, el governadn' civil Sr.
Ruiz de Castañede, delegat
senda, rexceleentessim senyor
marqués de Gabanes, Antoni
Maese Delgar, Quedas, Sabater
Busquets, Anguera de Bojo, Fftlis Escalas, Gallo, Calve, Mollee
Santig6s, Sabater, Aman i etateu, Pijoan Olivella, Surique, Lozano Cabré, Arel/enteras, Giran

Baixeras Viñas Maxi, Mohnas,
Doncel, Puig i Alfonso, Riera i
Soler, Rebases, Barceló, cende
de Carall, Pere Alter, Bernadäse
Griera Montllor, Carlee, Emilia
Rodríguez, Gili, Dolz, liernänder,
Pérez 'Martín, Rafe; Eseofet,
Calbó, Manuel Garete, Retal Soso, Mojel, Palma, Rebasa, cónsol
de Venezuela, Xile,
Ecuador i del Salvador.
Idi concorregueren mollee
senyores i senyoretes, que amb
la seva presencia feren mes agra
dosis i atractiva la festa.
Se serví un exquisit lunch al
saló gran de Llotja.
La festa ha duren fins les pele
meres hores de la matinada.

DE MADRID
LA GATALANITZACIO
DEL LICEU

"Informaciones, en un solt
que publica a primera pàgina,
diu: "A B Ce dedica avui una

gran extenaió a la noticia
*mota que a Barcelona alutacore
dat cantar totes leg Operes que
es rpepreaentin al Liesu tradule
des al català,,
da això. ßi els telegramas
han mixtifieat la veritat, el
menys que pot fer-se es assa4
bentar-die be del let abans de
Ilançar-se al comentari sensae

NO

cional.

El que acordat el Cfrcol del
Liceu de Barcelona ea redactar
en catete els programes, un anos
bisme eatalanista com tanta ale
tres que ja han passat.
Ni això es un atac a Espanya
ni perilla per alee cap inetitució. B6 elan d'entretenir en una
cosa o anee ele socis del CIrcol
del Liceu de Barcelona, acostue
mate com estan a perdre les tare
des i les nits aclofats en un ele
116; be havien d'imaginar alguna
cosa desprès de tant de tempg
de no haver-se'ls acuda res.
NOTICIES DE MELILLA
Melilla.—En la posició de Dris-esRuf i ha estat detingut un indígena que
fecilitava queviures a la honra enerni- •
ga des del campament de Tafersit,
dient-se gran amic de la causa d'Espanya.
— Un indígena de Bocoya, que tingui a la sera cura als presoners ¿Aydir, ha rebut ordre d'En Silvela d'anar de seguida a Tetuin.
Es relaciona aquest manament amb
la mort del fals amic d'Espanya El
Uali.
Dimecres juraran la bandera ela
reclutes de/ regiment
— El general \'ives ha visitat detingudament les posicions de Candusi:
— S'ha sapigut que els dispars de can6
Lela pe/ entrare els darrers dies en diverses posicions no feren víctima.
— liariac15 bocabar4.2A eficaçment
els co/jtants de Sidi-Dris, on hi hasien concentracions enemigues, que foren
disoltes.
Slavien rebut confidencies de que l'enemic tenia en aquells Ilecs alguns canans emplaeatsi per6 e, i( observadora
no registraren la seta presencia.

DE L'ESTRANGER
L'ARQUEBISBE DE COLONIA •
ANIRA A ROMA I SEit.1 REI1UT
PEL PPA
Dusseldorf, 27.—Eis periedvs
diuen que rarqueeisb3 de Getee
nia sortir el diEune vinent cap
a liorna, on serà rebut pel Papa,
—llanas.
UNA FABRICA D'ACERS DE
DUISBURG HA D'ACOMIADAR
EL SEU PERSONAL PER MANCA
DE FEINA
Dusseldorf, 27.—Una empresa de fabrkació d'ate rs instal.lada a Duisburg,
ha començat a acomiadar avui, d'una
manera temporal i, per tandeo d'obrera,
el seu personal.
Fonamenta aquesta mesura en la oree:Ir-Ha situació a que ha arribat per
manca d'enarrecs.—Havas.
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Els metges recomanen per a
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otes d'Esports
IPENS.aNT EN EL PROPER
CAMPIONAT DE FUTBOL

Encara que no del tot, ja tenim el
aionat de Catalunya de Babel aca. almenys; ja tetan campió i bo es

Ifartinene
Terrassa.
Grita B:
Júpiter.
Badalona.

1. A eignitacrriug

VOLTA, A CATA, LUNYA
Notes 'donatius oferta: Refractaris
gres, Regaant, roo pesetas; R. AssoiLA Ve

ciació de Cavador!, zoo; Ocia Arbole!, 2: senyora afana de Marian Carbonen, 23.

La comissió organitzadora de la U. E.

Sana desitjant confeccionar aviat la lista de premis, prega amb alteras a toles
les entitats i particulars que no hagin
cantestat encara a la invita ci6 que els
fon dirigida sollicitant llur cooperació,
de fer - ho atol que plagian, ja sigui en
aentit favorable O contrari, a fi de poder tenue idea aproximada per a arricedir a concretar llar adhesió, contribuint
amb algun ofcriment Els qui per omissid involuntaria no hagin estat
tata, poden espontaniament dirigir-se per
escrit al president del Camita organitzador, a les oficinas de la U. E. Sans,
carear de Sana, 76.

N OVES RELIG1OSES
LA PELEGRINACIO A ROMA
rebut un telegrama, notificant,
nos que els components de la Talegrinació a Roma, organitzada per la Federació Catalano-Balear de Congregacions
Marianas, han tingut un viatge faba,
arribant a la nit a Livorno, de pas cap

Durant tot el dia faran vetlla a Jesús
Sagramentat, al Monument, els ger-

mans i germanes del V. T. O. i altres
persones piadosas.
Divendres Sant: Leas cerereinirs litúrgiques d'aquest dia començaran a les

caat de la Passió, segons Sant Joma
i descobriment i adoractó de la Vera
Crea i processó per a reserva del Monument. ss
Tarda, a les sis, res di la Corona Do-

•

lorosa.

Dissabte Sant: A les set del mata
comen:aran les eerimenies própies del
dia, amb benedicció del foc, ericen;
del ciri pasqual. Es cantara PEruliel
les Profecies, es beneiran les fonts baptismals, celebrant-se seguidament l'Ofi-

vuit del mati.
Atlatic-SabadeTI.
contencin a estudiar-se les valors en
Tarda, a les tres, Solerrme Juncia de ci de Glória.
Espanya.
a
Roma.
proper
a per a l'organit-racii, del
les "Set Paraules", predicant el reveGranollers.
Diumenge de Pasqua: A les deu sd
rend P. Frederic de Berga, Minister celebrará amb tota solemnitat
planas,
CULTES DE LA SETMANA
Manresa,
Vana faisó extraordinäria sala desProvincial.
En
l'intermedi
chas
semiente
Duro.
Porróquio Sant loan de Grdcla
assistint-hi la M. I. junta d'Obra.
atIlat el futbol a Catalunya; als
Dijous Sant: A les deu, Missa sa- acosturrrats, s'executaran per un natabiAnclrenenc,
• •
Ifssim
quartet
d'instruments
de
cor
ia,
.0 federats passen de dos cents; a
Grua C:
lame cantada Orbis factor pel clero,
— Al Centre Social de Betterd tind'Ilaynd,
arsts. el setanta cinc per cent corParaules",
les
inspiradas
"Set
Catalunya de Badalona.
poble i escolania i amb assistència de la
gué lloc el Diumenge de Raras l'alma
roa/en a les comarques barcelonines, i
Aterren d'Igualada.
Junta d'Obra. Comunió general amb p5- acabant-se amb l'adoració de la Vera sessió de la present Quaresma, tase*
cal dar que per tota la nostra terra
Santfeliuenc.
lies preparatória pel senyor Reatar. Creu i cant del Stabat Matee. Seguida- la conferencia a carnee del rcverencl se«
ha una escampada enorme de Clubs
Com pest vettre's, el grnp A no pot
Després processó al Monument amb el ment es rasaran Maitines de Teacbres. nyor don Josep Planas, capellà del re.
ase federar encara, que vénen a do- ésser mes h raó del grup E diffDissabte Sant: La benedicció del fea giment de Jaén.
cant Ponga Ungida. Tarda, a les quatre,
. en canjunt, un cens formidable 'd'a- ciamant pot esaer combatuda; el grup C,
cant de Maitines i fatales, cantada per i altres practiques litúrgiques comerealaeloquent conferenciant presenta a Jeastaits al forrnós esport anees.
ran
a les sis del mata segurat la Missa sucrist com Rei de la Humanitat, la
en n2IS C2 .1. es rl que resta damunt la
la Asia. Comunitat. A les set, es fara
de
glória,
en
la
qual
es
distribuira
la
Reduint el nastre comentara a les co- tanta per a discutir-st si cal formar-lo o nee
l'hora Santa cantant-se moteta apropiats
qual aclamada> es commemorava aquelt
qnes case circumden la ciutat nostra, he si la sofaldó podria trobar-se en subdiSagrada Comunió als fidels.
a l'acte.
dia amb sa entrada triomfal a Jerusade
Pasqua:
Mistes
a
les
Diumenge
in pot observar la injusta classiiicavidir !U dates agrupacions la segona higa.
del
mati
FUTBOL
Divendres Sant: A les sis
lene
o que fias ara s'ha fet, de Clubs de afiacTino en creure més justa l'existensortira de l'Església Parroquial de Sant sis, set, vuit nou i dos quart; de dotze
Digne que Jesucrist continuaba vi.
—
Abans sois existia la primera i cal ¿el rnsp C de primera higa.
Joan de Gracia, la processó del Viacru- del mata
vint entre nosaltres i obrant miraclet
ara aa:aa, tense cap abra subdivisió.
A les cinc de la tarda Expasició del per intercessió deis Sants.
L'ampliara& deis grnps existents planGraas partiti iRter regional
cis de les tres parróquies de Gracia,
eaneguant l'existència de %micas posi- teja ora qüestió ¿'organització del Camrecorrent el cura següente Or, Encar- Santissim, Trissagi cantar, Paserva, deFeu una commovedora retada, d'A
Dies 1 1 2 d'abril
sea, posteriorment va subdividirte la
pal/ad: ei fans ara es fa inacabable el
mirada obrat fa pocs mesos a Tono.
nació, Torrent de les Flors, Plaga de nedicció i Absolució gene-al.
de
Pasqua:
Misses
a
les
sis,
arara biga eis els des grips A i B. do- campionat de primera liga, quin sera
Dilluns
la per mida del brae de Sant FranRovira, Providència, Verdi, Terol, MeReal Uaiän Club, d'Irtin
t entrada amb ara/cata nava divi- el set/ termini si s'angmenta el nomnéndez i Pelayo, Travessera, Salmeron, set, vuit i nota suprimint-se la de dos cas Xavier, que torna intantäniament
e im nombre regular de Clubs que as-a de nata en cada grup?
contra
quarts
de
dotan,
per
no
ésser
dia
de
prela salut a una religiosa Carmelita desPina de Lesseps i entrará a l'església
El que faci aquesta pregunta té tota
moltes dificulta:a i sois a costa de
cepte.
ahuciada pela metges corn a lisies.
de la mateixa.
a fe i sacrifica,- hay/rara dificil- La rae,: cal, costi el qua coarta alleugeA
les
cinc
de
la
tarda,
Exposició
del
Acabä recomanant la resignació clavan t
A les deu començarà la fundó pnó
y
sineta acansemat imposar Ilur cla
rir cl campaanat; cara mas ficil sigui
Santissini, rés del Sant Rosari, Tris- del dolor i l'exaltació a la Crew, per
dia. Es cantara el Passio, de-P
S
menys Iluites hi turran, rnes
-ió.
a poder ser dignes vassalls del Rei
Finalistas en el Campionat
T. L. de Victória, a quatre veus 'ate- saga Reserva i Benedicció.
Cara a caaseqüencia de la reforma va eapart es fara i 111-3jAr sera l'interès i
Església del Sagrat Cor de Jesus
Reis, o sigui deixebles ute Jesucrist •
d'Espanya 1921-22
tes, per la Capella parroquial. A 17A_
ar-se impuls a una serie de Ciaba
l'entusiasma deis espartman. Ham creu
(Correr de Casp)
El reverend Planas fou molt apla3.
doració de la Creu, Popule oteo: del
Camp de Les Corts
actuada, electiva, encara verge, i va que ceda grua) &sur j a subdividir-se en
A
les
vuit,
Missa
soDijous Sant:
dit.
mateix i les damas parts de la cerimdA les 330 de la tarda
auer-se evitar que ahras Clubs esda- dues aures. claasificant avui. els Clubs.
lemne
de
Comunió
general.
Seguidament l'Orfeó del Centre, sota
nia a cant gregoriä per bis els deDies 7 i 8
11,De valor; purament histórica passes- per l'ordre de m'Invada; obtinguda en el
Tarda, a les quatre, Solemnes Mai- la direcció del mesure Mayra!, exenta
menta
cantors
de
la
parróquia.
a
aifecampionat que fineix. D'aemesta forma,
n pal transa dolorós de c-au7e
GRADJANSKI, DE ZAGRED
obres d'aquest compositor i de CumgA la tarda, a les sis, Rosari, medita- tines i Laudes.
categezia. El "Catalä S. C.", peró, cada aerie sie matra Clubs acatarla
Campió de lugo.slavia
Divendres Sant: Els divinals Oficis
Has Rita& Pérez Moya, Lasen;, Satis&
cid de la soicalat de Maria, en els
j0va
aaguer
rasistir
lampenta
dels
aviat
la
seva
tasca
i
la
prornoci6
per
3
bastan, Mandelsson, Sancho Marraco 1
media de la qual la capella parroquial comenadran a les nou.
S etl e rempenyien i va anar rodolant
pas sar d'una serie a l'Ara i d'un grua
A dos quarts de sis de la tarda, caer- Mas i Serracant, obtenint axi mateix
cantara el Responsoris Ecce quomodo
a l'immarlint superior, no seria més que
7 la pendent.
dais de la Passió amb Viacrucis, can- també molts aplaudiments.
EL BANQUET DEL C. D. moritur justas Jerusalem surge a qua- tics pietosos i sumó pel R. P. Joan
Resultat de la nava divisió, queda for- la repetida, del que ara es fa.
tre veus mixtas de P. L. de Palestrina,
da la primera higa dels dos gropa,
Sense que cregui hacer deacohert res,
EUROPA
seguira el serme, val mateix predicador Recolons, S. J.
aagrats de la forma segiieu:
s i n6 cona a rasad de un estat d'opinió
Diasabte Sant: Els Oficia propia del
Per a celebrar la victória obtinguda quaresmal, acabant-se ' amb el cant del
ene existeix. he exposat aquesta fórmula
Gru,', A,:
Secció Marítima
dia començaran a les set del mata En
dcl
matear
Palestrina,
alterßlisercre
a
durar
vala
als
Clubs
el
carimionat
catara
de
futbol
es
reFe C. Baacelona.
de cantribucia
en
la Missa Solemne, tots els fidels que ho
nat
amb
el
arable
a
cant
gregorià.
ntaren
ahir
al
Metropolita
Hotel
un
gran
tate
migan.
La
dinamica
tic
la
vida
ens
C. D. Europa.
Dissabte Sant: A les set, benedicció desitaan pelean rebre la Sagrada CoC. S. de Sabadell.
imposa Ula trasmuaació constant en la nombre d'entusiastas d'aquest Club. En
m
Moviment
munió.
fo-ma d'actuar. Srnse que la idea que la presidencia prengueren seient el presa del fax, ciri Pasqual, Profecies,
R. C. D. Espaaol.
%labras enterita
capas° puma considerar-se aran a im- dent. senyor Joan Matas, a més de toa; dicció de les Fonts baptismals i °S'al TOIMC 10 de Ntro. Sra. de Montserrat
U. S. de Sana.
(Guinardó)
Vapor espanyol -La Guara
Avena de l'Esport
mutabl a, cree qua, d a tt prosperar; (fui els jugador; campions i abres individus de Glária. Tarda, a das quarts de set,
• Dijous Sant: A les deu, Ofici so- dia", de Tarragona, amb earrea
Rosari, estació i cant de la Salve.
mes sarda, rae millar hl i sohretot de la Junta.
Cana P:
lemne,
cantant-se
per
una
secció
de
sede
Resurracció.—
Diumenge,
Pasqua
ga
general. Amarrat moll de E34
profit
de
(11
tot
En
t'acta
regna
la
mes
franca
cordiasigui
que mis hi faca i
C. S. Mar:Mula.
limt, cclebrant-ae dignament la victó- De ales sis a dos quarts d'una, Missa minaristas una Masa litúrgica, fent-se panya Est. Consignatari, Gillaa
l'exparalim- a t de rearort en Ilitita conaF. C. TerrasSa.
cada mitja hora, ,menys a dos quarts tot seguit la proceead Pe r n'amanear bert.
tant per l'id•al correa: l'enfortiment de
C. ti. Júpiter.
da obtinguda pel Club.
Vapor espanyol "Trini", de.
la nostra Rala.
Padelona F. C.
A l'hora del brindis, el senyor Matas, de deu i - dos quarts deiner. A les set, a Nostre Amo al Monument.
De cinc a sis de la tarda, exercici de Cartagena i escales, amb cärre4
comentad de l'Evangeli pel senyor recAaelac de Selaadell.
laa-r - President del COMTQ a mas d'asenyalar la trascandencia de la
l'Hora
Santa
arria
in:armad:3
de
masa
gas general i 66 passalgers,
F. C. Eapanya.
seus jugadors, posa de roa- tor. A les aula Missa de Comunió pada Barellana de la F. C. C. E. victória dala
Després venia la segarla liica formanifest que és per a elle una qüestió d'a- nerai de les Filies de Maria. A les' deu ca sacra i cants apropiats a la dada, Amarrat moll de Espanya. Con-s
de
Joventut
"Flors
pc1
altar
del
Poancll
signitari, Fin de Ramón A. Ra4
da pa- la majoria de Clubs i integrada
propi el que el campionat de les di- es tara la soles-titila' benedicció de la
L'IRUN CONTRA EL BAR- utor
par una borraja de valors divrrsos que
versas Federacions espanyoles quedi no- nova Creu i predella de l'altar majar. de Puresa". El predicador quaresmal DIOS.
CELONA
dira
el
sermó
del
"Nou
manament".
han
restat
i
ofici
solemne
cand'enguany
Vidi
cquant
Després
Vapor espanvol "Cabo Peñas",
en c: camaianat
vatnent per a Catalunya,
Divendres Sant: A les set del nata de Sevilla i es.cales, amb cärrea
pa-aataznent definidas.
El senyor Pahua ram a capita de re- tat per l'Orfeó Montserrat i els cantors
El fumas ruar> de la "Reial Unió",
Viacrucis davant el Monurnent i wats ga general i 1 passatge. Ama-,
Faas anuastrs rases divisions ens tro- d'Irún. aedint als desigs del a Barceln- gula. féu promesa (ramal de que per la
de totes les assoc:acions parroquials.
b .an ami) C'IC la lagiaa eme va impulsar na", es dispoaa a visitar-lo amb mota/ seva part faran tots els possibles penada Missa Clan iffbil0 amb assiatencia de la de les estrofas en cada estada., per l'es- rrat mol! del Rebaje. Consignas
a c «,323r1S7 ii ram-ra liara, no ha
de las fastas de Pasqua, diurnange i di- tant a StVii:a enun en les altas elimina- Molt Illustre junta d'Obra de la parró- mentat Chota A les deu. Ofici motu de tari, Ibarra t Companyia.
vasta per a donar nava vida a Clubs Burla vinents.
Vapor espanyol "Mallorca", de tóries, al nom del C. D. Europa, i amb quia ; a l'ofertad O filii r t filian i en la aliada, actoració de la vera Creu i
en
la
scgona
i
que
estan,
ea flirts-an
acabar Al.leluia PaLlite, anda sermó pel processó per a tretare a Nostre Amo del Palma, amb càrrega general i 67
Tardar en cornada eme lIrón sanara ell el de Catalun ya, surtí triomfant
zata.3 d'alba en valor esportiu, per da- disposat a reacabaktr-se de la derrota
Monument.
Durant
les
horca
del
MoAquestes paraeles meresqueren asser mateix predicador quaresmal.
passatgers. Amarrat moll de lea
maat de qualques Clubs que integren els soferta quant la famosa final de Vigo, ovacionadas entissiasticamant per la marumana les senyores de. la Beneficen- Drassanes. Consignatari, Come
EsgWsia de Sant Vicens de PM
si s e amas de primera biga. Fent una
cia
parroquial
presidiran
la
taula
acabarcaimportancia
rtne
Santa
Des
les
sis
es
donará
la
las
joria
deis
concurrents
a
l'acta.
pot veure's
Dijous
panyia Trasrnerliterränia.
a la lleugera, ens traben, amb
Comunió cada quart d'hora. A les to, bada.
samant tindran cls dos partits que s'aVapor anglas "Stokevell", de
ea:a sabressurten a la sazona Higa, entre nuncien.
Ofici solemne, arta> sermó pel reterend
Dissabte Sant: A les set, benedicció Calcuta, amb càrrega general.
taaa s . els saasücnts: Granollers, Euro,
En una tic les nostres vinents edicions
P. Vicens Querait, C. M. Comunió ge- del loa nou, cid pasqual i tonta bap- Amarrat inoll de Satt Bertran,
aferreaa. Andreuenc. Catalunya. de Ea.- espercm poder donar compte de la conaneral i processó per a portar a Sa D.- tismals. Ales vuit, alissa de Glória.
Agencia Marítima
Igaalada, SantLaiucnc. titució del fa mós equip base.
daaana :
Crónica judiciäria sirIa Majestat al Monument. Tarda. a Esglisia parroquia( ele Sant Aliqucl dcl Consignatiri,
„eaWitty.
tasi els hagi vist jugar, cati en conegui
Ice tres, sermó pel reverend P. Basch
Poet
Vapor italià "Ballena", da
AUDIENCIA PROVINCIAL
k3 vales c a ma -a-aras deis llurs prfrncrs
-CHALLENCE"
yg
EL sEoc
(Saal, C. M. A les cinc, Ofici de TeDijous Sant: A les dau, Ofici solem- Trieste, arnb cärrega general,
:.pa s1 ,3 esas negne pas que els • Clubs
A la Sereió primera sala assenebres,
PERE PRAT
ne, propi del da, amb Comunió i pla- Arnarrat mol! de Sau Belträne
ara- m s'a aalacamar sirte dignes
•
gut
al
banquet,
acusat
dc
realtres
quarts
de
Divendres Sant: A
tica preparatória que lana el reverend Consignatäri, Baleas.
E5 ntés que segur.que a aquesta cursa,
d rae-mar a aranera Itiaa.
sis del maní sortira el Via Croes;, A senyor rector, portant-se després solerala czlubracid de la anal esta asanyala- versarió. de cabals, Josep Cassorth4
Fins ara, rl crna ascansional das
per
al
qua',
el
Tritaäei
Romanf,
les
nota
Pässio
cantat.
Adorada)
de
la
nialment
Nostre Amo al alondment.
Clabs esta ple daspir.es; tasca difiail da par al dia 15 del vinent mes d'a- bunal popular ha dirtat un vareVapor
llalla
"Castore",
amb:
les
procesad.
Tarda,
a
les
sis,
la
Creu
i
les
qualre,
es
cantaran
Tarda,
a
és la d'aconsaguir escapar-se de la sega- bril, hi conearreran • mes dala agujas
dicte d'inculpabilitat, absolent- Soldat de Maria, amb sermó pel re- Maitines, finanlitzant-se amb els Falsos, càrrega general i transa cap
francas i isatiS. alares, formats per atra Mal per e arribar a tenir un Ilac
verend P. Cristófor Gornal;.
i a les set, llora Santa, atta) sermó Tarragona.
la peinara: les e l :rninaterias de segona letes pertanyents a la Federarió Atléti- lo la Sala.
'Messina"'
Vapor aletrnany
pel reverend Josep Planas, interprcDissabte Sant: A les set comenaaran
Davant la Secció segona han
ca da GniptIscoa i de Castella. Aguas:ea sal inacabaalas i l'aconseguir el
u/lb càrrega general i transita
els
oficia
propis
del
dia,
seguits
de
la
tant-se
escollides
composicions
sacras
tea,
almanys,
són
les
darreres
dudes
que
cornparegut
Josep
Lligoaa
'Porprimar Ilaz és mera di: 1.cl llom creu que
•
Missa d'Al.leluia i Conminó general.
per un nodrit ch.or de veus 1 orquestra. cap a Génova.
ras i Celedoni Chicharro Ricote,
de tara ea tan: .ha de fer-se una garba- en tetina
Vapor francés "Draa",
La Secció d'Atletisme del "Parcelo- acusals els dos d'hornicidi per Tarda, a un quart de set, Rasara ViDivendres Sant: A dos quarts de sis,
aula i danar la un?; als que pugnen <Lasita a la Verga Miraculosa. i Salve.
sermó de Passió pel Rama P. Predi- tränsit, cap a Marsella.
ir.", da qaals trabalas d'organitzacaó imprudència, conias arnb una loes peradament per a redimir-se. A m.':a
Vapor alemany "Grossherzog
Diumenge, Pasqua de Ressurreccia: cada, e l e la Quarestna. A les sis tortira
desser aiad malt esportiu, és també molt aren cura, desitja establir un servei de comotora tic la Companyia
control corrmletament garantit i que evi- F. C. de M. a S, i a A. i del qual
L'Apostolat de l'Orad ó celebrarla, a les la pietosa i popular processó del Via- Friedric Franz IV", de transa,
henil.
vuit, els seus cultos ordinaria.
crucis per alguns carrers de la fehgre- cap a València.
Acreptaat real a rcelitats el mas harn ti tota pnas gsititat de confasions i per en va resultar victi p la el careaVapor romanas "Oltul", da
binar Joan Torres. El jurat lia hsglesta dels PP. Caput..rms (Sarria) sia, fent hornenatge a Jesús Crucif:cat. tränsit, cap a Londres i Rama
errnanta c a m a proaesits, catara ampliar aixó acceptarà tots els ofrrimmats
Dimecrcs Sant: A dos qttarts de sis Portaran la ituause del Sant Crist el
reas exatants a prim a ra lliga ib siguin fets per a ocupar un Ilac en declarat inculpable al Lligoila i
eis
5
eas diversos coratrols que s'esta/alean
F r s i t a• errar e/ grua C. D'aquesta
culpable el Chicharro, condem- de la tarda, la Comunitat cantara lea Cos de Portants del Patronat Obrar, i burga
Vapor suea "Calahria%
la
de
la
Verga
Dolorosa
les
Filles
de
f. poaraan a"" a les agrupacians se- en el trajecac.
Maitines
de'
Tenazas".
la
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a
dos
niesus
i
un
nant-lo
trànsit, cap a Génova.
Aquest ¿,5, el de La volea completa a
¡auras:
Dijous Sant: A les nou, alissa so- Maria i devotas de la Mace de Déla
Vapor angla "Spinner% del
Barcelona, arnh arribada i sortida en el dia d'arrest major.
Ordre de la procesal): Plaça de la
letrae, ce la qual es d:stribuirä la SaGrua
la
Seceió
guatea
i
actisat
d'in
A
cama vell del "Bara-clona", 14 kilianetres
tränsit cap a Genova.
Barctlena.
grada Comunió als fidels, i proreaú Barceloneta, alar, Concórdia, Sant Mihei
d'amigracia,
(necia
de
la
Vapor angles "Pizarro%
i mig.
t'arara.
per acompanyar el Santissim al Mo- fuel, Escudan-, Baluart, Maquinista, MLes inscripcions par prenden part a S'Int presentat Manuel Castro Dita
tränsit, cap a Valäncia.
aritata Mediterrani, Balboa, Pizarra,
nument.
qua
l
ha
soeheitat
el
goce,
per
u
l
alaesta prova es tancaran el <tia 5 d'aVapor angles "Dundea",
ja..
Gine b ra i Sant Miguel.
A les cinc de la tarda es cant iran
bril, en la qual data 9, farä públiaa la fiscal un any, un mes i once di,m
O lid de prcsanti ;;cació : A les den tränsit, cap a Valancia.
:I. S.
Maitines de l'andares, en cant gregoria •
de
presó
correccional,
Vista deis concursants.
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de a son ccn el dedo seäalaba la
—;lear vadee ;Este es el camino
eee da F. e;ZU,11O ladrón, no lo dude!

Tau pecado aubo deacendidu del ard a, ( .1, la carl e a ar a donde le esperaba
u u:maltee, ante le inlerrogó febril-a

mente:
—,: Has conseguido tu propósito ele
—;edea. Jaro no hay que perder
tiempo... Este sato es peagreso...
—e-a ver lo que Lraua?—dijo el eón/Mica.
—; fieles aquil—dijo el otro.
--¡Esto es lo que buscábamos!.
Cama quedará satisfocho nuealro petat e . ¡Esto es lo que deseaa en Berlín!
IVamos aplaza a buscarle 1...
Apenas hablan dado cuatro pasos
suando un hembra les detuvo tacuaramente, apuntando sobre ellos SU revólver.
—; Manos arribal—gritó este.
Loa doe laudados obedecieron.
--Entregadrne seguidamente lo que
ItiVili.5 n-fli1 87 en tosan autoritario al que
iba debiste, el realen llegado que no
es otro oue el hurubre del perro, encargado de vigelar aquellos alrededoa
Ces.
Mientras se acereaba para. recoger el
torpedo ts: otro aprovechó el neemento

20 55
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en que vedvfa la espalda para emprena

Fang luchaba con tanto encarniza-,
miento contra nosotros?
--Eate no lea de molestarnos ya más,
querida mía... y he aquí lo quo contusa
Lo a vuestra pregunta.
El suboficial Waters entregó a la jo.,
ven el trágico billete encerrado en un
tubo de cristal que se hallé en las orillas del rto después del naufragio del
a u bmarino.
Elena leyó:'
"(tea rni emperador me perdone st
he fracasado en mi misión, pero mi ade
versario era terrible, puesto que era el
gran detective Justin Clavel."
rirmaab Del Mar.

Del Mar sactl de su bolsillo un sida
bato, acercndolo a sus labios. Era la
seol convenida eeperada por los dog
hombres, los cuales se acercaron rapta

Folletín de LA PUBLICIDAD

der la huída.
--iA el, Bribt—gritó el campesino.
El bull-dog no se hizo repetir la ora
den dos veces, lanzándose e/I persecua
cien dial fugitivo.
—1 Vamos 1 — dijo ásperamente el
guardian al que interpelado anteriormente—. No tengo tiempo . que perder.
iEntregadtue en seguida lo que os he
pedido!
ero en lugar de entregar el torpedo
a su interlocutor le dió un golpe brusco
en el puño haciéndole caer el revólver.
Luego, aprovechando este momento de
sorpresa, el cómplice de Del Mar se
lanzó sobre el eampesdno, entablando
arribos una lucha encarnizada.
El resultado de la lucha parecía ina
&viso. Ambos combationtes parcelan de
igual fuerza y sólo el agotamiento do
uno potala asegurar el triunfo del otro.
Súbitamente, un falso movimiento del
bandido permitió al campesino des4
prender Uno de sus brazos, permitiéna
dulr alcanzar an revólver.
Pero bruscamente, una idea salvad
dora asaltó au cerebro y disparó las
eineu cápsulas de su revólver contra et
tornado, qua hizo exploaión.
. El bandido, aorprenalido prq gleaedet
Lunación, rodó por el suelo. •

FIN

damente a la vesaa.

-

Mientras observaba si venía alguien
por aquel lado, Del Mar les die, rapidaa'
mente sus instrucciones. Luego, contia
nuando su paseo con la misma placidez
de antes, regresó a la casa, encontrarla
do a tfa Betty quo se disponía a cona
feccionar hermosos boquete.
En cate mismo momento Elena bajaa
ha de su habilasiate La presendia da
Del Mar le impidió hace seo a n'alter,
de quererla hablar.
Los (loa adral:tices del aventurero Ilea
garon delante de la casa, 1:13 ventanag
de la cual estaban abiertaa. Un arbot
corpulento, situado junto a la pared da
separacian, extendia su ramaja hasta
encima del tejado.
Agilmente, uno de los dos hombres
se encarama en al, avanzando a galas
p obre una da las ramas que llegaban
a la casa bordeando el primer piso. Seis
lidamente aló una cuerda, gracias a la
cual llegó hasta la ventana ele Elena,
por la cual se introdujo facilmente.
Una vez en la habitación so dirigió
hacia la puerta, constando que habla
aido cerrada con doble vuelta de llave.
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artística, Ricard Canals.
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mt . a les de,

iioN0FRoFFE

A LA COSTA BRAVA

sensacionals ffl

r

▪ LU atraccions L
▪ Dabut: Dissabte de Glòria •
31 de marg
Ctswasisiasiamsanazsam:
GRAN TEATRE DEL LICEU
, Diasabte. Estrena: MARIANELA

IN•1111111011111111111111•11•11•••••

ErarimarstssmassEssamissa Is
a
e.

e

:TIVOL1
•

a
a a
e
•
El

•
se
•
•

Dissabte de Glòria •

•▪

••

II

'1! i gi ,3
q

•

• Avui dimecrea, Votta
•
divendres, per la santedat
• del dia no hi haura. funció,
•
Dissabte de Charla/
•
Inauguració de la tempoe
rada de PrimaveraEStrena:
• a Barcelona de la historieta
111 •
en tres actea

EMIL SAUER

n

y

a

MUSIC-FIALLS"
•

Gran

Teatre Comtal 1 •

Gran Cinema Bohemia a
Dissabte de Orlarla, cotossal programa. 6 estrenes, 6,
entre elles La marquesa de
Clermont i la paròdia dels
Tres mosqueters, última
I creació del popular Max
Linder.

INAUGURACIO
de la temporada de primavera DIUMENGE DE
PASQUA, primer d'abril.
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es precisen coneixements especial, ni capital nt dip6sit.
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Cura rápida
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I'Dissabte de Glòria, gran-

Raquel Meller
RAMPER

8ALO DE MODA
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Programes ext rrrrr inaria

meravella i admiració dt tot el
món per la seva perfecció física,
clara intel.ligOncia i aimpalica i
inesgotable gracia.
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ASALTO, 12. — Propietari: En
Francesc Educó. Director artfs-,
tic: Francesc Ferezoff, Telefon
3332 A. Tarda, a dos quarts de
quatre, nit, a les deu: Presenta-.
ció de les més gentils artistes i
els millors números de varietats.
Cada dia, de set a dos quarts de
nou: Aperitif dancing a l'elegant
Foyer, i d'una a Quatre matt,
gran Tabarin amarlas. Tzigans
Tyndall.

e

.

et ,Aga
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Casimir Vicens
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Capsa de 4 flascons
Preu, 4 pessetes
La vvenen tots els centreš
d'especffics del món, les
bones farmàcies i
FIII de Josep Vidal I Mala
8. en C. Barcelona
Per detalla i consultes dirla
gir-se a
•
J. Domenech, Laforje, 69
Barcelona (8. G.)
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!Avda ejmecres, tarda, N un
eart dis eine: DO grandiosos
partits ile pilota a cisella, Nil.,;up eplIrtad'onze: Dos extraora
di5aris palana. Primer, a pala,
derMans Quintana contra ChistT AraquIstain. Segon, a eiste.,
Barrenechea i Garage=
&Ultra Olascoaga I lohazo.

,Disaabto de Gltirla, 01 metí III
p.-Adió; 1 formfliable ese
arlidevent de la einematea
rafia: Monna Wanna, "mis r
se en eacene", luxe l riquesa ¡
Mai igelats. Monna Wanna és laanés gran Caeravia'
lla ararts
1,-.-.
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"HACHA"
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Talonees, procedió a registrar las mas
lelas abandona(tris por Elena... En va,

ras, tomó asiento al lado de Elena, die
olendo:
--Señorita Dodge, vengo a cumplir
la promesa que le hico ayer y traigo
conmigo los cuatro defensores que han
velado por usted tanto tiempo. Supon-,
go que usted los recordará perfecta-a
mente.
—81, en efecto, ¿Pero usted dice que
han venido con -usted?
.
—SI, señorita, los cbatro, pero ante , .
de presentárselos deseo que cierre use
ted los ojos unos momentos.
Todos cumplieron, la indicación, poi
fi/endose las manos ante llos ojos,
mientras el oficial decía:
--1A la una, a las dos y a las tresl
Re aquí sus &l'ensogas!, segorita.
Al retirar Elena las manos do su
ro?Iro se halló .frente a .Tustin Clarel.
Fué len grande su emoción que cayó en
los brazos de éste quo da estrechó cone
tra su pecho durante largo rato.
La alegría da Jamessen era igual
la -da ambas damas.
— i Ah, inanstrol—gritaa—. tQuó ira-4
beicil be sido al ereeros muerto;
--11.9 importante os quo esto no hae
ya sido eiertot
—Y ahora—Intervino Elena—, Mide
<Iríais decirme guión era el hombre que
dentuda de Perry, Monilla( y de

-ato b'jsc.. el torpeda. (Evidentemente,
babia que hu.searlo en otro sitio.

Su mirada di con la mesa de despea
cho hacia la cual se dirigió decidida-urente, encontrando, en ei segundo ra-n
ten que abrió, un objeto brillante... Lo
bubia ya encontrado...
Introdujo el aparato en uno de sus
bolsillos y, sin l'ardida de tiempo, se
biagió 'hacia la ventana, cogiéndose por
la mierda y deseendiendo como un ver4aero acróbata, reemprendió el ermita
eso que habla seguido.
.No vospechaba el que se habla libra.
do a esta peligrosa operación en que
a un centenar de metros de allí habla
,un hombre en mangas de camisa que
'ro perdía une solo de sus movimientos.
'Este sacó de su hoIsillo unos prisma5.3aos, mirando en d:reeción a la casa
'baba/ida por a/lena.
thabltamente, el campesino di6 un
:atiffla7do y con su perro bull-dog mara
adiaron a pag o de carrera en dirección
Ate la reas.
An el ve.sUbulo, 101 ilustro personel
,,fee anillaban de arreglar taa flores.
:entonces glena baso selva a Jómeson
lieeArcersele m;entraa (Mi Mar seguía
~a v enan&ca tÝ& Betty. La joven
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en pocas palabras puso el corriente a
Welter del (hallazgo que acababa da
hacer.
Este no pudo reprimir un gesto de

**> 9. los pocos momentos Del Mar, viene
do fracasados sus planes, desapareció
de la casa para ir a morir en manos
del guardián, que le di6 caza.

alegría.

—.No puede usted suponer, Elena, la
satisfacción que experimento... A-hora
seria conveniente (me yo marchase ine
mediatamento a Washington para entregar este artefacto en propias manos
de los altos -funcionarios a los cuales
ha sido robado.
—Sí, tiene usted razón... Esto será
preferible a todos los escondites quo
podamos encontrar. ¡Venid conmigol...
Llegados en la puerta do su habitaalón, Elena sacó !la 'llave de su bolsillo
y dió una vuelta en la cerradura, pee
netrando en el interior.
aurlosol—dijo ella—, creo observar que las cosas no se hallan tal
Como yo las he dejado.
—Sin embargo, la puerta está cerrae
da...
Elena so dirigió hacia 'la mesa,
abriendo el cajón... Un grito escapó de
aus labioS. El torpedo habla desaparee
vado-4Quó llene usted?--preguntó Wale
/er.
--1Ea han robado ¡—gritó Elena., --e
Laja han cpbada Una Yea. Pa blo aa.mat
g

L.XUT
LOS CUATRO DEFENSORES DE
ELENA DODGE
Paseando al cabo de unos chas por el
jardín que rodeaba la casa, Elena y Jamesson !fueron a reunirse con tla Beta
ty. A los pocos momentos vieron llegar
un soldado, el cual, acercándose a la
joven y saludando militarmente, le en s
tregó una carta. Esta la abrid y leyó:
"Señorita Dodge: Conforme lo anuncié, crn aeana iré a presentarle aus etiatro misteriosos defensores, incluso el
profesor Arnold. Le saluda sincera-,
mente,
Suboficial NVaters."
Al día siguiente, cuando terminaban
do almorzazrzz, tía Betty Observó a
Elena quo lo extraeaba no haber reoibldo la sorpresa anunciada, pero a los
pocos momentos se oyó el ruido de un
sable arrastrando en la arena del jara.
din; era Waters, que despuas de ser
maunciado por Francisco, hizo su apee
violón. Des-pude do ¡s aludar a laa baños

