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O LIS COMENSALS ENTER-

NITS
ra

d,es dinaven plegats, a Can
Z"eas. c a dir, al Continental, tres per5"11,1 i0'•:,: governadur civil de la proSta, q iivor Raventós; el sots-secretki
senyor Castro, i l'alcal de de la ciutat, senyor marqués d'AP

'ella.

(sea taula no

gaire llunyana, di-

na sta el diputat a la Mancomunitat se-

kor Massú i L'oreas, diputat
i el
a
Cort3 senyor l cacle.
1.0"i dos comentaven l'exagerada
sh.1 marqués
envers
Sovintejaven els gira• rs,
cop.1,, a Cesquena,
: als del comensal que vol
i Llorens, Co veure la cara
d' Ea M iracle, va com ea tragedia del diputat i
It pu; Sane Feliu de Lis mit a sang i a foc pes
'11' 1 • eaadgr tan festejat pe! s2is
' .`4rel 'Se. u nari marqués d'Alella. 1 va
-- Ca ldria que Acció Catalana envié;
mohs h omes
la Lliga la Prime"
1111a volant "Lademarca
de l'esclau' i
ins Le -ne
una d'expressa per a elL.
Lardan. las
els deures clementals del

sentiments deis catalans.
El dinar havia acabat. Aleshores, En
Miracle, defugint tota resposta, va estrenyer la ma del sen company de taula ami) un pasat que així podia expressar una aprovació silenciosa o un simple comiat amical.
L'ENCIS' D'UNES 1/ORES

tivaitcu cls plàtans. Són en un instant exquisit. Els brots tot just s'han
esbadellat i 1/a aparegut una luneta prima i Iluminosa.
Es un espectacle trasbalsador. Aquestes lidies tendrals a estones semblen
rengle de (lames verdoses i a cstones
borrissol que e vr,e ha d'esvair.
Trasbalsa, sohrctot, perquè un hom
l'es.;e:tacle Isa de
té la sensae,1
hiret
durar 110Pli`i
Fa poc les.1..ralst•s eren p2lades roto
roes d'e% te al pie de l'hi / res
itihtles cum al pic
ril
l'estiu.
Cuiteu e ras e Ir els platans en el sen
de primavera. Cutuen.
n.evi.s : ns
(li g , si no, un ni Ser9t a a mil!.
IMPlatatlenta

LA NAC1O, EN TENIR
CONSCIENCIA DE!. LA
MATEIXA, ASSOLEIX LA
PLENITUD DE LA SEVA
PERSONALITAT

Me

.•••

Ti raí; e! neu estimat amic J. P. en 21 I
Aquests cinc sírlÇth — Krupp.
Per aquests dies està convozada una Assemblea (12 per i odis- seu
article puhlicat ahir en aquestes placatalans . Ha iniciat l'acta la "Asociación de la Prensa Dia- nes: la corma dr catalans que amb ban- Hathenau, Siemens, Stinnes i
Thyssery — represeidaven abans
un • de Barcelona. Entre les finalitats assenyalades en aquesta deres desplegades marxava pels carrers. de la guerra l'Alernanya al treAssetriblea periodística, hi ha la de constituir una Federació de de París vers l'Ar c de l'Estel, per retre ball. Eren una bandera, cortahomenatge al "Soldat inconegut", era I ine.at,' perla eren també els sisola Premsa de Cataluiva.
bols de l'organització en gran tia
Sota l'aparent modèstia del propásit, esisteixen qüestiona una corran romàntica.
Pcró ele que la formaven eren ben /78 la producció, de la nava economporta nts que afecten als periodistas de la nostra terra,
els
darrers
romantics,
crea ben els
mia. Ara el norn..de,Krupp,
catalans.
Segons
com
a
9 1; professionalment, sinó també com
Altims sobrrvivents d'aquella gran coios dirigida l'acció que ara s'ernprén per a organitzar la Prernsa l lita de' ronántics, que va llevar Cata!. allargat: Badila Krupp Von Dkoion. L'.A, E. G. continua, certapreveure nya durant la guerra?
na9a115, es presentarien perills i paranys, que més
ITIVIli, peró Walter Itathenau ja
bon principi, per tal de poder-los esquivar.
Tant-de-bo. Seguesc admiraste Franca es mort. Itathenau que fou un
En primer lloc cal dir que el caràcter fins ara massa provin- i no tinc inconvenient a creme que des deis bornes inda interessants da.
cia de la "Associación de la Prensa Diaria", de Barcelona, no és d'un pum de vista espiritual és la segona la nostra época, tenia entre alretament una garantía d'èxit per a la feina d'organitzar el pe- patria dels catalans. Perú mai no acense- ijes coses que el fan simpätic,
Ca- liaré de sacrificar a una segona patria 'in/a -gran admiraciú pela artistas
riodisme del nostre país. Harem arribat a un temps en que a
amb espiritual els interessos de la patria pri- i una passió per les novelles de
talunya no sha de fer ni s'ha d'organitzar res que no siguiqual-- mera, que és cara i esperit albura.
Marcell Proust. Siemens ha esuna base catalanesca, nacional. Les institucions valles, de
L'ardent francofilia de Catalunya, quin tal englotit per Stinnes. Stinzies
siguin,
han
d'anar
evolucionant,
tan
ràpidament
mena
que
avantatge
li
ha
dut?
De
quina
manera
Seoul
avui, més que una considerarol sigui possible, cap a Hur catalanització, I les institucions ro- ha estat agraida? Amb unes guantes II
P i() alentanya, una importància
yo que huna vulgui fundar han de tenir des del començament el condecorado.. Per als individus conde- pi:malaria. Queda com a mes aucomes potser ha estat pron ., per a la coltentica represeniaeiti d'una éposegell característic de la nostra pàtria.
ca passada Thyssen, el vell.
Si ha de constituir-se una Federació de la Premsa catalana, lectivitat Ro ha cstat res.
La inteLlectualitat • catalana, que anda
que tingui una hace nacional. I la "Asociación de la Prensa un impuls gairebé unànime defensa la
Al costal d'aquests noms
Diaria", de Barcelona, que convoca l'Assemblea, no te aquesta causa francesa, no especula gens ni mica. SOrtit d'alt r es . Els que altir lebase, ans bé presenta un caräcter contrari, per la tónica general Ho doné tot de f ranc. amb una genero- fiio'll una irnportäneia recluida,
sitat perfecta. La sola compensació nue lean anal, creixent. Paró de tots,
de la so ya actuació i per les tendencias d'una bona part dels seus
uotapcments• Hauria estat molt més lógic que l'Assemblea l'ha- tal cegada gos à descomptar per a l'es- el patriarca és August Thyasen.
'1.'llyssen té \Infanta tres anys i
gaeS convocada l'Associació Catalana de Premsa, que des de.la slevenidor, fou la neutralitat de Franca tina cara de vell gran esparver
davant
tragèdies
de
Catalunya.
les
netament
catalanesc.
caràcter
sera fundació prengué un
irOnic. Els francesos sabien que
Ni aixó ha obtingut. Atenent les indiJa sabem—i és just el dir-ho—que en els darrers temps la cacions
portara Thyssen davant del tride l'ambaixador. senyor Quifiouna
entreobert,
o
ha
Associación de la Prensa Diaria" ha obert,
bunal _militar hi portaven tola
de León, la palia francesa es denes
oficialporta a la llengua catalana, que abans n'estava exclosa molt dica a tasques que semblaven privatices Alemanya. Thyssen -l'autor del
catalanitat són encara
art- eis castell que uneix en una
de la policia espanyola.
ment. Paró aquestes concessions a la
que l'entiAixö, naturalment. és un detall que ,ilta clireeció teta la producció de
migrades. Pot esperar-se que l'evolució continuará., i
prendrà dins un pot ésser esborrat per gentilescs venido- la Ruin:. El Kohlensyndieat es
tat al.ludida, com ha succeit en tantas
se- res. Parí) no és un detall insignificant. l'aparell de rellotgeria que la
lame no massa Iang el caràcter que li pertoca. Mentrestant,
periodística de Per a tots els que en . dies encara pró- monee aquest complicat i
ria inadmissible que es formes una organP4ació"Associación
xims vàrem defensa:- com a primia la díssirn mecanismo de la Hitler.
v que vingués a ésser una imatge de la catalanitat, la causa francesa ens és lliçó que no obli- Aquesta genialissima creaciú
de
la
la Prensa Diaria" de Barcelona. En l'aspecte
la clan de les comunicaciuns
facilmcnt.
la Premsa de darem
Els sentimentalismes i les ingennitats neir l'organització técnico-econecastra Premsa comarcal estä molt per damunt .de
i sobretot els
Mieo-financiera que fa nido de
no compten en política internacional.
Barcelona. Mentre que els peritódics barcelonins,
majoria, en llengua espanyola, a fora Perqué la simpatia catalana sigui fecun- ilos n'esos i sense éxit cerquen
diaris, són escrits, en granfortament
els periódics escrits en la da, ha de tenir, en primer lloc,- un vo- els.francesos. Els arxitis preciode la capital predominen
lum i tusa estructura que la facin visible sos foren traslladats a lloc senostra llengua i addictes al nostre ideal.
processat
pe- als ulls. generalment miops, del; Estala. gur i i Thyssen
No es pot demanar a aquesta Premsa comarcal, modesta
l'adhesió a I en segou Une, Isa d'ésser administrada ennifert ttat. la clan fou salvada.
riodisticament, paró rica d'entusiasme i tridealk",
TysSen da catòlic i una de les
prnent nostre per tot home de seny, assegurat contra in
un offlnisme catalä que no tingui un caràcter que dios Cata- candis sentimentals.
personalitats d e I "Zentrum".
lloc
suprem
a
l'idioma
nacional
el
posada
en
practica
doni
Aquesta
teoria
fou
no
que
i
de Bar- per Polónia. Un francés eminent, Jac- -Aquest vell de mes de vuitanta
;layo — din un bingraf mes aviat
iza Ii correspon. O la "Asociación de la Prensa Riaria un
caràcter
plataamment
catalaques Banville, ens en féu adonar en un lleuger
seguit
tot
Thyssrn, l'enginyer
celona ha de prendre
i a article diäfan. Palónia (és a dir, Pild- naval francés L. Coupaye — va
presidir
renuncÇar
4,1
difícil—o
ha
de
nesc—cosa bon tros
suski),
durant
la
primera
part
de
la
Catalana.
encara
cada
dia, do bon malí,
Premsa
inspicar la futura Federació de la
guerra, va ésser germanófila; durant la
del seu xalet de Schlosshergg,
1:n altre perill veiem encara en l'organització que es pro- segmna part, francófila. La gräcia
prop de Mülheim sobre la Hube
jecta.I és el de que, un pic constituida la Fedattliai periodística
Pildsuski consisti a saber triar el mo- als despatxos de les seres dicatalana, es tracti denglobar-la dins una organitetac46 periodís- ment de la girada. El sea éxit és prou 5 , rses empresas". "Ernprenedor
tica espanyola. En aquest cas, cap periódic ni cap periodista palés.
O audaç — continua CoupayeJacques Banville, molt llegit al Qual Thyssen
autènticament nacionalista podria donar l'ajut ni l'aquiesc è ncia al
tilubejat mai dareserves
el
jec
d'Orsay,
aplaudia
sense
l'Assemblea
en
discutit
d'ésser
vant do la realitzaciö d'una faprojecte que, segons sembla, ha
dels
polonesas
el
retreia
cont
exemple
i
d'organitzar-se
nacionalment,
bricaciú nova ni davant d'aboconvocada. La Premsa catalana ha
als seus compatriotas.
ear-bn lo/ a l'obra per tal que la
amb personalitat completa, sense ésser part o bocí d'una orgaNo desaprofitem la Metí.
iealització s'acompleixi eti gran
nització espanyola.
Carlos Soldevila i en el mínimum de temps. Tant
Hi ha qui sospita l'existència d'un pla una mica audaç, que
és crixf que la sera fähriea de
consistiria a donar la cooperació de la Prenisa catalana, orga- 1311521aEroimee
Mülheim, que no baria mai faendeterminats
propósits
professionals,
nitrada en Fecieració, a
bricat material "'artilleria,
tre eils el de demanar a l'Estat espanyol l'establiment d'un imduraal • la guerra, Inés de
Post sobre els anuncis dels perióclics que servís de base a un
1.100 canons, 11.000 llanca mines, 12 milions d'obusos, 7 nuorgar,isme oficial o semioficial d'assistència i de pensions als
lions do mines. 500.000 fusells,
periodistas. Nosaltres estaríem decididament en contra d'aguasD'ELECCIONS
ele., ele,. i avui. d'aquests
ta idea, que seria rebutjada 5-:,e.eurament per una gran part dels
Es,-rivint, ron grneralnie31 s'ero g aleixos tallero surten, transforperiddics catalans.
wa a les redore- i9 ss s, entre converses, mats, ato forts enginyers roNo estant decidida la "Asociación de la Prensa Diaria" de (usen:calaren' alije ron: a rnsulitlut pre leetrotéenica
moderna, fabricaBarcelona a realitzar la seva total catalanització, més valdria que Ganile.71 a En Calles Alai-LC(711y. Ilanora por a Thyssen, per;) ja
renuncies al pensament de convertir-se en centre de l'organitza- vi , n1 de dir, nabo-01mnd. que es trae- en plena activital"...
tió periodística de Catalunya. Ni l'interès professional, ni els lava d'En Franresr Afaristany.
cairehé• 1,des les graos fortuA propósit del dis/riete de Santa Coav antatges particulars poden fer Oblidar als periodistes Catalans
itos ele la !latir es feren en ol
laina de l'arnés, el senyor Sitas i Vaqué
Dur condició essencial d'home; d'una piitria i de soldats duna
transeues del segle passat i
ens ha (veril una carta. per la qual els anys d'aquest. El rail Ths..s.
ie4
vrienz que té interés a fér constar: que seis, por() lIS cl pt• imer de ta sosera presentacid "depén de la forma
y a dinastia. La fortuna enorme
limawmatimismenwzmanzzainlimmizzismagazinizaramizen la
rt s qué rs drscurottli la ((,sita" i que "rto
d'aquesta familia té com a punt
ha prriangut a rattrir Bloc republiéó
do partida l'establiment "Deutsnacionalista, entre els quals figura el
mig ala". Sill j que is afiliat a les arpacher Kaiser" creat l'any 1871.
rk manten1r-se en auster allunyatnent de
nilzarions narionalisics rePubliranés Avui controla mes de cinquatila
les autoritats forasteras que die= els
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--mzetur--ukezzleet
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de

existents".
Confessein que VIIS dol haver de fcr
aquests arlariments, ntés que per ;toraltres, pels nontbrosos roUrgues que han

grans empresas que (oraseis el

Konzern August Thyssen. 1 aquest
Konzern passa per ésser un deis
més autärquies i personals,
trproduit lo ttosfra inforinaciA. sense, C OC la quasi totalitat de les ai'-és ciar. indirar-ne la proredacia. A , • ions de les emproses sún a loS
veure si ara ho faran per corre-fiar-nos mans d • August Thyssen.
la rulpa de la inadifiraciót
La "Frankfurter Zeitung" pr(,LA DELEGACIO D'ACCIO
guntant-se si Stinnes es real
luan,
un polítie, el comparava
CATALANA A VALLS
;imb Ludendorff. "Tato dos
En reunió deis inserits que Arrió Cahomes de geni a la sera manétalana té a la cinta' de Valls, s'elegí la
ra O brillants organitzadors. To is
Junta delegada següent: Josep Maria
Iglesies i Doménerh, presidid; frtrp dos sien en matiu'ia política nullitals. Durant la guerra Slimms
María lifóndoli i Gir4, vicepresident;
Frauresc Garcia i Fcrit¿atdcz, tresorer;
Caries Gerhard i Ottenteadder, serretai Franrctr Rodon i Queralt, vocal.
EL CASAL CATALA DE
PELI'PINVA
El Casal Calda dr Perpinya ha nitrecut una crida als celulares, demanani-los
l'a grili que nrressita per posseir casa

prúpia, crear interessos, actuar anda independencia i aplegar la població emigrada de catalans, n'o inferiors a dotze
mil inelividus, que hi ha a Perpinyà.
S'adnieten donatius a l'estatqc de cadasruna de les entitats següenss: Unió
'Cntalanisia (Colindo, 14); Assoriació
Preteriera de l'Ensenyassca Catalana
( ires, 1); Lliga Regionalista (Placa
de la Csourulla, 4); Arrió Catalana
(Trafalgar, 14). de Barcelona, i., Casal
'r
Cato241 de Prrpinyd. , • •

era anexionista per cetTir eis

seils plano d'industrial." (Slittnes (off, en e (cele', duran( ,! a
guerra una mena de liquidalar
d'organilzatlor etuI repartiment
industrial i econemie presumple
de Bélgical. Després de la guerra
s'hagués unit als den-Marfiles si
aquests l'Inguessin ve'sgul. En
el fons no és més que un indus-

trial que vol que la seca for.,:t
creixi... Ha anat sempre. en poMica, muntat sobre el mal earail: no te instint politie. Si malgrat tot Id gia tanta gent que el
segueixen is parqué, aquests lenco rnenys salad politic encara
que ell."
Sembla que li demanaren una
regada al doctor Itathenau la say a opinió solfest 1,tinnes: "Tot

borne —

La pau oriental

Un plebiscit

Turquía

a

que digné — té
dues CODS .Ctin D ,!ieä, la consciencia
del seu cervell i la del sdll cor.
En el seu cor Slianes do, curiaEIs darrers fets de la polltici
mera, un 1-Km alemany, an an- turca donen motiu per parlar del
dent patriota. En el seu cervell, lema, vell i nou, de l'europeitza-. I
es un gran borne d'afers". Slin- cid dels tures. Sempre 'bare-in
nes fou un deis grast enemics de rregut que els otomana sen, de
la política de lleialtat de Itathe- totes
les raCes no histdricettnent.
tranS i combaté sobretot els acords
europeas, els mis fäcrIment en-4
Je Wiesbaden l(ftatherlau-Lon- ropeitzables. En Ilur vida cultucher) a sang i fue. ¡Es un ene- ral i social n'han donat tantes
mic del potala alemany, una des- provea rom en llur vida diplo-e
grücia per a la República, l'ene- mätica i p olítica. Pede en aquesg
mic natural tic la classe obrera! aspecte, els turco mds europeitlinüden sovipi els diario socia- zats conserven gairebé srmpre un.
independents. Però ningú fons asiàtic impulsiu, que so.,
en fa cas t. S,tinnes es troba es- vint desfà les millors qualitats.
ntiacc iaóda dia mes e! centre de la
La mancança de seny.dels oto-. i
mans es manifesta partietrlftr.,
La histäria. de la familia Stin- ment en els afees internacionals.
ces es curiosa. El besavi era Si la nea turra hagués estat al),
•
barquer • a la Hube. L'avi, que és la per a la politica exterior. avui
el veritable, fundador de la di- Turquia l'ora una gran potencia
naslia„ Illathias Stinnes. comen- europea. Illentre que les circunasst
pl Wallargar el negoci de les tandas -han afavorit reiterada-.
barcasses, inicia 'Mies de na- ment els tares en mig do les cri,
vegaeiú sobre el Hin, introdueix Ojo i deis canvis del món, etts
isa aquests paratges, l'any 48, la han realitzat inseonseientmenr
navegació a vapor i eompra, anda la feina d'espatllar-se amb les
n ds primera diners, concessions pròpies mans les situacions mi*
mineras. Mathies Stinnes, arnb
l'Ore.
sitt atine fundador, Hile Hanill.
De vegades sembla que ele 1
cunstrueixen els primero porto de turcs s'esmenin. D'uns quants
harques, a Dusseldorff i a Co- mesos eneä, les negociacions per :
blenra. En morir c:cixa als sena. SI la pau oriental ens han mosSres (011a un negoci considera- trat una barrlja d'impendénnies
ble. Et seu fill .segon (J ustav, i d'enc e rt s , una combi.nació d'ecompra totes les accione de la quivocacions i de seny. Fins avui •
casa posseides per forastera i conserva el predomini la tendénfunda la signatura , Mathias Stincra assenyada, a despit deis
nes. El seu fill tercer, Hermann, eclipsis que aquesta ha sofert.
deixa dos fills, deis quals el se- Les impressions darreres oda .
gun és Huc StEines, nat l'any 70.
que en la represa de la ConfeDesprés d'estudiar les quatre r.Mcia de Lausana s'arribarä
nocions del comer/ a Gobierna d'una manera fàcil a la conclusió,
i d'ensinistrar-se en els treballs cle la pau.
präcties de le 5 mines, entra,- a
Amb aquest motiu Turquia
:23 anys, en la direcció comercial ofereix un exemple d'europeiiza-.
efe la signatura -familiar.. El ma- ció en sentit democràtic. Dad i a
leix any funda la Societat "Hugo doS mesos secan celebradas Mea-. 1:.
Stinnes Cf. m. b. II.", wat, un ca- dono generals, que tindran el eapital de 50.000 mares), i passa a riteter d'un plebiscit sobre la pata
dirigir les n'Unes de la signatura i.Ja guerra. -Les condicions del
Mattlias Sttnnes. Explicar de la tractat de Lausana ornan la prina
manera que la signatura i la pes cipal plataforma de la Huila en
tila Suesetat han crescut, ja us el comicis. La qüestió que ha di-e
en faig paga. Avui Stinnes es un vidit l'Assemblea d'Angora ser ä
dels bornes que controla mes di- resolta pela electors.
nero del món.
No tenim una idea gaire con-'
"Stinnes—diu el doctor Brinek- o reta del grau de sinceritat quo
meyer—té completament
los eleccions te4ten a Turquia.
d'un treballador i se'l pot imagi- Paró encara que només fos pm!
nar perfectament vestit de mi- nrocediment, cal dir que l'apel -,
mi' o de contracnestre i pasee- laciO al ros electoral lela pel
jant-se sobre una mina de cac- vern nIe Haufbey, té un aire romhú... El sed cap es llarg, el ros, pletarnent europen.
plebiseit
panxid, els cabells tallals al ras,
Turquia no serà probablement
la
bar!a sera figura é, /fallida i
una cosa tan denmerätiea cona un
ba fosca. Els satis aires són referéndum a Suissa. Pech cls quo
e tIr gie s.
Passeja d." vegades el noble tuve tampoc es el poble
ima mica eorbat, el son ros os- suis.
cillant do firma a esquerra. Els
Sotmesa la qüestió de la valga
pau ai
pohu,
SPI l itS COSLIIII1S i les senas mane- ja y m indat
tiembla

la fimmula—augmenten les pro-e
bahilitals d'un desenllaç feliç do
haurioni de parlar dels altres l'niliis'oa faso del eonfliete
mag,nals de' la 'futir. Dels gor- tal. Harem de ereure que leg
mans Manesman per exemple que cIu''louss seran fa,..,,,,abh,s a 1,ae..,
tants disgustos han donat a k'ran- eeptaciA del traelat lb Lausana.
aquips!a
ea al Marroc. Aquests germana I (pian
ton-li la casa central a Dussel- fase del problema il'Orienl. (IC91(1.0114 1 aro
11m115' el fi' f l-o nrtnar una
nora,iLstifiear
fase de
11101'' l'any 13 al
pur tal d
de„,,ionia„di'mil, pis
II tulio de parlar do Pelee
periodistes
1
Id lookner, natlslic, cona Thyssen i
(roripni. " l •
a la
o
atitoals Uds dos d' éssr
gats en el , srus afers per eta "
A. Rovira 1 Virgill•
Handileer do lo..
ricas de dir un mot deis gerntaus
empreses dels
Sin!" eu
quals Id ha mol( capital franc; -'s
d'ennochling,
la signatura
i
to Wolff, do Krupp, d'Ilanill, de La situació a Europa
etcr, etc.
Continua intansificant-so a la
sluSop Pla
nube la carnpanya da resistencia
marc ,
activa i sabotatgos. Els alemanys
allogulme~~0521~19:1231 han llançat des do la zon no ocupada ara, trens 1 dues locomotores acoso conductors a tota marConverses filo- iza. El vuit e tren topà amb el sale
al pont del Lippe, quedant 73 vallena completament destrocats 1
1 Ögiques
interceptant el trae°. Es diu, per
altea banda, qua el Govern a 1 eSovist trobn usats iinarSparnent many te disposades ja les noves
aqueas mots quo no pertanyc:1 al lle t - proposicions I que solarnert eta'
guatee corrent de Barerlena. la es be, succrssos d'Essen en retrasuen

isdhue impreseind:ble, d'anar introdmint

la presentado.

en la Nessg,tia literaria mots dialce!aii

o arcaics, que vénen a ITRIO:al' rempobrim c nt que. sense ella, sofriria cl seu
léxie per l'elan1nle1G anda dia mes far-

Pfloscou desmenten
l'exaauaiö del bisba Elotkie.
stca ajornat.
ojeen,
que
q/v2 l'infesten. wicz,
fa (1,4, ni st,
rer6 cal, qnan és usat uis mot nou per vaticà, an canvi, hl ha confirmaun escriptar.
'era ció de ta mort. Es diu que PO)üaquest C.fieggi
siguTcació exacta. Ara és sm eiCript,.r rda C5 prapcsa compre les
Noticies de

la de

qsuc usa brosiar com a sinúnitn de bne- dona eliplomätiquos amb EiiSS1A
Cae; adés un altre que usa CM pre r el`tt cona t:.re.testa p2r l'execució. L'rta,
a substitut de prestar (e , Cr ; vint,
la pena del
çuetz le, t) t) Cleptals,
por
exemplr, ein!var-s:. a ransidéracions, (n çual hr.vla
, st'da
erta canolloc
in-estar-se a considerocions, ex- la de cadennit)et
pe ttiarnu
esa ró3ni
d'altrt
part,
l'arxlmandrita
Smaragd,
perfreto:nent cm- vial P3P
P res •ió,

recta); adis Un tercer que cmpra el mat detingut a Polimit per-llevar asfreaira en el sestil de ansia o ((afeo-, i sassirat el crp de rEsplasin oe(les s'Ita arribas a escriure quisAuts uab todoxa da Polònia. Aquest nasasla valor de wir quants,
si orean:Izan la novt església

Fabra bobtevista.

7-nrnmer-

LA

PUBLICITAT

Dijous, 5 d'abril de 1923

FINANCES I COMERC GASETA LOCAL
SESSIO DE BORSA
dcl 4 d'abril de 1923
Comentari.- 111 plena doble, o algol a
la aighia de tobas la Borsa estuvo bastant arrimada j amb tendancia a minorar, pera durant el perfesle de vaeanees
bursatils va sorgir un conflicte trordre
c.; izie•religiZ•s, el qual va fer que de aloa/wat sentides que a'anava a iniciar una
de/mil:ah, pera, afortanadament, no ha
;erial nazi, i en la sisaba a'ahir vàrem
•,, etnn es eia valors d'estperalacia Norls i
Alaennts nata farma i en eigni(leados
'campas que si contra/ten no ene cabra
'al ei raes remot dable que es hora d'en" g rar-L1 en sentit de paja.
Ea lea aceions induatrials hen
els TranNversais Metrap. renututar set
estera ea el dia d'altir, ram que el grup
que man eja les esmaltad, acciona es
podaras pet ter ama ellos el que valgul,
pera, bona de recordar als p ostres llesilors
que de la =telaa manera que aquestes
&edema poden pujar uns del:e entera.
en cas de venir una ¡atoo podrien fer
trina veritable desgracia.
Les acciono Colonias. Duro Felpar.
res, Gran 3Ietrop. i Antaninibus ah oa
una leona tendencia i no seria gens estrany que milloressin llora prens.
Els delates (le l'Estat. mea aviat Guiar*. degut als rimara que hi ha que ri
ministre de Finances es veurä preeisat
a concertar una operada de cradit. Lea
obligneions. termes. caen sempre.
momee no
En divises estrangeres
eld yeti cap moviment d'importancia.
45ORSI MAT1
Obertura Alt
Nora
725o 72'55
alimenta. 7745 7250

r: C. W11'011.161

Tenga

Bels

72'So
7 1 .15
164
511 '50

72 So

72 . 40
161

164

Andalusus ai •• o
colontA 14 . 05

e4 1 5

t5'co
SORSA TARDA
Obcrture Alt

65'oct
"arra

11s1x

7215
7315 72' 3 a
72 to
72 • 50
7270
Andaluses cga o5S'ao
.35'oo
3495
Careres 5.3445 35'co
baaal
5515 Nes
Colonials 55 . 00
20 2. o
Fllipmes 2o7'arr
15450
17 3
lbS
ketropciltiä 1 7 3
lt
110
"
v. C. i6e 00 1/ 2 10 6 Ila a al o
11675
11375
117
117
Algas
12275
neanbust25 . o2 175asc 114 75
(1'1' 0
ta 52
Felgacras61.53 tl'a5
7200

Actas

.itlacants 713:

Cotització oficial de la
Ecrsa de Barcelona
rt.r. a d'iteell de 1323
GEtZtE4.3 DE
yente IrUrclar 4 0/0 F
Encelar u •4, F
.
ambie. 4 % E
1 270
%
Atable.
Lite. Te. vi. 1 juli41 1922 S. A.
19. 19.

4 jener 1024 S. A.
II.
4 lelrer " 8. A..

"

e

•

P

u

ra

r•

•

10160
19s45
10210

R.

Otru'rnClONS
7.,25
ten nnaue . ra: E. 1103
04411217Ar.1E14T 8 1

1905
1406 Ser. A.
ISI- 8 Ser. la 2125
1005 Ser. 0
11:0 •1 ser. 13,
79
tata Ser. D
19:8 Ser. 13
1918 Ser. E
1919 Ser.
1911

Ser.

13

1916 Ser. D
1917 Ser. D
19113 Ser. /3
t1010 See.
1990 Seg.
19/1
yente Eic uzpla Es le y ; 4 1/1
P
1857
" lelo
•
•
° 1908
tooß Deforma
(../1121. • Barna. 5217111. 1 .000,000 P.
8.04aaaa
""
s.
13.CMCI,Ov0
C:SLCOmunitat Catalana E . 1914
E. 19.-1
•
"

79
7i.S5
70
09
SC50
51 29

75"..3

Crean Comunal
Obligo aura Beata. 4 1/2.,
Calza

C810/4:4G1UK8

.111oras 1.. Ser. nac:ent:',acC.es
a 2.. Ser.
•
aer.
"
1, Se:.

c12:,

° S. Sr
Emula:a Pc.mDlordlt

2115
tao

Prlattat Sarna.
&reata alelara

5 25
41

lEaluell 1. • Str.
as Ser.
"

4121^!.

°

vlaveta 7,rraa. a1/02
acata

A.
se N, a

•

o

ßer.,

Cd. e.

a le
.•

e

o'•

59-25

1.5

•

a."

81.

Mercat

88

Dia

SI.. azetriett orElectrieltst.

O

214

jy,

• 5,1

71 it
•
P
P P • • y

g rarY;a1a ases

•
•
P S/e.
"
ferroearrtla de Colocarla
Conwsn y ia general "surta Cataiaart
CataPan y /a ama:mimen LigrelCgClitgi
ailaids Co Berza/oca 4 0/4
Catalana Una t sieetat. Ser. E.
• g.
SGer gda Litetca, Co Caiala 5 0;9
"
8/3
SCeletat Preducto c a Fo r era 18:://1118
teal,888Y/11 general 'ludes Filwinea

8!".71
To75
75'25
7-175
8775
9525
5000

Uran

SOLE
'

RAMPA.

R

Mera belguea . 3675.
Ultima, 3051.
Urea, 32• 40 .
Dalars, 654 122.
Mares, gyni.
Corones, 001 1-2.

43:5()

'tema

mar, 7587; 7574; 7060.
Term6metre sec, 132; 180; 140.
Termarnetre humit, 113; 140; 127.
laamitat (eentatames de saturada), 7S;
62; a6.
Direccia del vent, SSE.; $ W.; SSW.
Valocitat del vent en metres per segon, 1; 3; 4.
lastat del cel, ser¡; quasi serè.
Clame de unvols, cúmulus;

73
1;8

Corrent

63 1 64

Superfina superior
"
correas

61 55

Vagons arribats: Nortl, 57.
"
Ala n ant, 17.
CEREAL3

Obertura Alt
Sordo;v
io
73'25

stratus-crimulus.
Tempereturee extremes a l'amara:

o tt

C mp a Time

BORSI HIT
Bale

Trate

73 • to

7322
7rio
58'55

macetee 7200
Andatusus•,855
G. ateuro 154
Y. C. !tuno/1167.75
Autimbus. 124.80
aelgueres5195

154

16775
1245o

61.25

41191.090 QUE NO ESTAS INCLOSOS Al.
BUTLLETI OFICtAL AL FRESENT I E3
COTITZEN A BORJA

Bonos htpats. Exposteka 8

per 100,
Barcelona Traetton and List
7 per 100 1921,
barceiona Tramen ana Liga
7 per lea Preierents,

09
110

op.
op.

SE. litt, groc
Isla, de mera (Plata ven).
" (Plata 1109
3175 32
Citada Extreinauura
.3, ..0
38
" roja
Ortn
35
Sanee Pral
40
•
Valencia
61
Favons Narrara,
63
"Jerez fine
r.s
Veces do Sevt1/8
05
Vera
g scatola Sevilla
43
Mili
Estranget

DEI.S FERROCARRILS 01. S. A.
Aquesta Companyia de Fl. al 10 de
març ha tingut un augment en la seva
rae:u/lacia de 52;S,65-1 . 47 pessetes vista la
recaptacia en les inateixes dates de
l'any 1922.
De I'l de poner al 10 de març ha
tingut un camama ea la seas recaptació
de 4.074,32:S . 35 pessetes vista la rete:tatuca-, en les mateixes dates de Fany 1922.

BORSA DE reIRD1111.9
Interior eamptat 7120
Idea/ fi de ites, (1(8119.
Amertiar.Lie 4 per 100. 90,000.
' hiela 5 per 109, 02V75.
Ererlar, 87•10.
Ilaue d'E a paaya, 522.1•000.
laao rara/atad de (e/.lit, 11100.
Ital di la laatn, 23100.
19550.
ilisaana-Amera
Ta 11,11 S', 25000.
;aman, preferrnts. 80•50.
Id, tu ordinäries, 0000.
Cadales. 1221,00.
Alaeants. 312400,
Eral/ea, 4239.
Lliares, 0000.

110 quil5metreai

Observacions partieulars, boira al
mati.

Tole 1836e • ts Pretil aaa Per 100 11111011
1 per mera-merla e0bre carro.
Garrota negra nova
35
38
"
Mata/era
•

Portugal

noja

"

•11-4,4111

Seaones

'Terceres
Quartes
Preus per 5538 de CC. quitra.

US DE SUBSCR/PCI0
Dareeiona: Duea manes cada
mes. Catalunya, Espanya i Portugal, 780 pessetos tres mesos;
15 els sis idem; 20 un any.
UMÖ Punta!: 25 pcssetes tres
mesas; 5 els sis; 90 un any.•

Nennt,

99
23
90
II
R118
17

tS 1/2
Segonet
te
beca
Vagons arribats: Alacant, 3 de citada i
5 d'oran..
2 de eivada, 5
"Nord,
d'oral, 1 de vtoeo i 1 de mongetes.
AR/105

112
102
.121

Bemba Floral,
"CUM. 12,
" 10,
•
laculloeb O,
ßelecle,

Mattsat.
90.
Vaeous arribats: Nord,
Al/pana 132.

57
56

PFRIB TrdeCA

8.790.

Ide7n Espanya, 23675.
filena oil:anda, 60925.
lada Itälia, 77:10.
Ideal Noca York, 1522.
Idern Prtu
ogal, inc.
Idem 412752
Ideal Suissa, 2S575.
laela Argentina, inc.
Diem Brasil, ine.
Idem Gracia. inc.
Ideal Noruega, 28150.
Idea/ Dinamarca, 295.
l'han 11,17n, 00750.
Idem Viena, 0022.
Ideal Praga, 4580.

El c arnia es de la Soeietat Ara-mi/mi
Croa

130
iso

PlihitIS

115
103
era

erDrih

ei

RIONGETE8
Arnonçailina.
Ccco Late,
Pral 50003,
Mallares,
114. lores.
Pino: Valencia

45

S

73

ri nnrwIl
an• 9
t.1
-9

59

Cían asmrti

tensal Saison a Barce l ona ens
prega que recordent al pabilo, en vista
de l'aportara de la "Fira Suissa de 310stres de Basilea el 1-1 d'abril, que el vivot de passaperter entre Espanyn i Suisaa esta. totalment suprimit, euro tarni.d
toles les restants obligarlo/as, quedant
tInicament, pels forastero de pas, la d'ino-

eriure's en els 1101115 el dia de la seva
arribada, cofa de costura.

S1PUIGBEHT

BANCA CAVAN VALORS
I
9
' Rambla del Centre, número C1

DESPRES Tallr.A

nrqvg a ele nrk

ELS
rt1

va veure la meravellosa pellr7urt
TRES

MOSQUI:_z..,TES.3

Berlín

Teten

LA

g RIT
V
viä3

Londres, 11,(150.

Valors- Cupons - Girs Canvi
Negocien] tots els cupons
vencirnent 1." d'abril
ormexm-..-..-911re.AigrinnEagaltabliffläing

A n'acola

mueres de l'Inetitrzt
de la Dona que Treballa (Paria de Sant
Pera 1, 3 i 5) aval, dijoas, a les set
de la tarda, es donarä cumenc a un eneset teatie-präctie de Puericultura pel doctor Mascare/tris.
Aquest (=set es donarä en volt conferanei, i tintirä lloc els dillune 1 dijous,
de set a aula

Pastilles Laxnnts Prats
"La Alionça", Gericandat de Cambrero

de Barcelona, donara reunió general ordirt:gia el divendres, ella 6 del correrla
a dos ¡malito de quatre de la tarda, al
correr de l'Hospital, 131, baixos.

ITEGTALletilAriT ncyat.
Saló da Te
rada dM
dansant de 5 a 2
de 8, i dinar a Yainerivana, do
9 a II.
Proa:izar/da i

cadera, 220 i 491 lwr dlumenge. dar d '1
correal. far5 una escara:tí a les Foi.i<,

b3:)LeG Ltiw

clos primers
oil actualment es projecten
Fantasma
de
Richelieu"
"131
titular.;
capitoS
i "El Torreon de Vincennes". Aquests dps
capitols nom .;:s es projecturan fins el
diume:r.e.

31
5g

iM

i HiNä 113 0211.13

V LEAN 1 12 WAT
assageu-la i l'adoptaren

Rambla Flors 26, botiga
Amb motiu del comerte d'un curs d'Ea*
peranto, pel qual continua oberta la mas.
tricula gratuita, Ita organitzat l'Ateneu
Enciclopedia Popular un acte públic de
propaganda del dit idioma internacional
per a asara dijous, a les deu de la nits
a l'esmentat Ateneu, Carme, 3 0.

JOiESVILANOVA

UNID,

La secretaria de la Junta Municipar
d'Exposicions avisa els artistes pintora i
escultors que litigia d'enviar obres per
la praxima Erposicia de Primavera que
des d'avui fins al dia 12 inclusiu, les
llores de rece/ye-16 d'obres seran de 1102
a una del matt i de tres a sis de la
tarda al Palau de Balee Arta.

9

Fl

CADADS

XAGuLATES

1

BOMBONS

Al dispensad de Can Tunis ion auxihat Feliu Martí Sal:diez, de 18 anys,
de Saragossa, el qual fou trobat estas a
terca al costal del cementiri del Sud
arab el peu esquerra tallat i una ferida
greu al cap. Ben segur, les ferides foren causades per un tren de festació de
Vilanova.
Passä a l'Hospital de la Santa Creu,
l' n:!xit del cinema;
El perqui.
tots els altres especia-les'
deinGstrat en •

sobre

7.
onna V arma
iv,i
Vegeu as-ni Sali Catalunya
aquesta pel.licula en dues joma-,
(tes (una sola 505016; i es con-,
venceren que no ial Cap ni injs,
luxe en la puesentaciú ni mes tvt
terés en l'assumple,

S'Itan reaut a l'ilospita/ de . la Santa
Crea, da leo proce.daneies que a seguit as
nomenen, les quantitats següents:
En Intime Sana-lada 50 pessetes.---.
Carits Valliu, 100.-Wertbeim Ràpida,
Societat Anónima, 1110.-En C. C., 50.N'Antoni Best, 250.-En Ramon Graupera Garrigú, 4612.-En Jottep Ronqué
reliu, 50.-En Gustan Bebie, 300. - Ea
N. N., 50.-ta benefactor del Sagrat
Cor de Jesaa, 10.-A. C. B., 100. -Pee
mediavi6 del "Dacio de Barcelona", 7.00.
P., 25.-N. N.. per mä del serrara
Dolcet, 20.-En llurs Matutano i
25.-En Iticard Sitjas, 100.-Na Ara.'
na Sagrista, 15.-En botin N.. 100-E,
Vieens Deu, 300.-Eu Manuel Pla Amell,
40.-En Joaquitn Estrany, 25.-Seuyors
Benavent germana 300.-Diversos, pea
re/a liada de "La Vanguardia", 160.-a
Doctor En 3oaep Maria Valentin Callan,
a la raemaria ele Na Josefa Marqués, vía
dita de Saaalvela, 350.-En R. N.,
E la E. C„ 10,000.-En J. Compte
Eh
Vi': d • :"

112. U cabells

blanes. - Inconi-1
.A.Aer. Venda 32
l'engrds i al d ., ',111. Banús i Soc.
11e r. Jaunte I, 18.

de l'evra<oa.

reanla: A l'asco lit de 1:1 1":<pa de t'ira/Maya a dos (piada de ruit

wad.
7'
nmet a .1-21,,tdr,,,,

••• •

La ruillor e„!.-•oc;c, nie ral.:.tt
per a ¡rus i la 1robara a
la casa

1:1,

III (atlacei
aleta. a avisa as,
,•,,iatat,"1: aa ,ereelain ' n 1
aquista ea!iltal
< :regato
dia 15 d . ; quo
.../
ter:a:ni g
per a 1 . 1, . irate de 1 - 1 1.t..ra
,
neat 5 laray matad, es III
VI/1Hr 112 j

Uhr., r

N

Pis principal o primer.
'lis a un rnjxirn de 500
pessetes mensuals, per
entitat nacionalista, si.
tuat entre es caJr.2rs d'
Aragó, Rambla de Catatuir,Fontailella i L/(1.
ria , se sol-licita.
Envim- ofertes a l'adminSt:ació de La PuLait, Sr. Li, J.

ERA

Prr a senyors, e-en:lores 1 mus

re

LA

Lt

4,1

umuzummu
gosanariummasizziazwarimmmemmtnammugaisura

TEXTIL Cf-ViAIJAA

(noin
Inunens as,oriit en toles les einsses. VCIIP/11
elasses superiors a preus 11 lailatilaaaials

únicament

RECLAM

51

11.4

-

El villent diumenge l'Agrupa' al Excursionista "Júpiter", amb moda de l'aniversari de la inaugamaciú del sea Casal, c e / elt rarti el segúent programa
(estos-: 31:'.11, a les onze: Illaaament de ha
banIera de l'entitat a la façana do! Casal 1 aeguidament una suriliciO de,sartlaneo per la coala "Cathalarda". A les
guatee de la tarda: Festiva/ Pro-Biblioteca a l'estatae ile laatencti Demoeaatie
Regio:u/nata
213) , prenent-hi
part l'Esttart Falk-lore de Catalanya,
Trio Bernet i l'Escoia Choral Martinen.
ea. A I, dett de la nit: Luneb intan al
seu

P A T E tCt'NE NI A

amANs N

ESIliDIS, 13, i BONSUCCES, 1

so

i g11112121F131:111161 11Ml11511M2.10,1111 13

que (s super.or Co inters i en luxe dc
prcssa d'acudir al
prnentaciä,

Ilareeltata, 222a5.
Milà, 10a25.
Nova York. 211-10.
Staasa, 3900.

BANQUERS

/I r

El
VIdua de Jol3e5 8clernou
11
Li Diputado 174 (entro CaaanOva 1 1A
81
' Villarrocl)
11
N

Ja.

i desitja com ds natura!, adrilrar la seva grandiosa continuació

P3

r1 .(, laaa.

111120gMEILlid2i2GEilliEESU2r."
12
CCLORS ACUAREL.LA
ia
E marca Geerpo novmsy J,.., C.0. rg

Oil [0.1EEKIA 2WZE2 me Nene!
tä

Si

El vinent (llame/rae, a les 'leu del mata al tontee de la Casa del roble, carrer d'Aragó, xanfrä Casanova, celebrarä
Assemblea general ordinaria in Cooperativa d'Obrera i empleats municipals per
a la construccie de cases baratea.
En l'esmentat acte sera, sitmesa a l'aprovaciú deis socio l'ordre del dia a la
q ual es rekreix l'article 39 dcla Estatuts
de. la Cooperativa.

La Seecií

tul l'»iversitäria Ettnenlna", sala la ataai aaneia ele la senyareta Ros:nada co
ovul , oon!le alt 'ea, lalcorel d'aniplicr
l'atea/1e 35 dois resp, g• tins estaluto.

13

Sangra TF.:/la.i.141712 A.Banyeras

ile aat a tatu 1larer etrl D:stri. te II thler-

retada general culebra'
1 - ti
da a l'.\ 101211 118n...111711 per la "aavan-

Id

i majestmlís de toles les meras-elles de l'Art.

Cgält,03

g

S

sil

ferrissa, 14

PRg...ICÚES
P.
l'erran, 1-1, casa

i'DUZI 12 DEDEE2IIEDIDED=1E

esdeveniment, eompendi

Primeres C011:1111i011S

conviden tul. el praLle da Bar caltdatt.

LUNDT1ES - Vltr1C34
r.:,110.cs arzentines, 29 5-8.

TH EODORA

però no menys bella i brillant
sera la pagina de la història einematogrätica que en lletres
d'or assenyali aquest magna

Devoeit'naris, Reeordatariaa 1i/escrita. Llibreria Subirana, Porta-

A la L'Idea d'Augu3t Debray, dc
Larri "Can Vinyes", el del sereno
de la dita fabrica, Miquel Beltran Prades, de deu anys, eslava jugant ama el
neit Ramal Boxeres, de set any, qu.an
de soble agafä una plstola que cl sea
pare tenia amagada, disparant-la i produint al Ramon una Ser:da al quart espa i inteecostal esquerre. de pronóstic reservat. Fou portat al dispensad de Sant
Atetreu i d'allí al seu durnieili.

les patenta, incloent -hi els reeärreea,
segiiecta: De primera classe 1912,55; de
regona 17011 ,58; de tercera 149$.30: d4
'Marta 1010,02; de cinquena 0 1,73; de
•
sisena 3-19, 3
2 , i de aetena 201,25.

Una de les pagines ras brillanls de la História del Món, és

t•-•

Els Cavallers i.17Sant Jordi
/tan lerganilzat pel diumenge, ulla
8 d'abril, una niissa de comunmd,
que se eiilebrarii a Fallar
Sanl
Jordi de la Seta barcelonina.
Aquesta missa
a intenciú
l'arqueblsbe, bisbe i elergues que
a Itiissia sofreiven perseeuei.3.
lIlo Cavallers de Sala Jordi 1.

Telefuns 1230-1231 A

',l'alas, 7227, off.
I'ess e tes, 237 off.
re . s. 7725 off.
Tallara, 172 0 off.
Frants 8/11,08, 22575 off.
Mares, 00770 off.
Corones, 2200 off.

Fer•rier, 77.
laraPça,
0'475.
:aova
Espanya. :Mata
Suasa a , 27:::2 .
Ilelantla. 11'275.
92/..7.
/.21ria in. 1750.
13, rl veril, 27:1.

traravia de Badalona 452. Pelegri Toas
Andreu, de 21 anys, i Pasqual Luce
.Aaeneio, de 49, ocupants del carnia, forra portats al dispensad del distriete X
el Taus tenia una ferida i contusió al
braç elret i el Luce una ferida contusa
a la regia e/cela/tal i corita:da al braç
esquerre tots dos de pronastie reservat.
Un i altre 8111.1 velas de Badalona.
D'asares de curats passaren al son do-ni'
cili.

ELS PASSAPORTS SU1SSOS

Canelo sol re Londres, 7232.

Al carrer de l'ere IV, davant l'estada
deis tramvies, el cantiú 1:175 topa amb el

CiGNONS
5aUC rala. 91.
lusa
1.
"

prengui a totes les senyorietta que clesitgin formar part darquesta militar, encara que uo cursi].) estudia universitaria
Crondiela que fina ara calla per pertànyerhi. Tambe secan admeses a la eategoria
cementada lea alumnes del batxillerat,
mentre no ingreasin a la Eniaersitat,
quin moment pasaran a la categoria d'asar/ciad, de Damero.
Les senyoret, a les quals interessi
aquesta entitat femenina que tant treballa pel prestigi dres de la dona estadienta poden demanar detalla a la presideuta, Apartat de correas 237.

0.11

LA P UBL/C/TAT

31
14
25 1/9

Ibiza
"biallorra noves

110 op.

INGRESOS DE LA COMPANYIA

3Iäximn, 173.
31initna, 93.
111fnitna erran de torra, 70.
Oacillaela telar/oil/aldea, S'O. Temperatura mitja, 1371
Precipitada/ aquosn, des (le les 7 Lores
del dia anterior a les 7 llores del 'ha
de la data, 00 milimetres.
Recorregut del vent en igual temas,

Comarca

Perla
Tila»

DESPuLLie
Formcm nOroeto 4

TORRA

4 d'aloa de 1923.

llores d'observable: 7, 13, 18
ht
Bardinetre a zero i al nivell

44

Flenye
nianea extra

imairweuz22.neirm-eximirgume UNIMIllommeeemeemen
-"th •

40110
4.cao

rAnItiElt

Yokohatna. 121.
Baltdea,
Norman, 272775.

"1978
.0 eral. Tr1//12,...3 0/0

nianral superior
" bu
"
enipedrat

DIVISES ESTRANGEDED

Frenes, 42•125.
Ideen 81.11NSON, 12070.

1dem

creant un nou arare a'assoeiades que co.
ta la denominada de "agregarles" com-
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aCCIONa ZONIRTAT
Catalana Osa E1ratrteltat
Cartel d'urgen
Ecpanya tralustrtal
blat. Gral. 7e7'...uni.
Peninsulrt titeln

Per a aquesta temporada
Corte destit
e v .estam superior, III, d„1,: . -i 1 en tu".
5,n(ables, it Ptes. 45 eis t,cs metres. t.ft•tn cIes exolussiva1‘ ment al detall. Piaea de l'Angel, 1; Gran Via Layetana, 2 11.
,32.1fr.350CEE.1123MAreaffe=5:retWEIESiiEE~515,
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ri%tg
de
!Salga X. Radiografia instantania visceral; id.
3 a 5. Consulta econbmica de 1 2 a 2. Rbla. de les Flors, 4, primer,
estereoseópica. fladioteritpia. Bruch, 48, de 4 a 6

,',11ques
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CONTES ESTRANGERS

El lector diu...

ELS PUJOL
Per Max i Aleix Fischer
(adaptat por C. F. do C.),

En Joan Rebull era un home plata el trobareu cap el fons,
de 'lotees. La portera', el barbar, ma. esquerra.
Quan el rneu arate aparegue a
l'estanquera, el repartidor . de
diaris sabien que "escrivia". l'estrada, la sala vessava de gent.
Eitts el sastre, atub tot i no ha- Tanmateix els Pujols sólo innomhavia acabat per brables com les arenes de la mar:
dit
El conferenciant havia recobant
assabentar-Se'll•
En Joan Rebull decidí • de pro- el seu aplorn de la primera con-.
Sentar-se al gran pablic donant versa, i si bó no coneixia pas per,
una 2011fcré11cia.Reus aqul el te- sonalment tots els espectadors,
ma enginyosament ciega: "De la almenys tenia la satisfacen.> de
influencia de la Instarle grega poder classificar arab un nono
testa. Tant-se-val quo aguas
:sobre els p ostres costuras: el eap cada
le d'Helena". Ein vingué a trobar nom fos el mateix.
La conferència havia (almena
per explicar-m'ho, pregant-ine
. que li fes un servei pel qual em val en mig d'un gran silenei revelador d'un interes indubtable,
considerava indicat.
tens un bell abillament de quan un senvor va arribar especa llarga. Jo he nogal un pe- bufegant. "Bou senyal, Nata
tit teatro on daré ama conferen- dir-me, ve't aquí un estudais, el
qual té por de perdre els paia
a' ja en cinc sessions, distribuides
en diles setmanes. Podries fer- mers motel"
topant arnb mf, em diie:e dateomodador. En par ene
gua:
partirem els benefiais.
—Voleu dir-nee un es l'acomoVaig acceptar, dones.
Franratetent, la primera con- dador?
—Servidor, Ii vaig dir ama,
versa dal mea emir Reb all obtaigue un éxit gran . La sala era tent.
—No recordeu pas per casuac.
alea de gom a gom. Durant els
jerns anteriors ambdós liariern co lital on sea el senyor
Depressa
si us plan, cunea:
ptat els nostres camelee (Yadrecos
—Del asser per aquí dins. I
cianeunt d'u all sobres ditare els
quals haviem ficat oportunes in- anda un gest ampulús Ii vaig
a :Ana:Di:a a late. ',anida la con- mostrar tela la sala.
L'esguard del ()arree arribat
feriria ìlìoluie de cetros ene
gi awb un eert aire frinlpOrläil- eserulara les lloiges, el proseani i el pat.). Cosa paradoxal, no
ela:
•
anal com una sea tan- vela enlloc el s r, nvor Pujo/.
—No us amoin-eu, senyor, si
illatex. Es meraveeós que hola)
esdevjugui talment conegut a no el troheu, poileu seute ruta
gama ací ittatilX, si us plata
Barcelona. 1Iaure parlat (lavan
(lunes dues centre einquanta per- Aquiete seient es Imita.
Per?) pres d'una terri
z•senes, no és eert.? Dones persa L'e agilacia. ni tan sols Meseolcrie ele tul el públie no he assareare'-hi una sola cara es- lava. Després de cercar en va
amb ele teIls. fent corn anal, les
tranya...
i Lt so:..:ona lliçó no fou pas tan dues mane eradit tan fort ramo
peale:
;brillant. A fi d'augmentar el
—Senyor Pujol, es cala Joe a
nombre dels espectador,: va caldie que jo lambe prengués seient casa vostra...!
Talment cera moands per 'in
'al mig de la sala.
Ilavia reparta. no obstant tan ha magir ressara el pablie cenen',
ibilment la atan (una persona a s'ah& Quina inütilnient vaig es'cada tlolja, i jo al pati) que hom f.rçar-nie per retener els esperveia públir per tul. arreu. El re- tadors! Dins la sala no s'ola mes
ir, aspecZe d' intunital que:
I uva
—Pss! Pajilla. Ep, Pujal...
'forza agradable.
• Pere En Juan Rebull en ata- Cap aquí! Pujol...
: bar manifeslit resoltametit el deDe tot arreu sorgien Pujo!.
sn¿ ele reo donar la (erra voureEn Juan Rebull restava arloreitna Cii semblants condicions.
paral.
:crear
d'una
manera
o
Calia
—De , it meta Déla num! rudan'ara els espeelailors. A la nieva mava. Ves si no hituria anal mi,
pramosta de convocar en pes la Por convidar tots els Puig!
(Cúria, mon amic iru'objerta el
peral de que, coneguent-se elle
arn't, tole els Retrate, no esNotes de Paris
ciev,w4 . :;_rs d'un efeely, deplorable.
—
aaitilanient
alarengue ei seu capalt
f. Als pors instants tornan:,
l
ein deseents cinquanta sobres
un volt:mines Anuari.
• --Comenya d'es 'riure— digné,
!sal que linvent fullejat ritSi :lea de creure el que diuen els crea.
pitlament el Ilibre em die- lava:
dors de les modes, aquests són urea altres
Pujo!. (muro' dol llego- temps, que són els nostres i nosaltres, a
P.... Si-. Pujo!. Rambla de Ca la Sarah Bernhardt ja no l'hem coree.taianya. 81.... Sr- Pujo!. correr de guda. La un,tra grueració conde ua dolc
ano) la. 1 6.... Sr. Pujol— •
que la gent del passeig de Gracia en
. —Pera) qua fas?
diu un Sara Bernat. I quasi no coneix
• —Deixitan fer i PSCrill: Se- res mes perneé ja no sabem quin to te1.yor
n arrol. Carnee, 27...
nia aquella sera vea d'or i ja 111 rhem
vedtutut el propesns dan- vista morir a l'escena. fent "La dme.
'lata:. has els sen n UPS Pujols del les camèlies" o "L'Aiglon". La (farrera
ne-In?
regada que rhem sentida. a TIni. fa
• --1 perotte no, si a Barcelona quatre mcsos, al tcatre Regio, ple de brinie ha lese-ale?
llante i de senyores vestides, la Saesser Vende:Me, a l'hora se rah Bernhardt era una ruina.
rnaJaitt jo era al rieu llor
A la Sarah Bernhardt l'ha conegnaa
sal a reina, Uds els senviirs pu
un sol català, cl fabulós Pompeu Ga.
jis de Eareelona. Era en -a ser- ,,er. A cada nació, redimida o irredenprenent dr veure ruin malgrat de
ta, la Sarah Bernhardt he tenia un admillar identie non], tata aquella rador foll, un enamorat fidel, tri heme
gen, es do,assernblaven.
havia que parlara de la Sarah Bernharde corn
Pajois gresseis magreo.
i
graue, Si liagués fce amb ella vida marital. A
p•aits, i beturr,. . I pensar Nicaragua, a Itàlia, a Polónia, al Japó,
(at o tal, tal vegada (Inseentlien In) haría un ciuteeda, ten sol eintada que
d'un ne, ''In Una, senyt•n Puj.tl!
tractava do tu a la Sarah. Els altres
I els
seguien are-iban). n anee rhavien vista a l'escenari i els
Qicenii, ISP//yd./e VII entrue otee in,:•s (o y es no coneixien mes que el dele
o atrava la sena Ion:atila! jo
que porta el SC . 1/ noin. 1:1/ Pomprte Gepe n guntava: 'Sin el soneor Po - ne; tes ensenyava telegrafies esgrogueiveril:O?". el!
des d'en amb la gran actriu. Hacia Coe L:11 , nt
i aalluayarit rumiant me du ele per ella. El disgust rm:es izran
'
dimit jo batiré v.s1
de la meva vida—de:a el fabulós Ganer--.
rl vaig ten), el die que li serre,u
ten le7e'l en detall itoprevl - t,

Sarah Bernard , i
les nacions

En les coses que del:. el Pempete Id ha
em tant pur cene r e ensiderahle de fatua--Jo vaig :tecle un rompany sia, per,, hi havia una Part de veritat
tortiVa 1, : aerastat de la Sarah ii,d'En Ce-e • /r, pul trigar a venir. Vol a: a u paaadre,it us plata oi mole mr eetn'eta una cosa perdiel'a en la Irni dt ist 0 mps. En Pe p enen no era Fe
r , ,ne a' fi de -171..-‘11'Ile-U el ccc
Pompeu litteors, sial que era un fionve
-n) ,11,H1 arribar5.2
ures,Ma'l,i. cena r), er , er ulor,i'anle-cel
b o tlyor Pujo!.
• r . pre , entocil diplamatica eatalara.
1 el lean senyer se Sil uit en una
1 la Sarah tompec era la Sarah, que era
It ja, deivant-me una erde)
/1,1
una Societat de Na.:ion;
lo n tieut.
vaig euren' ne sn, va a mi, abstracció,
holla nue la do Ginebra. Era la
praiants els treta de la so y a faF e -anea ven es i la Fr anea enfora
: ealia ale!) el fi d'ideniittea..-1.
enón de la Lurgesia entre l'any 70
quan vingues el seu cera :111)y
rally 14.
(.2atitt Inivta muna aaselit reatiTot aixl ja ha pas , at, desgraciadatitert
!: :7 o n ol ' loro rocord la
sortea-nana tiranas queda l'eco Ilunyil
(1(' ft• 5, c ladorame rl ' eSpeed‘..fl 7/e.
dele
alexandrins de Radiar, de la fraseo;fl
'enib pulidos:1 exlogia dels meledrantes de l'adulteri, de
(1': 1 - ide. out (ligué:
la política dele agricultors demócrat?,
—Un allra senyor vindr 'a a jovials i mutares. ¡-'horno es sempre
P ''' ' TZ1,h1ar-e v.s P` .1 'uf ! , sl, " n ' • "rnatnix, per5 mai com ara: sembla can.
5" r iottlan
eeeene,.

121.

.

r

amable de pr-nelre
le e d non/ ?... Jo 4bt.. n c el seilyao.
Ptagel.
Cine n sis Pujols em fernn encara el mateix encarece. Jo vaig
r enunciar, pina) a retenir Ilura
to eoris Quan nign venia peagu niant-me pel senyorIa ujol qaa
l' esperava, jo li`assenyainva
indret qualsevol del teatre
.--Vos .niateix passeu si us

viat.

J

París,

e.

4ft",2.1R4S A UNA EMPRESA PAT121071CA IMPULSANT
ELS TEUS AMICS A ELEGIR,
A SURSCRIURES I A ANUNCIAR 4 "LA PUBLICI71LT"
.

•

.,D'ELECCIONS

Novament des de les columnes de "La
Ven", i amb el titol "El tret per la culata", ron Pol es queixa de les mesures arbiträries adoptades pel Govern
d'Espanya, per fer trionifar a Catalunya Ilurs candidats en les vinentes cleccions legislatives.
Titila al senyor Alba de director de
les eleccions a Catalunya, i diu o deixa
entendre que la rninoria nacionalista que
pugui reeixir triomfant deis actuals tropells, no ajudara a seguir, caen en altres ocasione, per patriotisme0',e1 cand de
ractual Govern, CII venjança de l'ultratge que es fa a Catalunya.
Justificadissima la idea exposada per
En Pol—perquè hem de crcure 'que no
es mes que una senzilla idea seca—, per.;
col preguntar: ¿Es aquesta l'hora precisa d'albirar que a Madrid existeixen
uns senyors politice capaeos d'entorpir
la vida progressiva del nacionalisme catala.? ¿Es que han nascut ara, en la pmparació del cartipàs electoral, els enemies de la nostra terra?
De no existir aquelles célebres "qiiesVisas d'alta politica", que en vistes a les
elaccions provincials derivaven a apoiar,
directament, a significats elements,
amics intime de certs senyors que regeixen, avui, els destine de l'Estat espanyol, serien justificarles i vienes d'una raó absoluta Bus; protestes i clame
contra els nornenamen4 erzelcatdes de
Rial ordre; suspensions d'Ajuntaments
i nomenaments de delegats que amenaC217 a _corporacions i partectilars; peró,
ara, en el moment precie de retire jatensiiicada una caenpanya preparada per
elements que mai han estar ;Mieles
a la nostra causa, es tard, i ens ho demostrarà. desgraciadament — de no reaccionar l'esperit decaigut del poble ca121.1—, el resultat dc les eleccions propeses.
Un exemple viel, i és precisament el
que ene ha induit a intervenir en apesta qüestió, el tenim al districte de Mataró. No cal, peró, historiar detalladem.ent
la vida política d'aquest distrietc; cal. nsmés, ter present a l'admirable Pol, (cree el
diputat que representa el districte de Mataró, al Congres d'Espanya milita a les
files acapdillades pel senyor Alba—el director de les eleccions a Catalunya—, i
que, per mes detalle, fou apo t at pele
clemente addictes a la "Lliga Regiu-.emlista", per fer-lo triomfar, anal) una majoria aclaparadora de vots, sobre el sei
contrincant, el socialista, peró n'e-alee:el
nacionalista, defensor dele ideals (le Ca, talunya, En :Manuel Serra i :Moret. De

l'apoi esmentat en deriva que la "Elige"
pogués guanyar el "copo'cr 1 les e lec-

cions provincials que se sacecinen a les
de Corte, amb tot i figurar en la quasi totalitat de les candidatures el nom
d'uo candidat albista entre els altres
tres regionalistes.
; Aquesta ha estat /a forma mes orecesa de la "Lliga" en fer patria al dis-

friere de Mataró!
¡Qué hauriem de fut ., dones, eis 113c i mulistes d'aquest dilricte. da
vant les
coaccione i amenaces centrali , tcs, sinó
crettarmos de bracos?

"Gen de Mamona
Associació Naciona!ista

aenyor Director:
Tot i Irohant mol f eneerlat
projecte exposat per un "Cata lit
cfEivissa", de puhliear en forma
de. fulle lt1 les 20tiver:seS
(Lti9s del bel-H . 71)6rd Pompeu Falira, em permeto d'exposar una
altea idea que cree ami mateix'
¡o no itosa.
Es tractaria de publicar tatnbé
en forma de fulletej, del qual despeé:: podria fer-stan una edieia, se
parada per major (uta
mena, de Diceionari de barbarisretes on figureasin el major nombre possible de incas ineorreefes
introduits al catee lit p :e r inf Ineama
espanyola. arnb Ilur , quivalent (.11
catalanesc. El elan) per
aquest teehall es hastant general,
aiihrettil entro l ' ,Iontent jo y o, e!
qua/ desitja tenir un instrument
de defensa tea) I ra la influeneia de
la plaga actual d'eapanyolismes
rae. com (que un briol les escolla
i emitititiamenl i van ande
un proles Mellar:lord nacional es
filtren nieto su: p inten! (pm no pas
:talle reís modera( del Ii lilieIK esleoreyot. i ean
ke alla aiihrAut
p alco el joven!. que ja ha !rolan
1/1111 n11 udo adullerat.

lctei aqu a st troball lamba podrien haver-Iii fra -ea curtes fea_
taaiainient mal etenslimides, atIlb
llu t . , bates equival e nts,
i, fina:mena una 'lista do mote; que la
nefasla iie l'eapanyol
va font eneure en dese,: i que coneonse rnar per a itajor remesa
del calalie.
Croe que al costal de les converses fttoldgiques eS eatteitt litOlt
ein treball sinielie cola •el que je)
proproo, I d'ell hm» en p n m/ria
treure nmlt de [n 'oíd per la /atusa de la lien¡Zl I fl, Delegue el
Ilegirien yfins estudiariem. fentne aplieneia practica i immediata
molla (IP catalans que no tene11
gan- o preparaeiú gramatical per a
les converses.
Cree tanehé que es trobarirn
amliroaos coLlaboradors entre
, lectors del diari que ,. tramecien (d freid. de les seves observaaions per a esser seleeIonadea
i ordenades, i publicades les que
es eregués CO/1 3/01.ient; cornearan! -se niXiS un treball que un
altre dia podria ea:ser calarle/ata
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LA SESSIO DE
L'AJUNTAMENT

Crònica social

Comenta la Se55i6 de aegona convocalbria, a tres quarts de sis, presidint el
senyor martinis d'Alella.

Ahir, a les tres de la tarda, va (emir
lloc l'enterrament d'En Rafel Guirao,
una de los víctimes del darrer atemptat
al carrer de la Constitució, de Sans.

Es Ilegeix l'acta de la sessió anterior,
essent aprovada.
Es passa al

DESPATX OPICIAL
Ofiei del Govern donant permissi6 per a la subbasta'aSoLlicitada pel
11.1unicipi per adquirir un tros de terreny
destinat a reixamplament del Cementiri
de Les Corta,

Ofici del Govern civil autoritzant fe-

xecució del Pressupost municipal per
al próxim exercici econ6Inic de 192,3-24.

ENTERRAMENT DEN GUIRAO

La tomitiva va sortir de l'Hospital
Clinic, passant pel carrer de les Corto
Catalanes, Plaga d'Espanya i carrer de
Sans, fins al Cementiri (l'aquella barriada.

Nombrosos ohrers acompanyaven el
mort. Barrera el seguiment hi anaven
tumbé, en cotxe, la vídua i una filla
de poca edel.
Lacte va efectuar-se en el major or-

dre.
LA VAGA DEL METROPOLITA

S'ha fet pública una al.locucil del
Comité de vaga del Metropolitä, en la
qual, després de justificar l'actitud dels
vaguistes, diu que en vista de la ¿cedió
del contractista dc les obres suspenentles indefinidament, ele vaguistes estan
disposats a continuar-les pel seu compte, entenent-se directament amb l'empresa concessionària.
EL CONFLICTE DE LA CASA
PROPOSICIONS
MIRO I TREPAT
Entre ..altres, es presentaren les seEl conflicte existent entre els obrers
güents
de la casa Miró i Trepat i l'empresa,
Una dele senyors Vize, Blajot i Ropot considerar-se com a resolt en el que
cha, pugne s'assignin a les diverses ca-"
fa referencia a sous, per() resta peategories de funcionario i obrers munident de solució el que fa referencia a
cipals els sous i jornals que figuren
en les consignacions del vigent pressu- radmissió i acorniadament de personal.
.LA VAGA DELS RAJOLF.RS
post, peg a l'exercici éconómie 1923 - 24;
Segueix estacionada - la vaga dels raque es faculti al senyor Alcalde porqué
en el cas que existeixi variació en qual- jalees, essent molts els obren que han
sevol oficina o dependència, es ptigui anat a cercar feina a les rajoleries de
fora de Barcelona.
abona) als func:ouaris corresponents
el sou que els pertoqui pel seu actual
FET ESTRANY
cauce, sanee prejudici del que resulti ES TRACTA D'UN .ACTE DE SAde l'acord d'adaptació de personal; que
BOTATGE?
es faculti també al senyor Alcalde perA pe :meres hores de la vesprada del
qué en cas de supressió d'alguna placa,
pegui disposar que el funcionad cobri dimaets, uns xeins del correr de Menso veieren com dos subjectes encenien
interinament el seu sou, sense perjudici
del que s'acordi definitivament, i que la metxa d'un artefacte de regulars dimensions i, en pasear pel davant de
es faculti a l'Alcalde per abonar, en
el transcurs de l'exercici, les consigna- restoreria del senyor josep Mas, establerta al número 51 d'aquell carrers,
cions nominatives que en el nou mes,
supost existeixen tense acord tnunicipal. Danzaren l'artefacte clintre de la botiUna alma dels senyors Mainés, Ca- ga, el qual va catire dins d'un caixó
de serradures, inflamant-sc tot seguit.
rarach i Navée, porque s'acordi
Tots els que es trobaven durare les.
citar al Govern cl'Espanya que. amb el
corresponent expedient, se serveixi de- torcida i alguns transeunte., van córner
cretar l'agregació a aquest terme muni- a apagar el foc, el qual anava prenent
cipal dil la part de Sant Adriä de Be- ja a lee altres existències.
Examnat rarlefacte, va comprovarsós compresa entre el riu i l'actual tise que contenia pólvora i sofre i, segons
na de Barcelona,
senpla.
era destinat a produir una exl'orca totes aprovades.
plosió i l'incendi de restabliment.
MOCIONS
dit que aquest fei té ranicter soEl senyor Rocha demana a l'Alcalda cictari, la qual cosa no ha pogut comque adquireixi de seguida els frailes, provar-se ja que els autors van ¿regir
ara que el canvi esta baix, per a la després de cometre el fea cense que
construcció d'un pable francés, la qual
practicat cap detenció.
cosa s'acorda temps enrcra. Després
ELS DEPENDENTS DE FERREd'unes paran:es del senyors SanssIvelTERIES
dor i Domènech, el senyor marqués d'AL'Ass oc iació ferretera celebrara reInfla din que atendrä el prec del SCIIVG7
mití general extraordinäria ami, a les
Rocha can/ mes acial millor.
Els senyors Bordas i Matons formu- vuit del vespre, al seu estatge
Placa Reia/, 8, principal, per continuar'
len mocions SCIISC interés.
a discussió de les bases que integren
El senyor Degollada demana que l'Ajuntament putroclui cada any l'execució el centrarte col.lectiu de treball.
e VAGA ACABADA
de "La Passi6", de Bach, a l'Orfeó
Catala. El senyor Nadal, com a presiIla estat resolta la vaga de la fident de. la Comissió de Cultura, diu brica d'impermeables dels senyors Paque eera ;IICS el prec.
careu. Serinyä i Valls, tornant els obrers
El scnyor Rocha din que el Congres al treball.
del Comerç E,panyol a Ultramar va
ELS OBRERS DE LA CASA MAS
dornanar un local per celebrar una,exBAGA
posicil d'art; gräfiques i aquesta exEl Comité de vaga dele obren de la
posició inaugural a Madrid, la (mal
cosa li fa semblar que l'Ajuntarnent no casa Mas Baga ha organitzat un mitider
facilitó el local. Li contesta el seneor per a aren, a les note del .vespre, a l'esNadal, dient que a rensems que el Con- tatge social, Mercaders, 25. per donar
gre.; gestionas-a el local a 13arcelona, el contrae als vaguistes del cure del congee:tienara a Madrid. i cha celebrat a Dicte.
ELS PICAPEDRERS
la població qtle l'ha facilitat mes aviat.
El Sindicat del Ram de Construcció
El seityn:i• Ivfaines dio que d'ença que
el Palau cle Belles Arts ís M,iseu d'Art que s'Irt rosal d'acord arnb els patrons
afedern, ens trobem /11aeests d'un cdi- picapedrers, fa avinent als oleers d'afici municipal per oferir-lo a qui el sol- questa secció que es trobin sense feina,
liciti. Din que cal arreglar aleó tot se- que es presenten amb la seguretat que
sels facilitará treball.
guit. pe:m.1e no es doni el cae d'ara.
El senyor Nadal diu que Comics:6 de
RETIRS OBRERS
Per a facilitar les operacions del Pi-Cultura estudiara les paraules del senyor Maines, per emplenar aquest bula gim del Rein Obrer obligatori, elan
El senyor Itfar ;a1 es dol. ara paran- unif:cat les Oficines d'inscripció, infortos dures. de la poca consideració pie relacione i ce-II-arrean, a rentresól de rese li ha tingut darrerament dats de ja di men de la Caixa de Pensione per a
Comissió de Foment, i anuncia que des la Vellesa i d'Estalvis, del carrer de
d'ara tindrà en ell, la dita Comissió, tus
Camer ef, número 3, d'a:murta ciutat,
mal gra.
cesen,' les hores de despatx de (lee a
Els efe nyors Nonall, Doménech i Ta- una i de tres a sis.
sen li donen explicativa'. El sencor
Per a efectuar els ingreesos de les
quotes del retir, cutara °huta la C.,i1.1arial ratifica la leva actitud.
da solameN de den a dotze del =tí i
UN ACORD
Es llegí tm ofici de l'alcalde de Se- de tres a cinc de la tarda.
Al mateix local es troben instal.lavilla dernanant a l'Ajuntament (le Bardes les Oficines de la Inspecció recelona que torni la visita que la repre- gional del Re r
ir Obrer obligatori del
sentar:6 d'aquella clutat va ter a la
p ostra l'ira de ftosteas. asist)ett nea Patronal du Previsió Social de Catalunea
i
Balear:,
en les quals s'atendeó
irepresentacid de Barcelona a la que
ale interessat. durara les inelicades llares
Se celebrara en aquella find'oficina, assenyalant-se per a les contan ancialusa. S'acordi conc‘Srrer - In.
A les vuit Menys %din minuts, el se- sultes i reclarnacions verbale, de tres a
cinc de la tarda.
Icor marqués d'Alella aixecä ia sessi.l.

ORDRE DEL DIA

Damunt .j. tarda hi ha diversos dietamens, la majoria deis quals són aprovats després de petites discussions. Altres confirmen pendents de discussió per
a la próxima sesseó.
Entre els dictàmens ordinaris n'hi 1/a
de l es diverses Comissions municipals.
Gairebé són aprovats sense discussió.

Nots informitives
L . r...: p osrcro DEL MOBLE
I DlaCORACIO
S'esta proeetlint a la insfrillacia departaments en les tres
sales del Palau Industrial destina! it l'Exposieití 'oteen:tajona!
del Molde' i Decuraeid (finter¡ocs
quo s'estä construint en el ,n
s ter
renys de l'Exposieid de Halietona.
EL •PADRO DE POBRES
Segons les estadístiques de
l'fflst ‚teil .alunieipal de gemografia, durant el passat mea -de mar,:
han estat donades d'alta al india; de. pobres 305 famfliea.
LA COMIISSIO DZSGORXADORS I MERCATS
Aquesta GOITIISSiö tia acordat
teeure a sulahasta l'adjudicara')
deis corrals que exizq eixen als
oseorxadors per allotjar els cape
d'animals i designar al regidor
senyor Capdevila yergue presideixi la Subhasta.

LA MUSICA
AMICS DE I,A MUSICA
iniportanls
sessions
anttnetit aquesta Associacii› per
die:, '1 i del present abril,
al Palau de la Ilfillsitta Catreiatia.
Madelelne Boduard, la notable.
eantatriu francesa i N'lleary
Prunidrus, Pemitient musiedieg,
direclar de la "Revue Musicale-,
de Paals, san ele enearrelrats de,
t o s predilertes sessions, la primera de les quals sera un recital de música francesa anta:ea
i la segona una conferencia aidlt
mantes alusttleions musieals ele
llave!. Roussell, Milliaud, Bounegger, Satie i 'Poulene, sobre lea
aoves encoles aparegudes (tasaras de Debussy.
L'hileras veritablement exeepcional d'aqueixes duce noves manifestacions dels Antics de la
Música, araba %d'avalorar la briIlant artuaciú de tan prealigiosa
eatitat,
Inies

CRONI CA DE
CULTURA
:CONFERENCIA

Divendtes, da 6, el eccepresifent de la
Societat Astronómica d'Espanya i Anr'se
rica, senyor joaquitn Febrer, donara una
conferéacia a dos quarts de vuit del
vespre a TAteneu Rareelonf, tzactant el
tema "Quadrants polars".

ASSOC7ACIO PROTECTORA DE
L'ENSENYANÇA CATALANA
La Comissió delegada di-aorta i

Santa Eulälia ha organitzat una conferencia a arrea del doctor Riera i
Puuti, el qual dissertara sobre el tema
"La tasca de la Protectora".
Aquesta conferencia tindrà lloc dissabte, dia 7, a dodfrquarts de den de la
vetlla, al local del Centre Català, Placa de les Santes Creas. S'han repartit

ja els prospectes i invitacions per les
barriades i és d'esperar un exit, ja que
la novella Comissió delegada, tot justament constituida, no reposa en l'obra
que li está eneontanada en pro de la
cultura patriótica catalena.

A l'Ateneu

Bar-

celoní
SESSIO ANYAL
REGLAMENTARIA
Abans d'alije a la nit es cele-,
tira la sessid anyal reglamentaeje de l'exereici d'enguany, El
seeretari senyor Francesc Pujols
lleg,i la memòria en la qual es
dona cornpte de /a bona marea
de l'entitat.
El senyor Pere Rahola, presadent de l'Alcacil, llegí un extens
discurs sobre el tema "Notes
observaciona sobre la qüestió so,
cial".
Digne que, com a conseqüència
de la guerra europea, s'ha declarat el iracas del socialisme; pera no es vol veure que els seus
principis avancen constantment,
inipulsant els •Governs, els quals
avui exerceixen una ardió sociaa
litzadora. perquè wells acuden la
Banca, el Treball, la Indústria
els ciuladans, apareisent el poder públi2. corn ordenador i director de la vida coLlectiva.
Parla després da la nova
obrera. del principi de la
Progressivitat de les rendes, del
capital i de les hereneies,
propiació dels grans terratinents
II molls Estala, etc., reforçant
la
so y a afirmació respecte a (11.1P cada dia san mes aacentnades les
lenclMteies socialitzadores.

Declarä que, sempre que l'anteg,onisme entre l'individu i la soricial es manitestá, es perquè hi
ha un pencas morhós, ta* • pelandicial per a l'un cona per a ¡'alIrr,

Parla després de la Soeietat
comunista diant que el temas ha
anal destruint mollas do les afirniarions de Marx i de Barnstein
talment que segons les estada-taquea. la pelita burgesia ha augmenta{ c o nsiderablement degut al
ei.Jrma de societals anónimes.
Digna que uns siad:calistea
preconitzen eorn a
Unir mitjit d'arribar a la revolticia ronnOtni7a, nieui re all ros s,lit
parlidaris de la dieminució de la
!era/ti p eja, i que. en un rt!:ee ras,
vl aindieat. doiainant lates les
doeisions polftiquos i religinses,
pretemier de la masaa obrera
una una') comparta, ainh un sol
cos i un sol nao. Afegi quo per
als sorialistea revolueionaris -el fi
es arribar a la ronquesla del poder iníblie, wientre que els Sil/diconsideren !'Pelat ron) un
organismo parasilari.
'rratlit del sovielisme rus, assegurant qtle no foll PI fle,OCI:Iri

el ni:o miderrorä
tsarisne. per eme aquast es trobava tan uhaInt.,
que bastZt a caigmla ptia
Iletigoca crisi ele sulisistearies.
amar ra:ola halaantent pels eaps
holme ves len,, i que mas que un nioviinert alean', el quo hi hagant a
rou Utt r','VO/
eampnrols rontra el regirn feudal.
.1 por tú ablinelants (folies eslaeliHiques per afirmar el iracas
arenando 1 so7ial del bo/xeristne
i deittoi, lrar que a Iltissia la prodiluid no passit cee:e ptinectie del

sis par eant del que donava
n 1.‘ 1914.

abass

Feu untar que •els
ters
1ml:wat:sine han recome. ,.it i fraeiis, i que, canviant de
taatiee. fan reapa ralear vuo a
l'o,. reza-momia política i el reaa jai (1‘; jortia/s.
EI:arniuit Onieldment la personalit al i diajtia qucs
aquí va te un concepto eimiaaeat,
dal feixisme, el fi del qtial po
nitre que rwonseguir la pan halerier ni iljationt la pressiú aobre
les elaaaea directores, perquè,
allanplant reforales que els temps
plantitt cara al emula-.
nisme.
Atalba manifestant Fevo-,
/tulló normal de la dernocraeia
exigeix uva ileptilsió eapontiinia
de la
i que la [mejor
que pot esdevep ir als
poblea es estar mancats d'Un or,
annisnie politic que asseguri laas
quilibri del ros social.
El discnrs del senyor
res) eseolial prl púlale que (mella el saló d'artes
da l'Atoneu, -el qual 1 ribvtù al l'OIL
fereneiant una efe rtuosa Mama*
feataaii št
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LES REGIONS OCUPADES

DE FRANÇA

Nou trens són llançats a fofa velocitat sense conductors :: 70 vägons destroots

L'assaig de l'ayiador
Barbot posarà l'avia.
ció a l'abast de totes
les fortunes

sabotatges s'atribueix al Govern alemany la

Toulousse, 4.-A la inaugtira4
ció de l'aerbdram•de Francazais;
que presidí 81. Eynae, l'aviadog
Barbot assa•jä una "rnoto-aviel
ta", proveida d'un Motor de set
eavalle, aconseguint volar 2/
minuts a 50 me-tres d'altura.
Es la primera vegada que
aparen de tan reduida protenia
efectúa un veritable vol. Tal ve,
gada l'aviació, quee fins ara ere
un esport ruinós des del punt
vista del consum d'essència, ee
converlich pe l contrari en el sis;
tenia de locornoció mes mil/Un/II
després de la bicicleta. L'apare
assajat por Parbot no constiq
mes 'le tres lees tressimela pe e
cada cent quiliimPtres.-Itadio..

DE RUSSIA

Varsóvia, dia 3o de mare, i immediatament després d'ésser pública la
decissió del ComitA Central Executia
dels Soviets.confirmant la sentència
mort contra el hohe monscnyor Butkiewicz, el scnyor Knoll, cncarregat d'Afers
de Pohimia a Moscou, Va anar al Comissariat d'Afers Estrangers Per tal d
personaltnent en la gestió del-tervni
seu indult.
En saber el senyor Knoll per la seca
conversa amb el setyor Hatiecki, mesobre de l'esmentat Comissariat, que el veredicte era definitiv, i en . cl seu desig
de salvar la vida d'aquell pedal, esgotant
per aix6 tots els mitjans i sense esperar instruccions del Govern de Varsóvia,
proposà immediatament canviar cl susdit
prelat contra cls bolsevistes detinguts
a Pol6nia, a la qual cosa es negâ rodonament el scnyor Flanecki.-Havas.
Londres, 4.-Un desnato de Yarsóvia.
que publiquen els periódies, diu que en
els centres ben assahentats opinen que
tafusellament eld bisise caidlic podria
mot be originar la ruptura de les telacions dinlomatiques de Polónia amb

Mentre

s'intensifiquen

els

intenciösle fer ;serioses proposicions

Parlo, 4. - Comuniquen al (enlutes quan es retiraven. L'in"Journal" des de Crefeld, que els forme oficial presenlat pel inetge
alemanys han Ilaneat des de inajor del 33 cos d'exercit
Frieehichsfeld, en la zona no ovo que la majoria de 'les vtettnies
pada, i per la via fèrria que va a (oren ferides ah pit i a la cara, i
\\'esel. en la zona d'ocupació be.l- en general a la part anterior dol
ga, nou trens i dues locomotores cos.-Havas.
sense conduetors, amb Tobjecte
S'HA AJORNAT L'ENTERRAde sabotejar el dit servci.
MENT DELS OBRERS MORTS A
N- uitä tren, marxant amb esLES FABRIQUES KRUPP
pantosa velocital, envesti el st-bit
París, 4. - Comuniquen al
damunt del pont del Lippe, quedanl Ii vagons completament "Temps" des de Dusseldorff que
destrus;ats, quedant tut ootalia, l'enterrament dels obrers morts
pilot (lo material que intercepta. a les fabriques Krupp duran( la
aua lingua ;loe dissapab.so/ut el Irlifee.
te, o que han mort a conseqüen1-laut eslat practioades tres deeia ele Ilurs ferides, ipie baria de
teneions.-Ilavas.
•1. - Encara no es ea- celebrar-se avui ha estat ajornat
ni2ixen els termes del projeole fins el dissahte.
A les fabriques Krupp slia
que satribueix al dovern de fer
terimnal, avui normal incnt .-I
m'ves i seriuses peliposicions
'A MOSCOU DICEN QUE S'Ii.n iiireetatnent a Erança u ' be al, vas.
stIl al o.
AJORNAT L'EXECUCIO
ItTNEIIALS DE LES Alt:TI
Alguas prolonon que el projeoMES DESSEN SE Chil :13MR 1A
Londres, g.-Comuniquen de Riga
te esta ultima( neri) que el FiloDINTRE EL MES (1ItAN GRDR.C.
"Titnzs que els Soviets dosmer en tino u p inl ita 4: 3 propici a fa seva puDusseldorf,
itnkr
hagi cstat executat el bible Butkicwicz. Idi n -ació a causa deis suceessos
general, tala en els cercha al
Aquesea ha estat ajorirds.-flavas.
ui Er s t; altres s'inclinen a orean mi L'une:esos, Cs qu tt du--manysc
Berlin. 4.-Tots els despatxos ene ri• re que el programa doi novern
rant vis funerals Ins viel sin,,
reben de Moscou confirmen que ha es- no s lla un Usual a causa t le diverd'Essen n..) es perturbara rül'tat ajornada l'execuciö del hohe
;zeneirs d'opini(11 entre eis memdre.-11sidio.
kiewicz.
bres dol Ofibinet.
La part extremista deis Soviets ha
li assrgur :i que en los prüxi- Es pi ojEcTAvA opuliNAR Ei,
protestat enèrgicament contra aves%
nws propieinus Aletrianya ob
DESCARRILAMEN'r /iUN
mesara. que considera cera una ConCeiimoslrarii disposaula a negociar
hiE VI.ITGERS
sid fem a 1 ,spizzi6 burgesa europea i Iza
aerentaill el que pugui oblenir.
Dusseld(ul, 4.-Pr p d
comunic31 que si cls eclesiastics condemdo
l'impar/
i
xer
coni
Donara
a
1:4
d‘- N ustad , un: doset.m.nats no sínt executats i s'intenta treurels
pre>larions que mil roalitzar guls e(d.loesuen si la Tai, anlIl t'A
de Rúsia, s'hi oposarà per tots els niiigarantiou econ¡Jmiipues que
i
les
Pla,Pi): ii d Originan 111 11.-.,e111.1.1jani ctiCiira (pie sigui nccessari ape1.1,:r a
:ot donar,
talliPlat. un ertntnin hioe n..la forca.-Radio.
Jis au s a nit s iliixa Aloma(lees, munictits ahans de pass:.r
•
un tren do vialgors.
AL. VATICA ES CONFIRMA T.,'+ 25 :1 1 n L'firid si•fiitses
garanfles mditiques poi a la sr}OT1Cl
DE LEXE(...1.2C10 DEL
Por forlinia. resullar,n frus4arclat dc )0S
1..:-onl'rc'•
BISLIE DliTKIEWICZ
tenis els criniinals in( •rts,
.; • pl,n1,1'
S/V:1 n •! (;1,1'1 / al
resint..pit-vies pogtiA (peltre
,tnales infri' ei-ei
R rea,
nlar117,.'larn:n
s1 a Una
l'ohslaci ¡lelo ri lis, s trisde Riga han trames al prrij,-.1i11W`I'VUI, ('n1 1
Ii d pl
es predial,: cap tico:de-1 Mili • 1"'rho
d2 Londres. infOrrlaCioil
s
zz
i
.Ss1. ) g!li.i•;;.;; n •:,(:110:71
V.tbs.12.
<pie dotrircin orien a la noticia que
¡m'Ir; esdevoniments
1%xectiz; :, del hi5he Butki21..1. t'A 1;
1 1)11-.n TRE.,
t•
wicz, les noticias rehudes al Vatio:t con1211.1NCEr PER 1..1 ZONA ANfirmen la, certesa que, malliaur;
LLS SUCCESSOS DESSLN
(II.ES.1
d hisbe eat:die condenniat ha
' 1 5 VEltDADE115 CULP.n 111.1:S
- E,u si-,
Ihtssehhorr,
.
pera que li imposà d
it
sri .;t:
4.1
t I r' 1.11,:ortI
Vas.
"TeliliiS"
a
1.ollarPs.
""'"
hm I ri..Joss eit la z cut tul:: o •
L'ANSIETAT DE LA SA i7.•1 SEU
os tO la impritssie
.\
(I .o upstoi ;o:lh drsi í a la 11t1hr
PER LA SENTENCIA CONTRA El.
que cls esditvouiri•tals
el primor 1 ron
BISP,E RUS :-: ELS MOTIUS
t rea proparats pois tjapliltas
11.
LA CONDEMNA
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sentCncia.
El motiu de la enrdemna era el d'haver infringit les Ileis revolueintiäries;
perA, apart d'aix6, els t'Os pels quals
el trilamal soviiitic ha dictat la sentencia (oren realitzats fa uns quants anys
tot aix6 ha provocat en el món civilitzat
el dolor Mé5 viu i el m'as profund barnur, puix tals fets no trobaran confinen, posible en cap esperit sensat de le
ervilussacio cristiana-Hacas.
ES CONFIRMA L'EXErt'clo DE

moNsENvon nr-rtzimicz
LA ENDIANOrtrr.‘ S M A 1; A G I)

1!..1NVIAT l'Elt L'AltQUEBISilE
pwrpoGnAD, ortC.ANITZAlt.1 L.1
NOVA ESELESII isot.N•viSTA
4.-Un desput...x (le Moscou a
l'Azi to a telegra ioa ukraniana eonfirant
que morasenyor Itutkiewhz, rveeutinent
condzianat pel Tribunal lievoiucionari,
fon afu,sdlat a •oaeou el dia 31,10 març.
Les comunienehms telegräfiquos havieu
estas interrompudes del del di, nitres i
00 i 's van reprendre fina abur.
El proouradnr (Id revoludonari, el bolsevista Erylenlo ha deelarat
que 1.10 s'oposaria al elinvi sie rarquebi g
Gieplak, al qual ihn comuna:u la-1,
pena capital, tonb l'arxitnandrita sane
reoentun•ut el cap. ( ls.
l'Esgle ia ortodoxa a Polaa.
Es din Kpie els Soviets tenen la loenció de confiar a Earsirpandrita assassf
l'organitraliú de la noca esgk ia balse-

r
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LES AGRESSIONS RUSSES Alk;

l'ESQUKILS ANCLESOS
Londres creuer angla "Godetis" ha arribat a la nula Monnass per

protegir els vaixells pcsquerä anglesos
contra les agressions russes.
Un canober rus hada detingut el disaabte un vaisell pesip ir ar,alès peor, de
la fila (le Seas 1 el eonduf a Altirrnansk,
a ttsant,e a la tripulaciö de pesca

p

ELS SOVIETS CONDEMNEN A
MORT A 514 PEresosn4
Ileb:inefors, 4.-A causa del ibieenlirtnient r/011 u omplot contrarevoludonari han estat operados a les printipals
riuiata de RdsSin nombroses deteneions.
/fan exila rendeianades a murt 548 Persones.-Itadio
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LES VERSIONS DELS
Inissedorf.
La informaole', publicada por la preinsa (van
vingui confirmada per la
preinsa comunista le-sil, la qual
din quo conduïda una loc'oJata erra fins a pro!, dol garatgo
amb l'objecle d'agredir vis fraticitstis. lAtt oltsiani, PS PrPU Elite el
‘apor ponetra por una finostra
pravedia d'una lueonitditra situa_
da al costal de
garal-

i

Tainl es entifirtaa que ( s inoxaci 0 pie I lS Si ia:11S fralIPPSOS
fosSin 1 1S (l
les tonel ralladores.
Aquells, eis nombre de dett, ro-

nianguercii achluil tranquilla
malgrat timir al davant tnilers
,1,. perso»es en aclituil lxisti!.
',Jamen'. dispararen llurs armes
quien lis llague absoluta necessi!a i por olAri: Stn pCI :lur. - Ilaiis.
tmsseidorf r, - El correspoiisal do E.IginIcia navas es (ro
ha en ttionlioluns d'afirmar gnu
Ist Vi eSiú francesa relativa ale; inuourreguls a Essen, es
basa ni) solar:mili en els ( estimonis diettlits dels soldats i
Poni l frances , sin4
en les
ditolarattions fetes en identies
termes per alguns teslimmiis
preseneials, entre elle alguns

f

l

obre es.

y

La propaganda alemanya lu oea el testimoni del corresponsal
ile l'AgItncia Iteuter, per?) aquest
trobata alisen!, d'Essum el dia
deis incidenls i latlegrafia (min
sois intforAtes decollits en els
cerdea alemanys.
L'Orne p riodisla estranger
que es trobava a E.ssen era l'am rich Weyer.
EIs iiiforrnes dels metges són
terminaultnent oposato a la verafirmen qne
si() nnYtt, (p.
la majo s-i4 do les victiines (oren

e
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p.,

e
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De les- intormarions rLds
anglesos es dediteix
quo el director de la fitliritta seayar \ion Borlen i els prineipals
'nombres de la direttea*, ithservaroa l'escolia do d'una de les torreS,
etirritsponsal dol "Daily
El
diu que S(dS e i dirl'etOr
de la casa Krupp do capa,: re
rmintenir disciplinals a tota prova un gran extreit d'uhrers coral
ol de la casa clada, que
eris una insonsalesa pensar que
ols franottsits ron...erres:tu la
sang rueda datan l de la 011 1r tr ui
--Hayas.
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Re rria. 4.-I.2"Oservaiore Romano'
diu que la Santa Seu seguia ansu risassinn ansietat des dc fa alguns dies la
marca de les gestions empreses amb l'ob.
jecte de sdvsir la vida del prelat
amb cl qual tan ineserablemein
sitan mostrat les autori;ats sr•vien n pres.
amb la negativa o posada a la petici6
d'huid; i amb l'execució de la terrible
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Dijous, S d'abril do 1923
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AGENCIA HAVAS _AGENCIA RADIO
L'execució del bisbe
- ButkIewicz, provocarà la ruptura russopolonesa?

▪

A--TUBilC1TA Ti

.

TRES TRENS A 11.I

compromisos.

Acabà dient que França no
ambiciona cap anexie, aixt cont
rebutja teta pau preeäria i
table.-Havas.
M. LABOUREL EN LLIBER'rAT
Berlin, 4.-4omuniquen dElbing (Prússia Oriental), a l'Agencia Wolf, que el periodista
D'anees senyur Labourel, detingut reeentnient, ha estat novantent posat en IfibertaL-Ilavas.
LA RERESIO DELS SABoTAT-

ttES
Estrasburg, 4. - Anii/
d'un pe lit sabo.lalge comes st :a
via ferria que va des d'Offcmburg a Apenliveller, i per no haver estat des.coberi l'autor n, autors 1,1 mate-ir, ks autouitats
d'uoupaolú than li m:i itad. expulsar
de Ilurs estatges ladra els obrero
I empleats ferrovtiiris rP,I n il..r is
a IPS proximitats (Ir! flor
reah iz in el sabotat g' -Ilax as.
VAI1.1 DEI. 11.11
PARIS

VE..iiTIT A

,

i- t . t

/1.0 \ a

ZUNA ANCLEsA
rhissphl.wr, 4.--Abir, per hitVer
CtilitP114:at a regir
alloptat ( -st aquest svnli1 p

autornals angleses, travessarist
per la zona anglet
tres trens conduint tropes franCPSPS.

El pas iraqursts tretns
sense /pie llagues al lamentar-se tap

,

1)(15 01111E115 ALEMANYS INISI:1,TAT5 1 APALISSATS PER
UN GRUP I/E A.M.:LISTES
Peeshurg. 4.-11, n .(s oh ers ilentanys que lreballavum a Testació d'Offemburg a les tirdrets
d'uns onginyers franeesos, l'oren
i ;toatu eausa
lissats per un grup si' vagIU,forra
(iels agrossors
los.
linguts por los antoritals itri, lars franeos s, i s4.ran
al Cum cll (le Guerra.-Ilavas.
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s .

L'ADMINISTP,ACIO DELS FERR(uCARRILS
I)usseldorf,
tila 6 (le
sern trab, Ilndada a lit-

blenca la sea do l'administr:.(“Ai
franco-belga do forreett tilo,listan,,,
LES AETTMUTATS 7.1111,T 1.1 p5
rlIANCESES 1L1N DEVINITT
COMAN().1N1' tri"ITINPU!Cfs:
.1t.:U.SA.1. DEL '1'01115ELIEJ..1•31EN'T
•DEL "SUSEX"
Berlín, 4.- - Les milttritals ial litars franceses tlEsson han &fingid. el comandan! Slondetitio`a,
tatosident tI, l'Associattit'i "El !"..al qual s,'nensziva d'haro:.
•stat l'autor del torpittliijanient
del "Stiscx".
El dovern alrmany litt door..
val, quo l'autor fou el rmnanduquai mor( a 1--'luna
Lizan en el sultmati
lirat a fons per un NtliXell
gl6st. El "Susex" Ion torpedojat
ii 29 ¿le nutre de 1916, moridi
en eIssinitstre el eorimosilor ea tala Oranados.-Radio.

.

0110tANI'I'ZACIONe DIS5OLTI.:5
Dresde, 4.-tian eslat dissd_
tes per ordre del (lovern les iiiganitztivions social-nacionalistr.
lerrilori de Saxonia, 1 confiseals tolkt llurs bens.-Havms.
UN DISCURS DE M. MAGINOT
París, 4.-En tin diseurra prunnneiat per M. Maginot al 120111;D:'s de mutilats de la guerra clue

•

tarifa sil ;:;: l tho9.
Fa tia'', li tlaat7:
ron ja el 1 roba:1 un 13111.,.. .1
hrers.
creu que ao,ne'.1 Nir,t
arrjbarit ti afo!?..r un
poneid rl obri-tto i Oin eroS, p•-rA
quo
arribara a I,' proP,'1 ' , -J' r.,
l'attle do 1919, el qual afer1a
a S .t)On, puix
casos
han a.oerpl .t
soa

t

s

o .

,

(1 1 3/arro....
dirigil a Foz Militzant la Hoa linfa GoTia Itattaf -31 qaitiezFox.--Ilavas.
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A lif

l'N.1 ()N A D A 1),),-; .1
EN P111011, 1..1 VIDA DF.
Nt
Biarritz,
a la Luda,
quatre a cine, aprofttant el
lempo, Itt plat ja -es troliava pie L
na do passejants quan di subte una enorme onada puja a l'itm
pit de l'escollera, inondant-lo
una extenr,id de einquanta a xei,
xanlre metros. ern.portant-se'n
i‘ocular uns nois que Jugaven a
l'arena. Eren sol i tots t'aren sal
vats laT tut ang1es i un hordainerieä. quo 00 Ilatti: ard n valororusantent a Taigua.-Itatliot

EL 1)N/1'E EEINIST.1 Dicr . %
UNA GONI)E3IN.1 CONTRA EL
DIPL"FAT BAGLIONI, QUE 11E7111A l'Eft ortt);(f: LIS mu 550 1.1N1
Rana, 1. la (EErezzo obliga ai Li0 ,u1sit Ilaglioni a soinir de ia polumiú suts
pena dr rnort.

EL PIIINCEP IIEGENT 1/14,
jAPO

revuqui
impladialame.nt aquesta rue,era,

,

o

coo,¿,: 11 l'otee te-

EN VAGA
a einnencal avui
Cardi f f.
1;1 vaga ifithrers Inillers de la
n 'tullen de 11110,1dd:t,
par'
aquesta NagattnOs do (marmita sis mil minaires.--Ilavits.

11

L'EST.1 1 DE LORD CAl t NARVON
1:1 t'aire. 4.-Lord Carnarvon iva pas
o be ta nit. Encara que el seu estat
ve d , (1s nielges no desesperen de
1var-lo.-Ifavas.
1.7 t vAnr t DE PE 5 CADO/1g
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Cataltinva, 1 . 5-Teléf. 16 5 7-A

a bolas M a B sán

, fc, els miliorsper
injusirials i automobilisine

de benzina (clide)

avadars

marca Fxlianstar,
sön garantits per
temps indefinit

Motors

B it; LOT per a automöHs de to:es
tenc les

Pistons, vvules, segrnents, eg:Ii-assadors
etc., de l'acreditada
marca 31NEIr

1YABERDEEN
La Hala, 4.-Coniunique n d'Aberdeen ((tie els pe itadors acInalment en vaga han •bligal a
cops de petlra a allunyar-se unes

4.

tueoys

lt su, liru

15.000 31INAIRES 1/ULLEII5

KITA SEIIA TRISLIADAT AL/
J.4 PO
latiría,
del
ha ti ntan'; f0t;It
h
r ap
Uombr3
mal tut
In n:rn•L

UNA Ne)r*A l'A('UNA (1()NTRA. EL
TIFUS EXANTEMATli
4.-1).: la- us (1.1.1eja, ils
do
Fraseotte 1 de E Ilop. 11 515
an)b Z sit itait nta'a tii..nua do r, ilf inruliclel cutara
sahut
ti.-

Belfast, 4 - Han eJ,.. 1al,
gules 300 persones per l'ayer
assistit a una huila cte gallo a
deuverry, condal d'Asutrins.

•

(7:ÁnAvr:c. r(Er. PrUNt-.E13

l gvaf.ant a l'esmitulat
rumuniodnt-li
poi tornar a
firezzo on no ,evä lulr,'u':niuut tul
ir mes minim.-11aLio.

Ef. PUBLIC ASUSTE:VP A UNA
1.1.1;I TA DE GAILS DETINttUT

París, 4. - Ila arrlbat ma aqueo
fa capital per ( .,..:er sidin•'..s a trae
lameut medio, el ministre
Neesleattgers trAnglaterra,
grutas
Luid Curzon.-Ilavas.

.I • e
,
1r

11:1 Ir:anas una o.:• n };.a
Cttnumlie dernattant-li

Pal-,
- El prineep rogont
dol
Ita conloslat al telegrama dr coldol de Millerand
agraint lii eura i les mostres de
simpaties envero los vielinies de
Faccittent.-riadii..

LORD cunzoN MALALT

Bar',

bol f,"•11 abir uir vol u le 25 miau
700 0 metros d'altura en l sin,
as-ti de set ca n-alls
klas as. •
•
Cirt. .STA DELS Sic
DIES
.1.-En !a cartera e:,11 ra ad:
si, (11,-s,
1 -o .s. a les 3:; bor.,
davant lstutlrur 171z - Van - Ka.mea. .V : zr es
Orn ti tOls
nunvrn p n N, :4;

1

,

i

k

ZAGLOUL-PAIXA CAP A TOLON, MARSELLA I .L10
Gibraltar,. 1. - Aquest mati
embarca amb destt a Tolon, Zagloul-Paixa, el qual marxarit a
Marsella i desnrus a Lit:J.-llaves.

re21; .1..

SOI.DA DIN, :11.1RROC

'

barqueo alemanyes que pretenien
acostar - se a aquelles costes. Havas.

g/ 4

4.-.1vut Ita
i•,,x1,,,s;„ de la a ; z d't,11r7 r, d
veslüs i (off:,
eaRes i
ruar'atzems quo att apliq: 1ii la

y

FRANCESES TRAVI..S•:,..EN

l

se celebra a Marsella, digné que
l'ocupació de la Ruhr era Milvaila en vista de l'actitud sistemalita d'Alemanya de no pagar
els seus deutes i poder aixt U btenir fiances i garanties de carácter temporal.
Afegí que el territori de a
Rutir seria evacuat a mesura que
Alemanya vagi complint el sens

Cases a Par í s,

i

Mino.
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CONFERENCIES
D'ESPANYA
La situació política

La jura i presa de posessió d'En Villanueva
Com el president anuncià anit pas. sada, aquest mati s'ha efectuat a la
cambra regia la jura del nou ministre
de Einances, En Miguel Villanueva.
El re; vestia uniforme de capita general - i l'acompanyaven el cap de Palau,
marqués de la Torrecilla, el general
Milans del Bosch i l'oficial major
labarders, senyor Zabala.
Ha pres jurament al nota ministre, el
president del Consell, senyor marques
d'Alhucemas.
Acabada la cerimónia, el senyor ViBotinera ha camplimentat les sobiranes.
Des del Palau, després de' jurar, el
senyor Villanueva sha traslladat al ministeri de Finances, on ha pres possessió.
Li ha donada el senyor Pedregal, el
qual després ha estat acomiadat per tot
el personal.
El senyor Villanueva ha manifestat
als periodistes que dama sotmetra a la
signatura del Rei el decret nomenant
SOIS-Secretan de Finances el senyor Benítez de Lugo.
EL QUE DIU EN' GARCIA PRIETO
Despees d'haver despatxat amb el
Rei i d'havcr assistit. a les once, a la
jura del coll ministre de Einances, el
cap del Govcrn ha anat a la Presidada. mentre el senyor Villanueva restava al Palau, saludant les reines.
Els periodistes han acudit a la Presidencia amb cert interés, per escoltar
els camentaris que el propi cap del Govera poses al desenratIlament i saludó
de la crisi.
El marqui:s d'Alhucemas, pensant el
que anava clitat, sla explicas davant
deis periodistcs en els segnems termes:
- Demä, a la tarda, se celebrar Censen de ministres, a les cinc, per despataar alguas eatiadients i informar el
neti ministre de restas dels assumptes
de Gavera.
tractarà dc la declaració ministeein rrr ha (l'acompanear el Decret de
ttv ,ttat n ria de les eleccions.
Divendrs:s celebrarem Canse: al Palau. ...oza la mies:delicia dci Ei, i en
Ci null 541:e:tate a S. M.
sHr'nea di Fliniect de dissoliició
cents er.:Uu-ia de /es ra,t."•-5.
Ji sarna mol t . la crisi surgida aluir,
ca -.7a que ceatisureut Its ea..-..res staav 7:atateatals integres, sense la uta- I ce:Id:ció jo no hauria con:inicies en el Govern.
1
afcgUt:
qua va servir per a la
e:idee:ele per concentra_
la
. !Lea: 7eament. i rann;
aa-at d'epi rtanittit de la suaeeesiu;
uralgre.( necee 'le l'article st
nüri. la batidera et2t•

re! dels caialielats addicies
Goie_en,
uraiment, segueix 'con:ptant arnb
C ., re fcrtnites.
Saz: ei-Isa iscalaut dient el pre, idea 1nel de veritat, la sortida del senyor
Pede-al,, les qualitats d'inteHigencia,
laboriositat i fermalitat del quid, que
cereivia de mol', temps ençà, he pogut
apreciar mès de prep en els mesos que
he tiagut la satisfacció de col.laborar
al seu costal.
ELS GOVERNADOES REFORMISTES NO DIMITEIXEN
El di= d'Alinneleivar del Valle, en
rebre aque , la tarda els periedistes, alta
limiiat a rranif:itar-leis lur 'emit se
celebrarà Con s ell de ministres.
Preguntas 5i Invita pre5eiitat la dimissiú cls governadors reformistes ha
en:instas que encara no n'havia reina
cap.
EL jUDI(5.1 DC T.A PREMSA SOnnn LA CRISI
Eis periUdics dediquen atenciU pretere:u :, a la fuirainant crisi que ;mis passada en tramen:: i que va tenir el dese:II,: ii• .ius es,ava previat i aumaciat.
"El Sol" rcrumeix la seva opinió sobre la suul u te i t'i de la crisi en aquestes
línies que terminen el ata article d'entrada:
"L'anica actitud que na pedem aplaudir p . 7 part deis reformistes e'd la (Falsa/Aunar el thsvern i seguir essent
noterials. I ami, la mateixa franquean
hein de repetir que de les qüestions que
atectta
no es la que mes
iittere5sa a l'opinió la de la reforma
ciáistitueional, i ens sembla poc poli
venir inventant els pu-ademes politice
en lloc de niantenir les solucions per
als ja tdantejats."
"A B C" dio que, caen els reformisitedreos reconeixen, aixó Fortide ir de la Constitució és el Mea insigt111:eant del programa de reforme,
const itucionals.
Afegeix que el programa reformista
na te ambient ni realdat, pers.; encara
ami, el programa s'Im perdnt en la primera ensopegada. Ila bastas un alerta
de l'Episcopal. On s6n ara les mases
que suspiren per la reforma? Per que
na surten a mostrar Ilue forea?
El Govern se'n do!, van es dol del
pe rjudici que li ha portal la ineludible mutilació: pedo miri-ho be, perquè no se'n dolgui mes.
El que ara ha passat, esperat tantes
vegades per tothom, es repetirla en els
altres particulars de la reforma constit ucional, moltt menys viables que el puto
d e l'article
Estem en el secret de com seran les
futures Corts. Encara que, na es comp lissin els *gres presagis ámb els (mal;
s'ehre el periede electoral, el programa
r evisionista no trobaria buit ni ocasió en
el treball legislatiu que te avamposats

_

airees problemes reals i aguts; per6 si
el trobés, el set/ tracas seria mes gran
i més sorollós que el que acaba de sofrir la concentrad&
Tingui-ho en compte el Govern en
redactar la declaració anunciada, si no
vol que la desllueixi la gatzara del públic.
"El Debate" diu al marques d'Albaremas que pot estar tranquil per l'actitud que el Govern ha adoptat retirant
del seu programa la reforma de l'article u de la Constitución que per aixó
no hi haurà ni manifestacions pUbliques, ni tumults, ni rebra. el Govern
ni un sol telegrama de protesta.
Justi fica t'actitud de l'Episcopal ., i
din que si llagues prosperas el prop6sit
dels reformistes, s'hauria cooperat des
del Govern als plans dels sectaris. Decretada la llibertat de cultas, les =Seises sectes s'haurien cuidas d'explotar
bé el dret que seis atribula. Es ' ccrt
que a Espanya els que no són católico,
no professen cap religió, pecó disposantse de diner, és tan acil organitzar /tianifestacions i ptocessons protestants! I
que es dispuso de milions de dedars i fins
de lliures per a propagandes protestants
es un 5, sobre el qual ha donas Roma
la ven d'alerta. Davant d'aimó no podien
els prelats estar-se inactius.
Considera la feliç jornada d'alee de
grandissima transcendencia per a l'Església i per a la Monarquia; cae, suprimida la refrmma de l'article mi, es
suprinnix tota la refornm constitucional i no es //lineen les facultats de la
Corona.
"El Liberal" assegura que ha estat
la crisi del programa del Govern i de
la serietat del prócer que el presideix.
El senyor Pedregal se'n va per d./tes
raons funornentalsi perque el Govern es
resigna a governar sota la coacció ¿eta
bisbes en rebeldia, perque no s'inclou
en la declareció ministerial la reforma
oferta de landete u de la Constitueiú.
El mes obligas a imitar la condileta
del senyor Pedregal, era el president del
Cansa. ja 'que declarä en el Senat la
necessitat de jales dues coses, d'una
manera taxativa i rottmela. El marques d'Alhucemas n'havia fet un compromis d'hanor i en aquest compromis
racompaneeea l'Alba, declaieint en el
seu disco*, rI7 BUlhao que. ahans d'entrar en i de vacil.lar, abandeineria cl lJ.r, i que abans ¿apartar-se
d cenniio i ei s centrar, abandonada la
peiitica i Eepanya.
una v 77 ulya que slagin oblidat
aquesies 5.e . 1,:nne a manifestacions tan
rectnlwant iet.s.
Ainb quin deet ¿emanaran els vets
en les prOxin g s cicccions a la d.sluocrrucia espaa: ' (:•1?
. Aints quina cara es presentanen
Va-larden: si per ventura per a Mur a1versaris esn ne 1•12511/ al hatte blau (Juan
,
les Corta?
No Is la ctisi tan palita cam
l'han nnagintsela. Segur:un:1st la te .sus
par gran tls que han csattribuit a pla s•car-la. Fa, 1,u crisi del programa do la
Cunee:atrae:O de la funnahuat del mal-quins d'Alluaccgnas.
Qué mes p d'en desitjar els enemiga
'•• 1.,,,—•7•0•1U 1 1.1
or Garda Prieto ?
i)..-saturir'lzats, valen manys que Catgtiln, i. de,eiinceptuats pse no
cumplen ja per a res en la vida púbiica.
No es tracta sola de persones, sin&
d'idees i peeeediments. Ací está sagnant
per la feride nberta el ginernamentalisme que volaos .' dur a la governació cd
l'Estat el partit reformista. Cregué que
havien de5aparegut els obstaelas tradicitarais i sIl ha estrellat.
"El Impareial" considera que en el
fans . tots estro conformes en la reforma de l'article u de la Constitució, peró la mieslió (1 . 0pOrtunitat 1/0 l'aprecien
igual tots els ministres.
Lamenta la sortida del scnyor Pedregal i afegeix:
Aquesta manió pública ha concedit el
seu manda! als hornea fil2e governen. i
aquests no peden defraudar l'opinisla En
el mancho, certament. no figura la reforma inumoliata
l'article ti de la
Con,ti
*
sue o. reforma que només amb el
sen sol anunci ha commogut, eran es
notori, la consciencia religiosa del pals.
La força ds incontrasiabl•• 57 sentir al que per convicció i per
sentiment reclama la consciencia popular. és &aire primari deis Governs, i
l'ophuiä espanyeula assenyala ara, sense
vacilhacions, la prioritat d'ahres prohierres que no tusen analogia ami) el
N o saltrcs, que doctrinalment hem opinad avui com luan opinar sempre, respetos . del fuel,: de la qüestiA, considere:in
que pesen i enguniegen tots els asmeirrtes ihr Govim d'actualilat, i que no ie•
convenient ni es aportó suscitar dificuliats a la vida anona!,
'1,a Libertar ho fa el mes insignif,
cala comenteri a la solució (le la crisi.
OPINIONS DE LA PREMSA
"Diario Universal", órgan del cemte
de Romanumes, fa notar que en aquesta
crisi ha niki-das la realitat, que sempre
bies proclamas el comte, que cada cosa tit
la seca hora, i recorda que en el diecurs del Circo! Lliberal va die aquell el
segiient:
"Elements Iliberals, capacitats i vigorosos, hi han a Espanya, als quals
leCorona confiar la direcció de la vida
pública. Tots els que vinguin a practicar una política de realitats Iliberafs tindrem t nostre ajut.' Solament he de die1,s. no com a consell ni corn a candició, sin6 com una opinió me ya, que no
oblitlin que essent tan complexes eis pnvhirmes de l'hora present, i per abordarlos cal estaldir una prelació i que sets
pot ésser norma dc la preferencia la dels"
problemes d' I irdre practie i immediat sobre aquelles alfrer troric i d'interès purament es6ceulatiu."

"Heraldo de Madrid" diu que el reformisma ha estas tres del Govern en la
persona d'En Pedregal pels bisbes espanyols.
El marques d'Alhucemas ha procedit,
al demrendre's del ministre de Finances
i seguir governant, con/ si declares intangible l'article tt de la Constitució.
A les Juntes
tes de Defensa militars seguinea les de funcionar, aquestes
últimes les de hisbes i arquefsbes. Per
a governar era riccessari abans demanar
Ilieencia a aquelles. Per a la reforma
de la Constitució apareix cet ineludible necessitat demanar
aquests.
I acaba amb aquestes paraules:
"Pot assegurar-se que s'anirä a les
Corts sense programa, penaré sannstciara l'existència d'un minvat, utilitzat,
disfressat. que no es voldr1 complir.
Senil al mes una cómoda transacció liad.
vocees, girats d'espatlles a la gest per a
no contemplar el seu gest de rabia o de
desdeny.
Creiem que la mentida polftique que ea •vonia (ensenyorint
d'Espanya fins avui s'havia retirat de /a escena. Per desgracia hatornat a reviure. Ja no hiha conapre ttscia laudable en :l'art de governar. Les competbneies torne n .
a pstaular-se do mor, però sols
pee a conseguir la supremacia en
Pordre d'enganyar ala pobres d'esperit i als mansos de 'coi' que
formen el remat espanyol."
"La Epoca" estima injustos les

censures que es fan contra (As
prelats per la seva disconformital mh e l pro)sit
m
dels reformistes de tornar al ' el riigim
de folerenea di' la Constitució de

1876, per a sustiluir-lo amb yo
que per
i Inieizaeió entonen aqu ests ie
dividus sapientissirns i els seas congéneres frif
per a que es persegurixin les institueions i practiques del catolic ame.

Dosprds afetzeix:
Qué han fef el cardenal AnIdevikt els denles prelals sieó honorar als governants, pensant
que alló no era farsa i formulan(
M
els SIS
i naturals prorMsits d'oposield al que fossin
aef, , s re:Ibiza! s? Aqu o sfa i no altea rosa ds que es eresima
prineipa ldneet por aquells !liberals que., 'es proposaren ti-urdir
als rortirmisfris i roe
.xer el ami firme:mena, o del sea
pero:rama loonys ;ele II
de la Constllined, potsoe amb la
B l i iIlla s alisfac o it; i vos-turnarla
c o nfortarla! dels mateixos reforme- •-n s.
11 ,• alinent. la condoefa dols pre
late hi espattlef la cooeddes, oerd seria iglialn .0;11 . sensibio pi ,:
pale que lid oroeu-'s
oto, rio se'rts governi en COD:i•dia.

LA RESIGNA.CTO D'EN ME.1.L.U/ADES
Uni redactor de "Informaei-unes“
vistlat En Mcieeiades Alvarez, de:hl/a/1( li ir:poses el ecu critert sobre
crisi
L'Al g urea contesta:
favem de donar una nota oficio- u.
Devem una ex/el:c.:ció a i iss
donarem completa. Entretalla els piesgus
d :gu,
u elaramn
et i categdricament, que la Concentració está en puut
i gGvernata.
-No es considera voste alfa/wat pet
que ha esdevingut, dels caps Iliberals?
Amb la seca coneguda viihemencia.
En Melquiades replicO:
-Quin disbarat! Estem on estävent.
En Pedregal le( deixat la cartera ee
Finances perque la nostra especial significiiceO ex:gia tele ho fes així, pero
m no significa el que alguns elements
ao
han volgut que sigui. 1)e cap manera.
-No dimitiran, dones, els reformistes que teneri careces?
--Res, res. Els ‚unís amics seguiran
donant se -ea c n •1.1aboracti, al Govern.
Tots els governadors que figuren en el
reformisme, sisan apressat a trametre'm
les seees dimissierts, peró a Iras els he
contestat el malcix: Que scgueixin acupant eis seus carnees com si res bague,:
passat. Som ministerialsJo
m at e
•
d mostraré assiatint oportunament
e a la
reunió de les iniijories. La c ascentració
segada en peu, presidida pvl marqués
cl'Alltueemas.
--5.1 bis relaeions
reste amb avest
-Seeneix eem almas. Me be (Brin
(Brin‚in'
ue
sita eafortit, si aisti fos pussible. El
ilesennallament de la triai ha donat inc.
tel q ué el marques; d'Allmeeinas eta
elangssi nol . es prosas de la steea formalisas i del tas e n patriotismo. Dissuint-lso
porquè (su juist. Diguin que osa faig
nenurües de la aeva serietat.
-Ajar aren voste que la Coneentreeio
perl era
cap el seu proraina malgraz
fiesdevingut?
— Sinai' cap vatillacid--eontesta
varez--. Tots estens pleno ele In fe i'sle
l'entusiasme necessari per desiijar i neon seguir que no es perdi i 110 es pordera•
VACANTS I NOME N-1311:NT
A cunaeqüèneia de la solueia sle
crisi queda encala la presideuria del loe
«Daten, i
nomenament d'En 111 -seht nttez de Lugo queda per a proveir la
comissaria régia d'Assuurnrune,rs.
Coas En. Monises :un ha dimitit, qneda
tdo
ria s enema la Direcei6 general d'EaIndígnese.
Per a la Comissaria d'Assegurane,
vaeant per haver
11010enat
seeretari de Finames Fln Benítez de 1.u.
on, s'indieus a En Yalentt Casual-re.
COVERN ELS REFOBMISTEet
Les ronverses has versat 111 voltunt
de la switch', de la rrisi 1 los mnseMl¡itteles que tindra l'ordre nonti.% lurio-.
elpahnent en les relacione del Gaseen
asid) ela reformistes.

Meleras afirmar avui el cap del Etsvena que els candIdata rerormiates sieguecien essent considerats cona addietoa, un
ministre. i per a q ué no hi 1180 (nntc!"
ola, el ministre del Treball, posara e1
matig, glossant el mot del pea:ideal. que
nquests eandidats reformistes eren "predilectes".
Tal com queden les coses i ami> nitres
que forçosament hauran d'esdereair, hi
ha la impressia role cada dia s'anira neeentuant la distaneia entre els ministerials i els reformistes.
DEL CONGRES DE COMERÇ ULTRAMAR(
A do4 tjuarts ¿'once del mati, sota la
presidència del sots-secrctari del Techan, comença la quarta sessió plenaria
del Congres dcl Comerç espaice‘l a Ultramar.
Llegida l'acta de les dues sessions ane
teriors, el scuyor Puya, referint-se al
fet d'haver retirat la seva esmer.a la
representació de Nova York, sobre l'arbitratge comercial, crea que aix6 sembla significar que l'Assemblea no presta la dcguda atenció a aquest assumte.
La presidencia disipa els temers del
senyor Puya, i després d'una binu discussió sobre el tema de l'arbitrate comercial i de declarar el president que
el ministre del Treball interessat
inolt per /'estat del congressista senyor
Rabasa eme fou víctima ahir d'un acciden s'entra a l'ordre del dia.
Comenea la discussió sobre el
tema "Organització de lea Camlotes de Comerç en relaci6 amb
els certificats d'origen".
7.a primera conelusió que es
refereix a la convenUMeia d'interessar deis poders pliblies que
es reconegui explieitamere a les
Cambres do. Comere espanyoles
l'estranger atribucions exl
pedir els certificats anomenats
do transa i que e..N:geixIn cts tots
els casos cerlificaLi j legalilzacions al comen; u'impurta,(5,
presenta una ermena al s,Hiyor
Braseros, que s'aprova arnb un
Iteager earivi vin rechtee • ó, que
.s'enearrega als senyors Cestedo. Amengual i al proposmif.
liŠ eirs,et a la volittlesi,"•
Fa, p ela( fta a la nerrRsilal d'invitar al liovern (17;e dre:ari ((Migat (. (ria la comunleació e' ricial
immodia:a a les Cnrubres
Comor,: a l'estranger.
L'Infantes preseela tur,a , t1 11Pna d e ffianant que s'afegelei a la
panul:1 "esleangera" es
altere "i els seus delegats o represen', a at s".
S'aereva la ro:lelos:5 arer
mema, posant-se a ilisee ed la
-(1nreet : Jes 1,1 !o:Tm-a, ,e,ht.p
l'oeganOzaei•'• e..e lea
dici,ns
,it.ttnCtuahr a s espar s,,:ea a
emegt tr d'el servei (1':..•:((,(1:eVi
n r.•,t'1.111e1/.

Es m'ornan
Canuto

l'II

La qüestió de! Marroc

DE CATALUNYA

L'Estatut del ProtectoNt i les responsabilitats
Dos de les terca primeses fasta, en el
Consell d'aluir, els ministres posaren li
a diles qüestions del major interès el que
podria auumeuar-se l'estatut del 31arrue
i el funeionament de leo comissions que
han (l'emitir les responsabilitats administrativos.
Es sabut que la ponència del ministre d'Estat cobre racismo:6 en la zona
d'influencia d'Espanya ah Nurd d'Afriea restä ja aprovaila en el Consell anterior, desprea d'algunes reformes, • resta
pendent de determinats extrema comple•
mentaris.
Es trartava de dos artieles i tots dos
folien ineorporats a l'estatut.
1.41 Iteial ordre sle ha Peca:dé-aria ael
que toca a les reenonsabilitats, disposa
que, simultäniament amb la coraisaid depnrativa que presideix el magistrat del
Suprem senyor Feas. estará, integrada
prr un representant del Censen d'Estat,
un altre de In Interreneió Central
senda i un altre del Trihual de Comptes,
el eomptador senyor Acebo i un representalle del non de Guerra ,presid ist pel general Raza i are altre de tiC. etute, que tindrA davant s..^0 el generaelbäriez.
Testes dues cm:optaran wats el personal
neeeassari.
/SETIA PRODESSAT EL GENEFIAL
NAVARI10?
¡la estat eitat per campare:ver daeant
el general Ataulfo Ayala, julg.” instructor del Coi-loen Suprem ele Guerra i 'alarma es, tot el que es refereix ata esslove.
ulruents que motivaren l'ásfontlrauJem1 de
la Comanersatia de Melilla. el que fou
sraon rap de la dita Comandürria, Ea
FrEp Navarro.
Amb tal moho se li donarü, probablemcnt. compre ele nteerd pres pel Consen
sohre $i lea e Ti,) d'asser proresaat.
Els periodistes han procuras ushrinar
l'alai() sobre rqueat record di.'
e g os it,..Ittelort,,ts azud, E.Ut Tribunal
i rpersel 'iii atraelt. teen a
afirmar que la reseleei g
fs
r:ivorahle n1 nr,vessam,nt. tjun sn Pi enmunlear¡ Uen1:t o demi
CMITT:1:-.1T
:lema
11,70::tt.•
• Aviació.----Pol
rii:11 ei»nt
tenips no slian rol vols.
7.((na
(1,• nou.
LA CAUSA DE TIZNA
EI dissable
ä el eeit informe sobr, Irs -aura d..] •-•.e
a 'Una el fi ,. -eat CareM Y.,., nt,it n t.
i
dilluna es r•-lini; . a. (A Curie'' ll
Seprena lar'
definO:vdrnent.

CASTELLO WEIVIPURIES

La situació del noble :: Auto do
processament contra l'aicalde popular 5: F futbol ' el ball

A Castello d'Empuries confi-e.
nua tan viva com el primer día'
l'actitud de protesta i
ció contra els atropells del "reformista" governador sie Girona
senyor Luejo. Les cantes d'adhe-i
sud que rep l'Ajuntament desti-4
((lit són cada dia Inés nombro
mes. Tothom, dones i hcshies, por-!
• ten ha g els amb les quatre barres
nacionals Els pobres h
la Unió Alonárquica, especialment els que formen l'Ajunta-r
; tnent del senyor Lueje, (plan surten pels carrera són xiulats per
I tothom. .
— Dijous Sant hi ha la cos.
turn d'bferir el Grerni de Page -sos a l'alcalde de la vila la seva
bandera permn:! la /p retil a la proeC4SO. Euguany, a l'hora d',,fe_••
ni la bandera els pavordes del
Gremi s'acostaren al senyor
509 Bordes i I( digueren que ell
carn alca Ide popular que In, havio d'ésser el portador. L'Ajun-:
tarnent "esquirol" desaparegn6
de la Catedra!.
surtí la prece55(3. portant,
dones, la bandera el scny(jf MorliC e , el quid nu 15.5
acoto i'
1,.(a els reg.i:fi,rs deSlittlitS pel
goeernactor "e,: fue:niel:e". Els pagenios, molí, gent inert ri uin, portaren afee.,
fe i vonir e7pressaml..at ita Fi-•
gtutros.
— Dieenble es recia!
juntament
g,:veritmlo:• (;e

I.A LLIBEP,TAT DE cuTriTs
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' S . :o-torda que el Comifé erganitzador faei una enva r e ' , •eie3
de la eonelusid lom•era.
anlb
ges.

PREMSA ASSOCIADA
: CORRESPONSALS

a-51111..aejons

S'aprova una esrnena ¿'En
Ca el edo.
Es tiegc, ix la proposici4 (mearregada al comte (le M(.41,ra, $'a‚'im i Ve/111S, relafiva a les relaeions de les Cambees es.panyob-s
d'Ultramar amb
isloix que rada país no lingui reos
que una %l'U per a aqtmsts ef-c1 es, encara que siguin (liveros
vis orgetnismes. El represenfant
de Itnsii p i de Satitit Fe, IVIr: fantes, s'oposa durarneut al que ooneeptua injust eiertlralisme.
Parlen molls congrsi-l.tes,
promoguent-se Ihm debat, i-(iamfestant el delegat del Itosari que
sortirh del Congres coro ha enI mal, ami) tota la seva dignilal,
cs considerara desg,losada,
oposa tambe fIn Bei'! ean
Mileitu a la unificació que repree
emita la ponencia.
El ei.nite de la Montera diu que
envara que les fiambres (le tes
regions diferentes d'un pais pusguin se»tir aspiracions diverSes,
pels inleressos que els sOn coreuns, es just se sentí una sola

veo.
En Bertran: Pern no una ven privilegiada.
Parla l'Amengual i En Rodríguez Viguau damisela que es ruin la propuseeiú
i es reelarti de nos, eontinuaut el debat
aneh gran vehemencia.
Com eme no Id ruieord i els congre'dates an lanar a El laseorial dintre una
Suena, se suspen el debas, ame-ant-se la
se,i6 a un quart d'una.
A les diles i en tren espetiial, sin-tiren per u la dita exenr,in, acompanyant
els eongresistes. diputats provineials, reiridors i periodistes.

A El Escorial forra reinas pel president de la Diputacies i les autuirtais loeal. Es visita la Easeta del Priman, 1 (el
nennestir, en grupo. ilingits per tramo.
No ea visita la Biblioteca.
A l'hotel il'etaria es dona un lunch a
00 eonvidats, toeant la banda de ea.
ralsiners. En un treu eapecial es torn
a Madrid.
LA CANDIDATURA MAURINA
Els manrins han acordat aquesta canebdaurra de diputats a Corts per Ma
drid: Antoni Goicoechea, Alfred Serrano Joven-, Lluis López DIsi,ga. Miguel
Mattra, Aureli Regule i el etic de Limpias.

Siurnat par tole cis aualughish.,
a ••• di e!
re e
d'O:pare:e slia d'He:: al Gevera
fe • ".`;..eion.:'el.•
el mi,satge següent
•e•••
"Exern. Sr.
(7,m,,!! da ef• • eele"ii.i. I 1.
ministres:
c . eauei, ets
•,
L'episcapat espanyal, ju,terneei olerner luan . :t ,".
mat datara eis /intimes
v
Dinme'e
_
•
indici, (uta.: s tracia s'as 1,.1 - n,•ongular
treind
,eya
jae un les finures Cer:s el prebl•ma ile
la refnerma
l'arficle II de la
porta! ;re en azule
ció, en el sieeit d'imelanize lt Inered •
n ;,-; lo s lintottia — assallena
de revolució que ayanzi, den.ani n nsis- fael-li que bov:a
un ofiei
g.ictuesament al Gavera e:, 5.
issr
ilei gevernader
•re la -proexpneer-li llurs aresi .21ats i lenri•7;
vie e ia" fentrii ele-e qu e el jale,.
tal remire
r e de V:11111`t'a
luoia
Alterar „ substeecialmmt el ‚Ii',ar' din
tbe tert al un no l •••
p roe essa
ri annt, la modificae i s's ser,.iectot:a . ,•eu
imeo. e•mtra lt iJm 1'''terar-se
en flegrant contrediezió arah
ele ca s tellonias do irt infame leaorina, del Ce-unce:Tul-d. e per c-ce• ' -',u . - no•ia del dr.eeal
del ez:deen esa
tic, la reforma de la Con,.iee-ió en seunnteul i
:me li tan el ,Me.
a, '-me,- e punt euguivaldria a la
.!;; ; InI pr q tPsia 01,aft
•
di Concerdet,
'el 7,7.3,7:r- fe! niel! 1114 inlenses.
La majoae a V. E. la grumete: eme aix6
r(a e4:1 (!knoso(lzt a no peeme-•
r a un po‘ele teialser-é. i ;m'e •;•."••••,,
tre qu• • si' U e 111preSS011i, 011 e(
respanyel. el cual xifra ura le 123
e , s (loe
proeds
aeompa,
5,: e•ts majors glúries a r,i7Nere'ir .1 in ereal d'empresonament.
mós i secular :72s , ', 7 de la raitit a."
giusa i e/ na menes forme!s 1 ri-relet
.
Jr la seca unió nin!) la S t , u 5 r 1 ,'
AINPOSTA
pelukneia del Papa, única ,upren irr
Futbol
;tela atitoritat, tart atatath pt,tt tot tal eisuuurui' i es l el
dius
m i3i!
1.T.'dre rdlCiór, er?rn 1 ' 1 s r.\bel! es jrigil un parlit amiso",e
Is la de 5 ,
ei rei P er tols
csrae entre un teani dels reserves del
nyoLs.
en l'empo
ordre
ral.
t
C. De l'arropa, de llneeelona, i el
Simpre han apassionat i perturbas nrrC,
rainoie ro:narval.
fundament el país les Iltiiies eses
1)• • spedis de uit fort domini dels
que 21nb la revoloció han existis en dii d'una defensa desespe-.
verses époques. Quin cheche ha de pro
rada p e r part dels europeistes,
luir ara quan , absorta l'atenció pública
heuus unedat veneats quatre
en els greus fin:Mentes internieeional,,
económics i socials, no hi ha cap estat zero a favor de l'Ampost a.
de revolucie que avertei, demani i
sinó que es el mateix Gnn.- er, ol
que amb llastimosa espontaneitat plantegi tan elencada i espinosa questuo.
I asao contra els sentiments
,sos del poble, confiat a la custódia
hisbes per rae de llar propi
volem investigar cha matins
tament enuivocats que menea el Ceivii5a
a pretendre aques ..a reforma : en,
tem. per ara, a declarar arnb tot el respecte degut, pesó molt cliniment, tnie
aquest assnmpte es tracia
que no admeten el mes o el menys. Es
trae:a del duo: del quid u', ti' plrna
'possessió, i no permetrem qm . l'estigma
de /a infidelitat en sa cus:Uia i defensa ceigui damunt el nostre front no ciposant-nos a uis contrafur per tots els mitjans legals.
Desitjesos els prelats que sotascrinen
de cooperar eficaçment zun'l el Govern
de S. M. en tot el que sigui en be i proeperitat de la costra estimada pàtria, lamentem profundament eh desacord que
ineritablement maletindria en el cas de
confirmar-se els m'emes
dits i pri•guem al &nieta/ f!, s S e M. que,
ii ho eres/ procedent se serveix dir-nos
alguna paraela que calar: la rt±stra ansietat i terriers."

VILAFRANCA DEL PENADES
Pnoqua. -- Ei pecssupost. —

Len

Fi do cura.
l'. • ,sahle a te( ni! "Els Olimos do
l'At eme. ' l el Chor "Iel Bemoles'',
sorlieen a mudar les lleulle:romas
ear e nielles, 1511 havent-ho pogut,
fer l'Eshart Cino• al "(Jataturiya
Nova" a I t ansa de la malaltia (le)
MeSin' Dota , .
l'etqueillaeh«mlltt diie-abte vinent•
Diumeirge i (Mons. a/ (naif
a In( farda , la marra " I.11 P1'111e1P al tU•( Ca,e• 1 ».. , d e \-dHS • I11111%
quief.re sebs etes audiehins d sardal(es, han o atat puntejades
por 'boite, d' o ntusiaillis de la vila i ii, fora_ no mees al Ilesa.
hie eneort que lur tiligut el t'omiela Sardanisla (l'inaugurar la
no', a temporada de 1 1411 leides.
----L'Eshart Choral "Gatalunya
Nava" lint :oniene.at yle publicar
ei e0 11 butlIell `Art i pätzih".
•
Conte el seguent suman: "Sa... •
lut". "A l'Eshart", per Eraneesi

de P. Bo yé, "Migan] (l'amor", per
Anfós Sans ? Rossell, "Cap al'
lord", per Arma Maria dejaave-'
dra. "Cov tor, 4" til‘r ! ?AA nene.,

LA PUBLICITAT

6
räncia

Pvee, "Cap ae.1" , per Pece Mas i
Perera„ -1)e casa riostra", "Ei Goal:te de Provagatida" i 'Noves".
—En la reunió eelebratla per la
Junta Municipal de Vocals Asso-

del

julge es manifestava

Contener' lii segona part a les
(n'aire, repartint-se el domini del
Me entre eis das canino:aras periüdicament.
La
Un penalty dóna un gol als
del
nostre equipiers.
de
Estimulats els todas per l'empal, i centrada la pilota, envinenen una decidida arreneada,
pant amb la força d'atac de !a
Tothom qui es preocupa una MiVa del
Intia devaNera, originant-se tilia
futbol eatala 414 observas que (Luan hi
la
porta
d'Altarrit
"l'Idee" (lavan
ha un partit de compronds es prescindeix
ba, oomelent Quema i nitres juen absolut dila arbitreis del Coilegi
gadora montblanquina unes Visi- Cata:meya i ea recorre a rauxili de fobles mana que el jutge no castiga
rastero. Ilota ha pogut observar tumbé
per trobar-se a l'ultra part de que la rliferencia mental deis arbitres
camp,
erenllä de Mere no diferelx gens ni miProtesten els forastera del ha- es de la que puguin tenir els de Catago badoc mes que parcial i enpere, en general, auccex que s'actre les protestes del locals que celda cala. a So l'orbitratge d'un forasmentres no sentissin el referee ter Mi r ara que pequi dels inateixoe deno pararien, entren els nostres
tectes dele nostres e.,Mnpatriotee, i en
segon gol amb formidable es. canvi aqueixos triomfen a Espanya descamba del públic esplugut que pres de considerar- los fracassals a U/exacerbat envaeix el cainp, man- taberna.
ca de cultura que reprovem duroObirant el que aixd significa en el seu
ment, matat assistir-los iota la aspecte dr técnica, Len pensat resulta
rae. El jutge al.lega no haver que no existeix cap eliferencia entre els
vist les "mana" per (roba r-se
arbitres i que, per tant igual poden aesent del 'loe on es cometeren les tuar une i altres be o malament en terfaltes; els !ocias creuen legal el
ra nostra o en palo foraster.
gol per no haver pita?. el referee
Perú el que Id ha es que el cebutjamern
i els espluguins abandonen el
camp havent-se jugat, vial mi- dels nostres arbitres no partelx del pum
da
vista eientific, sine, únicament, la
nuts solament de la segona gart.
Amb l'empat a un gol fi ni Pa-a- Perdua de eterefianga en tots ells.
Diva no es tiiseuteis és de la sinceritat;
eidentat parta.
El mateix dia els segons teams 'del que 5 dabta. No és la te/colma d'un/
arbitrarge insufleient el que fa requerir
doler cementas equips liudaren al
la preseaela d'arbitres forastere ; és el
camp del "Francoll", quedant
Menor d'una parcialitat, que la passió
venderte aquest per dos gols
elemnfi la batanga que ha estat aquesta
un.

davallada
col'
legi d'àrbitres
Catalunya

.13/4.000 peassetea.
, —A las IISZoles Millt t Fontanals, de EAnonciaid Católica,
alta colebrat ta sessió de elx1sura del ours 1922-23 per a obeers.

Hi assisttren, ultra el Censen
Direetiu le l'entilat esnientmla,

Violo-Concilian Dr. Ulula Urpi i el

balite de R. O., sctivor Fuster.
Els alumnas que execl-liren
rc4s, l'Oren indultas anal eines de
freball i !líbreles de la Caixa d'Es
'falvis.
—A la Rambla ne Sant Eranoesc SIlO inaugurat un quios2 de
begudes, la retolació del qual ha
estat feta en calald.
CANET 1)E MAR
IX flOMENATEE A LA VELLESA
A l'estatar de l'Eseola d'Indelstries ha
estat celebrat el IX llomenatge a la Ve-

llosa. L'acte de la pecoclamacie dels dos
velicts preenisto resulta m olt Iluit , celebrant-se una vetlidet, presidida pelo Srs.
»otras, alcalde; recames de In Vila
Furs, pel patronat de Canet, i el diputen de Ceralunya senyor reminany. quo
'portara la representaeld de la Cuixa
Pensiono. Aquests senyors feren sengten
i aplaudits parlamento i els joves Emulerecb, Fundan° i hat an Ilegiren tenedor
treballs. L'Orín', l'enser:cúrala canta formases Cal/eta:la

FALSET

SCFAT FELIU DE GUICLS

Carruatge eslimbat -:- Un mort
I diversos fer:Ls
El tIzt 2, festa t'e Pasqua. Ptutfeó de Falset va urganitzar una
excursi6 a l'ermita de Octlinlleeps,

ATEN:117 EsnoUTIU, 2; SANTFE1.1UENC, 1
Diezme:me de Pasqua jugaren un MI
encontre Rostro primer equip i el Sauf,
amb de resultan que deixem
apunten. L'equip local arriscan en g handicopal, pulo no jugaren lAulli. Casagran
i Lloverae. domlna emilinuaineut a requip
N i sitaut,e l mal venia refurget per En
Ventura, del R. C. D. Espanyol, que juga de ruig davanter.
Euträ ton dos gola del Esportiu En
Carrerd.

nomennela "Gonsolneicl". Etanar-iti el carruatge que porleva
les families dels nt-stres attlie Ci

ril Escuda i Eugeni L'allievell, va
'estirnbar-se ver tin terragli",
d'uns iit ladres d'aleäria, murint
a Facie l'esposa del ilustre ami,Datllevoii i resultan', l'era gr,ument. Escoda i ferils 11064
els fill.1s i esposa d'En Eseoda.
. El suereit ha greduit constecnació general als exeursienist.E.s.

SPAT Mot rz EL LLOBREC:ZT
Futbol
Al carop do free del Sambr/.a,
Cegué !loe el dia primer del corrent un eneontre entre elepotent
equis) " vatiderers Team" y el prili j e!' del Samboid. quedant 1 a O
a favor dele Meals, que desolarrolllaren ritt boni joe de conjunt, distingint-se notablement el
patee Palau en Puig I i Estrada;
la defensa molt bé, y en Rodó, de
mig centre.

que en nombre de Inés de treccents (tren a l'erm:la, als pobles
'veins i especialment a Falset. on

els desgraciats tenien grans simLes dues famtlies sen les da
ferrita i anties catilanistes soeis
proleetor.s de l'Orfeó i socis del
Centre Nacionalista de Falset.
BELLVER
FUTBOL
El dia 1 d'abril amb molta animarle,
fou inau g ural el camp d'esports del ('entre Estents Bellver amb un partit tb•
futbol entre el primer equip C. S. Bellvi" el primer omite C. S. Seu
El partit resulta foro interessant, dominan: ele forasters, els quals demarca
una gran impressió, pel seu loe de conjunt.
Deis austros, el poder, Obach, que va
fer pasarles enagistrals, reman 9ne el gol
que le resa fon d'una surtida per no
tenir seguretat en els &fauces. El remete,
tat fou d'un a g en, a favor dele forastera.

VlA
Futbol

El dilluns de Pasqua es jugä un
.interessant partit entre el F . C.
. Vilaseca i el Cininästie de 'Fa Tragona.
Ainh l ot i fer nomes dos meas
•que s • tiat ja in augurat el caro p
d'aquesta vila es notaren la rimas
. boties facultats cii alguns del

nostres jugadors.
Durant tela la primera part

domiiiä el Gimnàstic, fent tres
gola, i a la segona, doteinnnt.
bona ist olla els nostres, feren els
forasittcs dos gols mes po r up
del Vilaseca, que fe

aplau-

da.

MUNTilLP.NCH
Futbol
Diumenge passat a la larda
tingué I loe el prute•r parlit de
campionat de futhut de la Conca
de liarbarn, entre el F. C. Eran.

coll i el /lustre potent F. C. Mun:-.
blanquí.
Fou aquest encontre el que
atilb fluís ardidesa s'ha jugat aquí
a Moniltlatath i el que ami'
apassionament sim discuta.
Salino cls equ:ps de la
güent manera: Torrelles, Durant,
Porta, Meseras (J.), Meseras
(M.), Serra, Abellä, Caus!, Palau,
Queralt i lindón, pel "Morabl/01quf", i Altarriba, Montserrat, Palau, Itufid, Minguella, Tost, Fe
rran, Bonet (del segon. tealn),
Ferran (M.), Vida! (J.), Vidal
(E.), pel "Francolf".
Els visit-ants aeonsemeixen
primer gol als trenta cine segons.
Acaba la primera part guanyant
el “Francoll" per un gol a zero,
havent-se mostrat imparcial el
rejerde.
No essent agites t jutge el deSsignat`per la Federació, sind mas
montblanouins, els visitants tenien l dret d'elegir un àrbitre
per a la segona 'part, segons les
condiciona amb que es comemä
el partit, mes els espluguins malgrat jutjar de profä en materia
de babo) a l'arbitre, no feren na
seu dret en yeura . que la ignos
M, •

otes d'Esports

per igual gas equipa.

elia aprovals eis prassupeites pe?. a Ieterciet l923-21,
miljançastit una rebauca d'uties

El püblie, molt nombres y cor..ecte que presenciá cl part i ,
sor!! /non emit.tia;.
I

SANT FELIU DE GUIXOLS
Caramel les :: Ajuntament :: Nova

fàbrica
La nit del dissahle el novell
eltor "Nova Gesoria" que dirigeix
En Unís Dudosa, re'orregue, la
ciulat cantara unes airoses caramelles.
— Ha eixit nomenat eonserge
de l'Escore:1(1( p r En Benet Sagne
procedent del cos de Consunis„
— Aquets dice havers esta!
visdats per la institució chural
bareelonina "L'As de Copa".
Fou rebuda per una eorniss5,5
le thoristes de Fentitat "Nova
Gesoria".
— Tots dos dies pasquals la
ciutat sin vist molt animada,
puig Velen-ten l foraster ens ha visitat en abundäneia.
— AVini serli inauguroda oEeinlment la ,nova fábrica de bunt-

beles electriques Dorrell i

ARENYS DE MAR
Les festes
Futbol
And) la solemnitat i Iluiment
ja de censuetud a /matra vila,

elan celdilla les festes de Setmana Santa. havent estat motu
coneorregudes les professons,
principalment la del Divelldvea
mist
Dissabl e de Glòria, a la tarda,
sertiren numbroses colles
/Entinada a cantar les caramelles,
i a !a ail, si be un xic deslluides
per la pluja, ho feren diles eones, una del Chor l'Esperanea i
tina altea de la Lira, composta
aquesta de vells cantaires d'esperd. catalanese, i cense xabaeaneries ni sistires de malt- gusl,
pel que fitheitem llurS directora.

El dia de Pasqua, de bon metí, surtí l'angel a cantar l'Aleluya a l'altar que cada any es
guarneix a la Riera.
— Aquestes paseados festes
han estat ben aprofitades pels
aficionats nl futbol.
El primer dia, a la (ancla, litigue lloc un partit entre el C. D.
Arenys de Munt contra cl nostre
y . E. Arenys, guanyant elts ttltims per 6 a 2.
Dillims al cuatí el nostre equip
infantil Huila contra el F. C. Canet tercer, i nialgrat la superio..
ritat del segon, empataren a dos
gola.
A la tarda, el reserva huno S.
C., de Mataró, equip fort i entrenat, jugä amb el primer equip
U. E. Arenys, guanyant el mi,
mer amb 6 contra 2. S'ha de le mir en comide que el local, a la
primera part, sulament preeentä
deu jugadora,

,

deria crimportacie.
Es (en aquest rcrcl ihl ha fonaments?
No manea qui afirma que si encara qm.
difitilment eot provar-ho. i uo esser
con les juntes dele clubs fan suposar
la ceriesa d'aquesta afinnariö al tener
tant d'enteres en vigilar ele arbitres forastero fent suposar la temensa he sobordinai

Tot :tisú crea una auriola perniriosa
que desprestigia Os l'entres arbitnn:
nquests, per la set-a part, no han saltos
agentar bou alter la ilignitat del caneo,
nrceptant . arbitratges elieerera hora per
incomparecencia de l'arbitre foraster; i
fina no han volgut softle reo:unen depurante ruma hl lea leugut una acusarle,
nuestrant, alguns, una irrevcrenoia
procetle•nt quan seis Id ha sollieltat una
explicada ile Ilur arbilratire. •
Es comprensible la prettencia en els
nie g ues campe (l'arbitres estrangers que
yertanin aflige-mur-nos; tundeé es nereidaLie el fet que hi hagi clubs que rofusin
arbitres per no merei g erdos la (legada
cunfianga ; i no put erbutjer-se la rea!liar que no manquen árbirres insuficiente.
Pecó si la primera i darrera eirmonstäneia sera irrofotahles en el .qae fa referencia a la possibilitat d'existir ärbitros
trae pueitin rendre's. aquest Co un nspeete
que . nootre Collegi no banda de tolerar per poder conservar la moral de la
coLlectivitat. Es ciar que de vegades sucCreix que no podt•u arbitrar con:: individese en determinats pinito, per la tomença que la passid de Club els
rds ele la &mula clar-dat per Mine;
pera aixe san elesto isolats que no peden
villar-se i que fine . sen molt normals;
canvi, de peristir dannnit del CoLlegi
l'estigma de la m'Inmune:id pública en
l'aspecte dt possible ekixament de. la prepia dignitat equivaldria a la alud hmgada d'aquella instituciA, per manear-1i
ta eiremustaneia essensialfssima per a c
-tuarenliv:coagpública.
Ilom creta que eseent catala rel.10el—eneara que neo,' en espanyul—hem
de feo tots els esforços imaginables per
a revestir-lo de . rautoritat suficient per
fet-Is triomfar. O el Culiegi d'arbitres
de Cataluuya so l'aixeca del nivell depressiu en qué es troba o ami, tota sinceritat Laureen de denenuar la sera mort
per a constituirme un de non. No es tasca fäcil fer desaparei ger rauriola de dtseredit en qué vitt l'actual 1 2. 01.1egi, pene
fent-hi un estuve; es reot ['conseguir purificar-la; ningú ignora que la passió dem
Pq blic esta en vela' id inversa de /a ignoráncia del reglament de joc; també es
cert que predomina un sic
• en certa gent, que els de foca leo fui
editor que els de casa: P e rú leml creo
que ha d'esser amb la prepia actua-id i
amb la llur severitat en la semeciö dele
individus cumpuuents de la colJectivitat
que el CuLlegi bu de triomfar.
No cal dubtar que aquell actuar riegan% de certs en general forastero, que anullenen l'acord de rofieialitat de l'idioma eatala al CoLlegi, ha estat el primer pas y ero el sett despreseici.
Es dolores que els uost res arbitres es deig in imporear per la forasteralla, ja que
en renunciar ea própia personalitat s'une/11m per cumplet.
Encara que no Lo sembli, aquest fet eneara relaelonat es decisiu per a la vida del
Col.legi d'àrbitres de Catalunya ; si voten inspirar confiança a les muniendo esportives, eomencin per aduar a la catalana ; el demes viudrá sol.
F. R.
"

FUTBOL

ELS GRANS PART/TS
F. C. MARTINENO
/fan despertar gran interés els partits
que per als dies 7 i 8 d'aquest mes
celebrará aquest nou campeé de Catalunya, del sett grup, contra el potent
equip -F. C. Winterthur", enteje de la
Snissa alemanya durant ets anys 1915A, 1018-16, i aedualment en segon Ilue
del campionat d'aquel' pan.
1A formosa exhibide de inc que el conjunt de resmentat onze descamina ernels
recents partits dels dies 1 i 2 del non'
real contra el O. S. Sabadell, pel qual
dificilment fou vengut per 2 a 1, palo'
su la potencialitat del repetit equip Bula
el 9231, coneixedor ja força mes dele
ertm d terreny dur, tara, watts que el
F.

C. blartincae deaplegui test le tacr-

giett emprant-se a tono si es que vol surtir aires de la dificil prora a que sera
solases en aquella dos imanto
F. C. BARCELONA
Els exile que ve oble'reint en la se•va
exeursie pel Nord d'Eepsuja el Oradjanski de Zagreb avalen sufidentment la
fama de que ve jencedit mulera eqnip,
l'actuad,: del qua' rally passat a Barcelona Ion tan celeleregla.
'centra la Reial Eniele d'Una vence per
doz gola a tut ; uit trioinftet sobre l'AtE•tie Club de Bilbao, a Sant Mane , per
d‘is gcds u int; i a (lijan, després d'has-es empatet a dos gola arnb el Sporting,
tea aconseguit guanyat-lo per tres gofo
a dos.
Ilem tiagut ocasie de partem amb el
delegar del Gradjanski, doctor \Veis:, el
qual rns lis indient une reunir§ ingoestau ve desposen a vencer, per a l a qual
cosa ha ter el desplaeninent trcient tots
els seso millurs ele/mal:1.

r----

Lontra qui

ei

G R A N DJANSK I
eis di. 7 8 d'abril?
Contra el

E. C. BARCELONA
4
al

Dijous, 5 d'abril 6a 1923

+241.11,

carnp de Les Corts
a les 4 de la tarda.

I

DEI. BARCtLLONA
Degut a la bona l ü llipelatura de Va:goa, espedattnent. n z,ui tt uis, con ienga a
notagete al e:ab un bonic moviment de
sucia.
111 Comiq• de 'N/lucid d'aquesta toda
dia mes uojeut emitas ha mes l'acord
le comelegar ei vermut diumenge els entre:aumenta oficiala preparatorls dels
portanto commsos i provee ernu,. es portaran s la práctica en e/ scu
cena la próxima temporada, prddiga
esdevenivarals.
Un allicient que tara de boa regtzr augmentar el m i ler dassoeints tolde que

n'emita actualment el .N. B., será. seno
Milete, el fet situpátir7 d'haver-se estabien duraut guau s dies de la Fe/Imana
hores eepnAals per a l'ensenyança präcG e n de la ‚untat ¡(u, porfeeeionaraent dels
diterents estils i preparaeid per a quants
&sagú' /medre part en proves ofielals,
estant a eárrec de dive•rsos capilares d'ente-manteen pertnnyents al Comité Te enio del mateix Club.
Ultra part, ateueut el Ocra.c11 Pireofin el prec de molla alleionuts a aquest
sa esport. que no van poder ifigressar
el mos passat, ha arcedit. en la (hurera
reunió. prorrogar solar/wat per tol e correal mes el reduit dret d'entrada de 25
pessetes que es venia pagant. i el goal,
en emnençar el maig, segurament sera
el -rat al doble.
A mes elel sea estatge social de l'Escollera ele Llevant, a fi ele donar los milites faeilitnts, pudran Mula, dirigir-se
tole quemes desitgin ingressar aprofItant
remeda arto/higo, a la seeretarra. esta'Aorta al carrer de la Carnuda. 41 i .1 a.
prineipal tute els vespres, de set a dos
quarts de non.

LAWN-7iIPANIS
EL CINQUE

tultS Dije CENTRE DE DEPENDILNTS
Ila començat aquest concus, en el qua l
hi figuren 50 inscrite. que jagven les
Proves Canraionat ludiriefuld i Duble
llamee, Individual senyoretes i Arantatges •Individual normes i 11 totes.
D'entre els partits jugats unotem a
continuarle cts resultats de les preves de
Campionat, r•Is mutis en, abstenien (le
comentar detalladament, per traetar.se
de la primera ronda en la qual. cura es
natural, queden Sempre eliniMats aquells
que pt • ': Cisne UOVellS en el 10, m e tercen
la preparad.", neeessäria o aquello &tres
quo tot i jugar be c.s presenten mantats
d'en t renament.
digne de remarcar el partit de les
se/ny/o/eles Conti-Turradella que• fou die.
puteullesim, cena ho demostra el resultar,
veient - se en ell baniquos jugades.
Tumbe hem de fer notar l'apande de
dues naves valore, cota eöit els germans
Durall, que si conduelen durant cl concure en la forma l'han començat pr,
meten donar fuina als sems contrincante
i qui sal) si classificar-se per a les fimini».
Eu partas aneees.sius anirem veient i
comentaut el cura cf'aquest concure, al
qua' allatIreal 1111 bell esa esportiu, no
sola pel gran nombre diuserits, sind perquZ. en bona part hi ha en ell dementa,

'Lees, que Sal VIS tine el dia de demä
podeu figurar ale pritners reregles del
tennis catala.
Ileu's ad els primera resultats obtenguts:
jr. Du r en gu anya a Rige( per 6-3, 6-1.
Pita a Perera per 6-3, 6-4.
1. Durall a Vendrell per 6-2, 6-3.
Moran. a Bah/iris I cer 6-2, 6-11
Montero a Fortuny per 6-2, 6-1.
Mieuri a Dulcet per W. O.
Mauri a Castells per 6-1, 6-2.
Moralcs-Weber a Pla-Weiste per t3-0, 1-1
N'endrell-Bruis e Durall-Durall per
0-3, 6-1 ,
Senyoreta Conti a senyoreta Torrabadella per 7-5, 7-5.
Prat a Welter per S-0, 4-6, 5-5 ab.
Morales a Fila per 6,1, 6-1.
Ramonoda a Pla per W. O.
Seuyoreta Casta& a Duran per ec •ce%cc-Al
EL CAMPIONAT D'AMATEURS
Dilaceras al vespre van reunir-se els
que formen part del Comité d'Amateurs
nomenat per la Federada de liosa Per
011411,1r1r:Lar ala ganta:41a da ¡Cata.

Itera, tractaut-se en Males generals del

anocrätic, ti mes contrincant i els sexis
regloment pel (mal ha de regir-se el Oteen- companys no deixaren un momeas d'estis
pionat, l (pral reglansent Inl segada ea- mular i emprar tots els mitjans que elt
tigyi aeahat In próxima natmnnn. 7
permetia el corromput siatema de la po.
ms Jamas 4'Eduard Contle, Jaime-13aMira cspanyola, a fi 'ide que, tort o dret,
Vieena_ilosell, Jaleen Alonso, Alp los proclamat, de grat o per força, per
Pan .1Ibareda, Urdida i orante de lill•rt l'un o per l'altre, el senyor Tarroelia, el
Id ha que afmrir el de Pretriei de Sa- qual (jo no se per que, ell que es diu retnistegui, el 'wat tronl gi , COM e! s ante- Trublicit radical,. no volare conformar-se
rior+, Ii efod una copa tot eampionat amb el procediment verament democritic i 'liberal d'una nora apel.lació al pode ratalunya
lexeig ernficistrats.
En Joarmim Vallo, (-limpie del pes ble que jo proposava.
welter, t'a clima que es traba a llareeloDarrerament, forçant tots cIa mitians
na, on ha instal.len el seo cama d'entre- caciyuils i posant en jue totes les petites passions de personatges i personal
my /wat, en vista del seu prdvirn combat
arel, En Rieran/ Ario, el gunt per la se- gets als quals junta l'odi a Catalurwa,
dient-se republicana radicals, dient-se
va /en, n'entrena n Pineda.
U. M. N., dient-se cola es vulgui, han
En In mateixa ve•tlInda obe entetsiletos
veneran el comben VallespinClirones, mera- obtingut els cornpanys del scnyor Tarrodia, del dit Govena de concentrar-2:6
bat que, peto (herrero iiolts (l'En VallesRibera( reformista, Gavera del rd d'Espin, len despertat curiositat.
panya, duce miaus ordres. en les guata
.IIEDERACIO ESPORTIVA DE
contra la Ilei, s'ordena fanullació dels
CATALUNYA
acords presos per la Dipulació de Gira.
Divendres dantr ea reunirem els Me- na. en virtud de les seves legitimes famela:: d'aque j a s eutitat, per constituir
eultats, i de les quals reials ordres ha
les Comissions que han d'actuar en el
protestat i recorregut dignament Eesmentada Corporasió.
present exercici.
Ilaguessin estar les que haguessin esDe lea vota:Mas sortireet elegits 9,1 a
tat districte judicial de Figueres que jula Comisa:a Técnica: President, En
aquest assumpte, i siguin els que vulgata
Eraneenc Rodon; secretad, En
els resultats d'aquest piel, jo hauria sernDurhau ; delegats per al t'emite ExeoLttiu. En l'icono Carneen; per n la Co- 'pre seguit ferm co la meva actitud d'abmes:le Económica, En Joeore Tense, i per soluta abstenció demadática i no Llaa la Camisola de Propaganda, Ea Zaume gues ocupat mai ni en cap ces que no
sigués una ro ya determinació de lit roPerztiga.
luntat del noble, el seient de diputat de
Per a la eran:si:id de Pcops g•eteel l fu.
ren elexits: Preside-e. En Unís Ballet: la Diputació de Ginesta i la Mancomudo riailart: seeretari. N'Enrie Lagar:tus; nitat tic Catalunya.
Ara jo demano als electora de l'esmenSelenio por al Cn roit Exe,ttiu En
('ere Moncada: P e r a la Coill; ' ,` iri Era- tat districte juditial de Figueres que ¡unú,ui ,a. En Marian d e i per a 'a Aiquin els nostres astes i els del; no;
treu contrincants i vegin `en quin lla g
f toraissiO, 't'5 ‚‚in, En Iloi Aten,
queda el sent:t de denneräcia i la tradil'er a la ( ,n 1113i,Sió rmaaS..ijs e, rra- ció
(liberal de l'Empordit; nosaltres, els
mellaren : Pres i eent, Ea Manuel Garrinacionalista, sotmetem el plet al noble;
ea Itaig; sueretari, En Josep Carlees;
ells, els anomenals republicans radicals, a
delegare: ¡ter al t'omite Executiu, Ea
les intrigues d'un Gomal del rei. que fa
Marian Vendrell: jsx a la Comissió
posible amb fins electorals atropello com
Propaganda, En Jomra
Masriera. t ! n 1/
la destitució de i regidurs de
a la Comiese:de Teenica, Ea Joan
Castelló d'Empúries i de tagtet abres
Aquestes organitzacions sleauran d'oviles i nobles de Catalunya, i els tribuenpar, tot seguir. de riaree.-ea c n Ille :a
nals d'Espanya. que en la seva ritts ata
ConfeJeracie ha de dirigir a la '..leonie, reprcsentació refusen
l'acta justamcnt
baria de l'Exnesi".15 d'Indfislries
guanyada per Fui Puig de la Bellecasa
itsapecte -a -I anrofiramme7 ele Ti:ta- i proclamc_n diputat En Eteurnier
cus les
j i earala. A mes tatmen d'estice'ar darreres eleccions
l-V
legislatives en el disla manera com . /d. rtdstres altotes liv.eln tricte de Torroella de Motveri."
pr o ndre pert ea la vinenta Olimpiada
de París i a Enorme iinnar orienta, ion
••04»iro
a les Eederecione sfiliams respret. • a Ics
mes', aetuacines l'a r uce-7, tan( plreiritlars
com conjuntes sobre :represe jrardeMar.
NOTES DIL'ILLISES
La semi(' de tir de "l' y aya Rhin'' prepara la eclebracid de lea seres tirado
COMISSIO PROVINCIAL
annals, les qua!, ilnd•xra Iluo tomest mies
La Comissió Provincial en la
i en data que es .:•,!-/r.inotara at.lt, tedarrera sessió va despataar ele
ntar mi compte cl cal.mddri tic tirades segütenle assumptes:
assenyalatles o projecludes per alLres enRecurs d'aleada interposat per
titars.
donya Teresa Alsina contra l'aEntre cls elements de la dita revoie
cord de l'Ajtnitturient del Masnou,
regna gran animacie. Les tirades pm- hiel qual li va
ésser denegat el
meten esser brillaste. ja eue es eolnleta
permis que va suLliettar per a
amb la inscripció d'un Ion notnItre
lanear un pati de la casa núm. 2
les millone escopetes de Catalunya, aixf
del .. .arree de Sutil Pere de la dita
com tand it watt loleriment de valuosus
població.
pre:nis [neo a cada "ponle".
Informe en Texpedient formuAviat donarem a enueIxer el detall lat per la Cooperativa Illanreszula
del programa de la dita interessant re- d'Energia Eketrica sol.licilant
unid.
transferencia a favor seu

PALAU DE LA
GENERAL ITAT

de la

•n••=m1MIN

Del F. C. Barcelona
flebuts, segon trimestre
Per eta partas Gradianski-E.
C. Pareelona mimes ser.Viran els
earnets corresponents al seg n di
trimestre 1923.
El Consell Direelin progs

ennoinitilnlela als Senyitro see.is,
nue tinguin Fatencili dr retirarle»? n'ab

/a degurla anticiparni a
fi de prevenir les aglomeraeions
que forçosament es produirien si
fols esperessin 1 : tí/tinta hora.

Manifest d'En Baldiri
Rahola
El nostre atine 5.43aldiri Pal pela, cc
fou proclamar diputat provincial per
a y eres en les eleccions provincials, despres de tes darreres disposicions gocenmueres, ha dirigit als seus clectors el
la Diputació
iest
segi
ieen st ;r7sniclecOnotituida
-D
de Girona i de no haver ict in del tfrel
de presentar a la secretztria de la Cinesació en el tcrinini legal l'acta de diputas que m'atorgâ el noble. i que cm rece,negué oficialment la Junta del Celes de
Girona „per utt vol de eta na sehre del
aten contrincant, En Ea, i
co la representeció del qual hauria mes
7 -issessiú del arme diputat, vaig escriure una llena olecrta al scnyur director del setmanari "L'Alt ramera - , IL
Figuercs, llena que fea publicada per
gairebé tots els setmanaris del districtc i
per tnolts diaris de Barcelona, i en la
qual explicara les causes dc la meya decisió de la no .presentació de l'acta,
cquiralent a la múltela, passat cl termini legal de quinze dits despres de la
constitució de,/a Diputació, i que no erta
altres que el no tolerar cl mes petit clubte sobre Phonradesa cn els procedimenrs,
cruprats per mi i els meus amics en tot
el procés electoral, empingant al tnen
contrincant a una nova eleceilt en la
qua/ no dubto obtindria la idealitat per
mi representada una forta majoria; cree
que no poda emprar actitud mes d o t as critica ni lliberal.
Després d'aquesta Iletra mese tramesa
al senyor director de "L'Alt EmpordA"
s'htin passat gairebé dos anys, cn els
quals jo no he instat res ni he dit un
mot, csperant arribes el moment d'ena
nora elccció, i que amb el meu nena o
amb el d'are altre (qtte aix5 tant li fa)
torní,s a la !luna la senyera de!, aleas
ideale, segur de veure-la rteblenzent
triomfant en aquesta terra de FEmpordä.
Minire per la nueza pan passava
aquest temps dc serenitat i mutisme dc-

eoneessió que va atorgar-se a la
S. A. Eiectrica de Llusanes per a
transpoirtar fluid des de San!, Fe-

liu Saserra a Olost de Llusanes,
ainb deriva:tú a Orista.
Informe en l'expedient rigatiu
a la peticiú formulada per la Cooperativa Manresana d'EnergiaEleetrim. de que se li coneedeixi
la transferencia a favor seu de
la ooncessió que va atorgar-se a

la S. A. Eleetriea de Liusanes per
ransportar fluid des de Pral de
Llusanes fins a Molí Nou, en terma d'Olosi.
Tambe ha despatxat els següents assumptes de la Seeeió do
Comptes Munieipals:
Dielämens proposant l'arro y acid i finiquit deis comptes muníeipals trAlpens, Argensola, Cas'yenes, Estany, Montmeló. Navareles. Paells. Pierola i Sant

Fructuós (le Magra, correspondas
a Pany 1921-22.
,Dietütnens de censura sense es
melles als ron-Ves municipals
Ilerga i Calella ile Fany 1920-21.
gira s'han d'elevar al Tribunal de
Comides de Madrid, al qual eonipeteix la seca definitiva resolu tió
EL CONSELL PERMANENT
Aquesta selmana no sita retina
el Ounsell l'emanen" la Mancomunita t.
El senyor Puig i Callafalch ha
estat aquest mig dia al seu des,
patx, rebela nombroses visites.

Els Pornells d
joventut
110 I ATG E A MONTSEBRAT
Ils despeina entnsiatimo el romiatge
Monlserrat aloraelat pelo Femells de
Je•ventut de de la barriada Sant An•
drou eonjuntament amb els de la Sagrero, i de Santa Fratalia. que ha de tenir
lloc els dies 2. i 4 de juey. Fa 31 anys
que a Sant Andreu no j'ea fel la re*
m'Ah a Montserrat.
eeee
—raaataassmaraea-..eres.

PART DELS NOSTRES
ESFORÇOS A CONSAGRAR
LA NOSTRA ACTIVITAT A
LA REDEMPCIO DE LA PATRIA ESCLAVA. MENTRE CATALUNYA NO TINGUI RECONEGUTS ELS SEUS DRETS
DE POBLE, TO' , CATALA TE
EL DEURE D'ESSER NACIONALISTA.
UNA

•

▪

PUBLICITAT

/ 9E3

) !Miaus, I rebelo

•7,

e

CASA CENTRAL LONDRES -.• CAPITAL 1 RESERVES: Mes de Lliures esterlines 13.000.900
Iturszit: Darceion, Nao de Catalunya, 9, Maärid, Bilbao, Vigo. Sevilla, Valencia, Paris, Nova York (apta), Bradford Manchester
24 Secarse a l'Argentina, Xile, Perú, Mèxic 1-liruguai

Les sardanes
LA L'OSTRA DITA I LA
•

MEVA

l'eliminació del cuantas de la colla que

lii hagi incorregut.
lo. En cas de meneater alguna colla
la inscripció d'un jove no cstraliant podrá' son:citar-110 amb dos dies de tenips
elians de formalitzar aquesta, sempre
que aquest :ove no su el director de Lt

Nosalres creiem que si Fautor de

• Joan de l'Os" sap fer-ho tan be.: ea
degu t en gran part a qué ell seas, via i

canta les coses del poble: A tot el MI
hi trobareu una mi= de cada caneó popular, entremig deis seus versos tan
peltres: entremig de les seres imatgerics
hi trebareu Minina d'un Hereu Riera,
te i el regust de les nostres coses.
• A l'igual que nosaltres, En Josep Matia de Segarra deu preferir "La filia del
mareent" a un líder perfecte, pesqué en
aqe,:lla caneó que ha aprés d'un f:abiol
e ha lannit cantar a una padrina, !ti tro' h., teta l'anima riostra.
' Fa roe que aquest home del qual parlan ikia que ell no havia ballet mai una
sardana ni en sobria bailar mai, i en aiN6
es umparava arnb En Maragall.
Ne Segarles, encara que digueu i cresa' ei contrari, ves en saben bailar de
s..- .'ce. vt3s sou més sardenista que
altre d'aquests minyons que
e...
'len Iota els dies diureengers, i en
:-.:::s que ells, perque-: la sardana
remprés, l'estimeu i en coneixeit
Y!
. s'as haveu entés tot va que En
d1t CO cl set/ "Fl e ai de la
1 ,- ?1:2115 chi han de balladers
• r lele, no Flien llega; ;Quans
e: 11:en ilegit i no iban com.

ect tot el que he dit no Las
¡No havaii
,er al Post de la
noics, tr•a brurnans aprelades i
3

Si l'haveu
"li7e arces, arrea,
ardanes.

J. DI G.

si. La Penya de la Densa oeganitzarä durant el mes d'abril uns petits erstcursos a piano sensc premio per a entrenament de les calles que vulguin participar en el concurs, els clics i les llores dels
quals s'anunciaran oportunament.
12. Tota qüestió no prevista en aquestes bases sea rcsolta per la Penya de la
Densa mentre afecti a l'organització del
concurs i pel jurat qualificador, al que es
refercix a la decisió del mateix.
SARDARES
Diumerge vinent. a les onze del metí,
a la placa de Sepúlveela, organitzades
pel P. de. J. "Flors a la Moreneta". Cobla La Principal, de La Escala.

Els Teatres
ROMEA
Denla, divendres, nit, lindrá
lioeetì aquest teatre una 1one:O
en honor i benefici de la gemt:1
primera actriu • N'Esperancela
Ortiz, formant el programa que
ha escollit. la comedia dramática
en tres actos, d'En Joan Puig i
Ferrater, "Garidó i Francina' i
einnie en un acto, de Perro
Veher, traducen', d'En J. Pous i
l'asäs, "Per no éuser tretze".
CRAN TEATRE ESPANYOL
se i ch rneva!" Tal

litol do la c-media mudel del
qt/re s'estr,,nala
modem
teatro.
Es
11;os:13,10 C • el
saeta d'una 1,1 . 0de:celó de Louis
Sdrah
Yerneu.1, el lit'',
el qual ala co1.1( cal a
primera fi 'a deis rnoderns au '-es
qsce trienifan ato teatros de Pa-

Anuncis Oficials Noves religioses
SOCIETAT TRAMVIA DE BARCELONA, EIXAMPLA I GRACIA

Emissió de 18 d'abril de 1913
10 sorteig
En el sorteig efeetuat eh 31 de
rnare proppassat, han resol,
test amortitzades les 55 Obliga
dotas al 4 per 100 següents:
581 a 585
1721 " 1725
1141 " 1745
1910 " 1920
2451 " 2455
2606 " 211.70
3820 " 3830
3831 • P135

394t3

341:7;05

4426 " 4430

Els interessats podran pereelee l'impon (le les esmentades
Oblig,aciodts, o sigui la quantitat
de 500 pessetes per cada una, doduint pessetes 8 . 95 pels impoJtos
del Tresor, a partir del din primer de maig vinmt, a les següents cases de llanca: Banca
Artiús, S. A.; S. A. Aren:es-Gurí i

Cr&lit Lyonnals, mítjançant
mesa dels titols.
Barcelona, 3 d'abril de ¡023,1°. A. de la J. D., e! sccretari, Part
II aas.

Gzezerat. DE
T3ArtlY1E3
Efectuats en 31 de luan: pe“pper a l'amorpassat els

::1
tilzaci6 de les
per 100 PIIIVS:2S per m•,:utsla
Imn resaiit.1 te ce,eeeltt,e,rdes les 340 eurre,potteuts :lis
mateixos, la nun:eraci.", deis
quals 6s la segiiient:
Ohlig,acions ile reti-tioci0 e-.,‘ 1.3
ti.;,1o..!I do 1606
I 7 seeerleeelz

CONCUES DE SA,7.",.-!-- rís.
rdA a
670
9
131 a
"VostO será, naeva!", la conse_
27:a.)
'5 1 ''
2 060
2351
:VISTES
ella mes d'A . m. /ida sense
lb el " 3713
3 11 7 1 " 11' )
Les E -rya de la Densa de l'Aesor's,- e el iis, porta aetualinent no1s
" 4630
41;0
4161
O O represent:ieions al teatro tiel
d • l• ludiants Universitat Nava, amb
" 57 40
15211 " 5220
cl 1 d'e s tinr,dar als briladors de sardadtt París.
" .7040
6591 "
i a la cegada
erEl (I,c,-7.;it. d'a.luesta obra, de"s
" 7 S:: 0
.•• !
70-11 " 7C5a
per,77 . --nlr Vcstil i l'eseeiiza de la
nintors 11;I:liena i ils igual
13O
"
9 0 z. .,
9071 •'
• ! nostres danses convoco un
prirt,
sitie el que s'estrelsä per la ceint" 970a
9601 " 9013
c0:70:7: :
,e7/132`./11.51ÜS, sota les següents
iatnyia Sec aah Bernhardt.
1i720
11:
i
10041 " 19 0 701
Lze.a:
la interpretaeid
hi pronihle l" leLl'l
121141 En
"
12.150
o F1 , cencursants hauran
tiran par' CiS senyors Santpei-2,
" 113050
12711 "
ele '-iee; estudiants
Bertsés i A e leagat i les senyoras
14841 "
1397,1 " 1311A
il ' odoesta Universitat en
Asstin , pc0 1,';sila López i
10,51" 15990
15301 " 15310
el e:" 'te Tel cer, o 1,e't socis
\"inyals.
Obligacimis de I'malssld de 10 do
Universitat Nova. Les scjulid J,v ',S'O')
t'ea- podrin 1 -ter no esta:dientes.
14 :st-rte:g
•
Denla, dicendres, a la nit,
PC2 • • Cee euelIal de condki .ans, es do11:1571 a 18730
co l, e les senya- butara al IKLi7e lívoli, amb la
18809
1si,s7,1
famosa opt reta del mestie
rt:: : el:, les quals siglan estudiantes.
ii "
Guerrero "1,a nionteria", el no_
2. t.
. lies, (lee pudran éaiser
:10Crj0
"
e l,e, •:•35',117S o N.: pe r parelles, barran labio i aplandit cantara eataisl‘
21171" 21180
de a air tee, /relee:ere de hall:1,1(AI. o•-zi21291" 21300
Vendrell alternarà en "La
lan: 'a:re sls i den, enfados Melosos. En
Del primer de maig vinent, Oilcone t cions. es donar:4 prefe- monteria -. antb .Josep Unís LlodaNant es pruuediril al pagament
baeile-no, les Ineultals do
rire'.,5 a les cc:::s formades per paregran cantrmt del qual han es t al del capital (le les esinentades
11s.
Obligacions a raís de 500 posseflust re púbfle
airä en bulla:. len ja sarp . i.lindes
3 El coneers
tes cada una, aet1ttint pesseles
A la lerda tindrit Roe l'estrena
ea, ras 1-vr.2':•se, desconeg:ida dcls
pels impostus del Tresor. El
ce s- a Cs=:-r possible nedita, la do "La reina de las praderas",
pagament
!Unirá lloc a la d e .eiePinedo.
eraciú
de
Victoria
ras." !asurä de contritas-se i repartir-se
tat Alai/0110a Ar1r0s Gurí, itauea
"La 1 ••• '''' /II' las praderas"
e-lent i en la sera tn:alitat
Arnús, S. A. i Cred;I I.yonna,s.
^,1 er pel barítono Llore,.
rä
essel: ese fer-ho
-tel, de I 9 3.--••
c
i17,C
, es far:ra
TEATIIE VICTORIA ElBarcal
president accide:Ii:t1 del Creesi•.
casi:
wia
le" ei divendres es prepma teIl d'Athilinistraci O , l'au Betas.
• ereat i .n
mateburs
1". st-,-emt d e le/ comedia lírica de
Api • las 3Ieatres, adapt.1r
reir hacln cr•c-,1-rt
d'En Biorito i mú. s'adj•e'dcar:ra
1, c"e'lptaeet

!--^

7.re:rd s . rle
"Cr")
1 •, 7 , 122 r' • 21••2
" 1- 2 7 el
,71,.`t.

r -o

'•• "'227
•"

.1
T.

lee 1,!

1

:/

;1.

ri 7 '

U. N :

tercera.
J. Pi-

-71•1221: El

1.

17 ,1, 7.,:r de
rrd•'•--cesnn.-ir-e•::deat
4 . -- r-ir , . r•- • -sc-

"1„-s F32e1 7 7 ;• S", tL 1.4 P1721.1-

Ea V. Tort,

de

la revista "La

t 1:171! p ra l s ä dicisar en
cerrec de
,
cec'.
ele la lacra de le;
-. Les seres decisions scran inapel.laL'.,
7.
:t cnrcurs tinrlrei Une Je lards ," • .
a • Saiii
23 da1>,:' ro cl ,r el
polis 0 places d'armes/1 ri:ie ;13"f la pa:1 mosiral a
de-ree de la cohla Arn 1 ga Pep, de Figures.
pr mi, d'aquest concurs cnntt
ilisoles de l'en l a cia o mili11 '
''..• p s r a joves i scnyoretes. El
t d'aqueats premis es fasa
s' s'e.' el concurs i i in cop donat cl ver ecUcte pel jurat al local de l'Associa9. Els Crees d'inscripció seran de o'50

piaiseles per dansaire per als no soci:i.

d 'aliaste Associació, i gratuita per als
socis. Aquesta inscripció Poda fer-se
tots els dies, de set a vuit del vespre,
:iris al so d'abril, havent dieser feta pal
dir ector de la colla, especificant el nona
d'agucs. a ja; com cl dels dansaires i
Escola a que pertanyen. Qualsevol falsedat en aquesta declaració seria pron per a

i
sica (li'l Serrat, "Sol de
lis:orno'', qm . consta d'un acto
i tres quadi-,es, i será posada en
i sola
i•scena tse t) iidit
•,e/tt

senyi er ''it Iluerlas C;
Tornstmra;
el -ii José Maaal„ senyor Va 3..j
Fi-an.
'
Moreno;
11afael, cen:..ia
cho, oray
aanyor AH:aviva; senyor Arnbro-

Piadas; Juan Antoaldeans i
efod* goi,eral,
,lo, s^ny

senyor Al . eiyä;

l'el al iLsaabie s'està assn jant
la sarsu e la deis senyors Vallejo,
i 1:iesito Cristiä, "Pablo
•1 Peeadoc", en la Ill/al pron _
lean par( t o is principals elenten"s
! ri la companyia. Per aquesret
'l i ra es pinten lites boniques deaa'aeliins i s'assaja ara gran

lelicitat nO ere-deis número inos-metal per una numbrwa ron,
dalla d'acordeons,

en.
Sudó Marítima

MOViMENT MARITIM
Vaixclle entrats
Yacht aagles "Ospr , .y", de Marsella,
arnb cl

neu

equip. Amarrat mull del

Morrot.
¿'ce lehrt cspanyol "Joven Paquito",
de Palera/as, an:b c:errega general.
Vapar espanyol "Jaral Juaa", de
Maleó, arab carrega gassral i 134 passalgess. Amarrat mol' de Muralla. Consignatari, Amengua!.
Pailebot espanyol "Carlitos", de Tarrageaa, en hast.
Bereanti goleta italiä "Nerco", de
Bast, amb carleó.
V:tpor italiä "Angelo Scarsellini",
Finne i escales, amb carrega general.
Amarrat stoll de Sant Bertran, Consig-

l'atar:, Ramos.

Vapor alernany "Secunda", de Valéncia, amis cUrrega general. Amarrat
moll de Barcelona Sud , Consignatari,
Blume i Companyia.

Vaixells aortIts

Vapor noruec "Entape", de trànsit,

p ubiienoiö d'e !'Associació
Protectora de l'Ensenyança
Catalana

Acaba de sortir
Segona ediciú de la
Gr2nä1ica catalana
curs rniljä
per

t'ompeu Fabra
Preu 2 pessotes
De venda a lotes les llibreries i a les oficines socials.
Ares, .1 principal

1r63" lart.

°E.Talf.i5

eC---IPIZE2K3ffl

cap a Tarragona.
Vapor espanyol "Infanta Isabel de
Borbón", amb càrrega general, cap a
Buenos Aires i escales.
Vapor espanyol "Infanta Isabel", amb
cärrega general, cap a l'Havana i es-

cales.
Vapor espanyol "Madrid", en Ilast,
cap a Plielipeville.
Vapor espanyol "Jaume d'Urgell",
Yacht anglés "Osprey", amb el sein

equip, cap a la mar.

Vapor espanyol "Francisco", amb el
set equip, cap a la mar.

Vapor espanyol "Mallorca", amb pärrema general, cap a Palma.

Yapar espanyol "Alhanibra", amb
càrrega general, cap a Bilbao i escales.

Sants d'avui; Sant Vicens Ferenni.g $Sui• i Santa Emliia,
verge i mártir.
— Quaranta hores: Contraria de la Guarda i Oració a Sant
Jausne. llores d'exposició: de dos
quarts de non del mati a dos
.quarts de .set de la tarda.
— Adoració nocturna: Torn
de Sant Josep.
— Cort d Maria: Nostra Dona de les Neus a Sant Just.
— Vetiles perpaues .en sufragi de les ánimes del Purgatori; Torn de les Cine Llagues de
Jesucrist a la seca capeila (Escorial, 155, Gracia).
D'oeta— La missa
va, color blanc.
rer ,

DEL BISBAT

Nomenaments: L'illustríssim
senyor bisbe de Barcelona ha fet
els següents nomenaments:
Eeónom d'Espluga (le Llobregel, mossen Antoni Blanc i Yir•
gili.
Ectimom de les Gunyoles,
sán J'e're Albernä i
Nicari ele la 11ereit, tratinesta
eiutat, mosAm. Pere Buse,tte •,s i
Padró.
(Ic Sant Martí de Peorrnrals, mussen Antoni Lancen i
Sant FiMix (le Sabatieil, reoss6a Josep Vázquez i
González.
\'icai2 lee Sant Sadurn de Noia,
moss6n Je 's tet Casanoves i CasaN-ar . des C.Prwera rft".
nm-e-iütt Velero Val i

Matèries diveNes: Quilos,. 1,9708;
aeondieionainents diferents, 4509.
Filats: Quilos, 2.53,1461; tares de caixes, 1424.
Total: Quilos 1.033,0811.
LABORKVOB.I.
ProtTs dinamon.Qtriques, 25; pes de
teixits, 17; noms ele teixits, 17; naturalesa de libres components de fils, borres i teijits, 17; auälisi de teijits, G;
assaig . de tints, 3; desgrás comercial, 5:
desgrás qufmic, 33; caracterlstiques de
pansos militeis, 6; accidento de fabricatiú, 6; olelnes i saliono, 13; átits, 1;
posases, 2; olis minerals, S; anälisi

productes indefinits 1; xocolats, 2; sedes i sedalines, 2; colorants i tintes, 4;
alcalis i cáustics, 4. Total d'operacions, 172.

Mercat de Tárrega
Blats blanco, a 4750.
Idear roig lora, de 47 . 50 a 41
Ordi, de 34 a 35.
Moresc, de 3 4 a 35.
Pavono, de 55 a SG.
Alfals, de 17 a 18.
Preus per pessetes els 100 quilos.
Vine del palo, de 13 a 15.
la, q a d'AragO, de 70 a 31
2a0 a 210.
M1iii.!^e, de 70 a 75.
Anineals, de 1 20 a 320.
Peras per pes,otes du 100 litro.,
orai, de 7 a 750 pessetes quartft.
Ous, de 1 -7,1 a 2 pessetes dotzena.

blerut d'olis

Nuera hora
DE

BARCELONA

LA PRINCESA BEATRIE DE
MOCNTBATTEY A BARCELONA

En l'exprés de Mrutrio nä
libar aqueoi asan la princesa
Beatriu de Mountbatten, mare de
la reina d'Espanya.
Marxarä el risali mateix en
l'expres do Frama,
ntt.

DE L'ESTRANGER
L1N PEROL DE LA GUERRA PROA
TESTA CONTRA EL FEIXISME,
Génova, 4.--En una eerimónia
feixista que es celebrava sota la
presidencia del Sots-Secretari
d'Esta% senyor Vecebi, sor(' de la
multitud una 'ecu eridant: "Abaix
eI feixisme! Visza la Itália
re!" Aquest erit fou llançat pel
coronel Rosetti, posseidor de la
medalla d'or, el (piel durant la
guerra esfondrh 1 anixell (le gue,
rea austriac "Viribus nUitis".
Els feixistes s'apoderaren del
coronel, eolpejant-lo, salvant-lo
de lir/r furor la intervenció d'uns

oficials de la milicia nacional. El

coronel fou eonduit a la 2omissa,
ria de G(l noca, on deelará /lacee
obeat aixf cona a protesta.—Ra-e
dio.

01,1 D'OLI.V.S.
Corrent bo, a 191'30.
Idem superior, a 155'i35.
ch p,.ie tina, a 22173.
5:1/.52.
OLI DE COCO
Mane anib orns, a 160.
C.,11111, a 205.
Pulme, a teso.
extra, a

alONES'1111 DE. SANTA BAIII.8 DE JEllUSAI.Eal
Amb nmt1u Ice lee la prof••ssió
senzills la religla e•or
de
Ilinlort i
)larla de !a
celebraea a l'esalO•in
l'esmentat nomestir diurrenao
vinent, dla 8, sma testa
Comeziartrit la fesla a &l-ms
quarts d.r ase u, amb Ofici
lee' t'in-Raid ami) orquestra la mis
sa ile Satit Francesc tl el l Peleo
Manuel 13;,.nelso O. al, i
pc1 seo pimpi rintor.
Despri''s l'Ofici fará la p!ätlea apropiada a rd n • n.e el Pare
Francese Segú C. 111. F., rebentli CIS vols per delegació del' s q recerend doctor
/l'ye el' bisht l ,
Cagigús, visitador general
(le les religioses.
L'apadrinara la seca mare
llintort,
:darla Amigó, vídua
ae n anpanyant-la el reverend Pare Fra Antoni Cardona O. F. M.,
ex-procurador general de 'forra
Santa i ex-guardiä del San!. Sepulcro.
Finida la cerimònia es cantará un solemne Te-D(2mm
nET.\15

ESGLESIA DE SANTA MARTA DEL MAR
Orgattilzat per la I.iig,:t 1 iispiritual contra el mal parlar, se
celebrará. a Elisiglésla clms Seriiia
Maria del Mar utt solemne Trida
de desagravis.
I,a ranció dels Mes 6 i 7 co-mençarit a dos quarts de set Mt,
la tarda, i la del 8 al punt de le'S
SIN. 1-11 Imara tri s agi cantal. isel
Doblo, s'irritó, acto de reparaci(3,
i dhuneage processó per dins
l'església. Será orador sagral el
recerend P. Joan B. liteeltions,
la .minpanyia de Jesús,

Mercats
Mercat de Sabadell
DOCS DEL (11/E3II DE EA-

BRICANTS
Ea el raes de gener de 1923 el muela:tea trentrades i sortides fou aist:
Existénies el primer de geuer: Bultos,
10, 560 ; quilos, `-"J5,578.
Entrados durara el mes: Bultos, 5,451;
quilos, 258,882.
Sumen: Bultos, 16,011; quilos, 554,400
Sortides durant el mes; Bultos, 4,820;
130,352.

•

Queda existent en 31 de gener: Bultos, 11,191; quilos, 424,111
ACONDICIONAMENT DF1
SABADELL
Opereeions efectuades i quilOgrarno de
les distintes malicies que ban pes-set per
l'acoudicionatneut duraut els mesas de
gener i febrer de 1923 i anälisl verificats
al Laboratori:
.
ACONDICIONAMENT
Pausa: Quilos, 23,104'5. se •
Pentinat e Quilos, 260,313.8.1..
Borres: Quilos, 20,202'01 , numere
dones, 391,
Llana rentada: qsdios, ¡2411,2211.

MineLaBeGgeileleaselllrie

OLls DE 1.1.1NOSA
Cm. a 175.
Ctit,

a

••TEATRgS

1.12.

Sense color, a 201
En caixes, 8 pessetes mes per 100 quilos.
Of.f DE PINTOS-A
cl • rd, lb! 1 03 a 10125.
9 . 70 a 113'0-1.
(110e primera, de 10
Idem ,.!a‘ma de 104'35 a 109'70.
01,1 DE CACAUET
Corrent, a 160.
Re:hiel, a 190,

G2AN TATRE DEL LICEU
Avui, 4 de propielat i abonament, a les nou. Debut dels cè.
lebres arlistes senyores Ilafgren,
Olzawska, senyors Schubert,
<Irnos/en, Marsowarda. Mestre 01lat Lehze, amb nperst en tres as,.
t es La Walkiria, prenent-bi par,.

aquests picas siln per pessetes els
100 quilos.
Saneas arr:bato per Pestacid de/ Merrol:
Oli andalds, 11 vagons.
Ideal paf,. 29.
Queden a Eestuentada estaciú raguas
dcl pass.
I'er la mar tan artihat 25 ra gons d'oli

la célebre artista senyora Dah,
saen.—Densä, Thais. —Dissabte:
Funció d'honienalge al mostee

Jainne Pahissa.
eeie-.7~41n,»Xed/e444+4444444

¡catre Cata iä Romea
Tel6fon, 3,500 A.
Avni, dipaus, 5 d'AMI, tarda
15:d'edite:les per a manto
ELAIET VAILET

Mercat de vins
Pecas per gtatu i be c tdlitre i mercader o. / posada al celler del colliter; inf.rmatid P.:Alisada per l'Associtudó de Magatzetnistes i Exportadors de vins de Barcelona:
l'er.een Z,s 1,41.ne, a 105.
Maui negro, a 1'65.
Catup de Tarragona Mane, a 175.
Idem ideal !legre, a 1 75.
ronca de Barbará 15Iane, a 150.
Id t ídem negre, a 150.
Priorat negro, a 2.
Vilanova i Geltni neg ro, a 175.
Igualtela negro, a T.Z.
Martorell blanc, a 2.
Mansa Llene, a 2.
Alacant uGre, a 2'25.
Mistela blanca, a 2'75.
ldem negra, a 2-75.
Moseatell, a 4.
•114.21

1..n•n•11M11n..0

Obsequi de
la Societat

ei

Lt

dCZ232.1.1K21

Contra remesa d o 25
etiquetes de les que van
enganxades en el pot de la
Farina ladeada Nestld,
regalará una preciosa nina
i un bon numeral per al
sorteig d'una ruina de gran
tamany. Aquest sorteig st',,-'
feetuará entre cada Cent
participants,
Les etiquetes poden presentar -se a les oficines
de la SOCIETAT NESTLE,
Granvia Layetana, 41, llar,
Colona,
nmmamsmamemmonmmlluallsoMMIMISMIMIk

Ni), "Tertulia Calalanista"
13 gran esa
A LII COSTA BRAVA
PER NO ESSER TRETZE
•
alve:ndres, (lea 0, tarda:
Extraurdinäria representada
del
text
1
%./Ilelaiik,Ilea.
g ran

A LA COSTA BRAVA
•
l'un;::.; ea honor i 12enci.ci
de la pi-irr•T1 atarla
Esperance Ortiz

4.

GARIDO I ERANCIrIA
PER NO COCER TRETZE
dla 7, urda. — evogr.una 4 ACTES 4._Aventura extraordinilris d'un cuate
1 una herboNria 1 5 acieS) % I Les
careases do 5Ionrolo te tules).
511:
GARIDO 1 FFTANCINA
I E.STEENA de la cona:tila en
UN

HOIME GENIAL

..A4,-;-ee-z-Q4.~:-eeeee.e,)aeeee
ieeeeitzei-rperc-c-i>i»ezesies-eee.

Teatre Novetats
Companyia Ce sainets, sarsuela
euereles 1 mistes. _... iiirerlin
ceer ( l a. lauis T. Maorente. Slestres
tliree pas I eitmeertail0;', !ose!) Espelta . Aulont Calaiä 5 Je.:. n Aulf.
Aval , dijous, tarda, a los 5: Matuteo artstocratlea, pre,111-01 part
Maria Canosa. ;Al sarsuela en t
acto 1 dos quadros
EL PURAO DE EDRAR
Hispano-Americana er.
ietista
1 la
1 arte 1 des curetres
ESPAÑA ALEGRE
per Marta Ceneea

Grandins tan. Espléndida presenNit, a les 10: L'entre- •-•
tacas.
nies Loe monigotes. I.a isarsucla
1 arte 1 cl quadros
cómica
EL DUO DE LA AFRICANA
pel notable tenor Josep seto:hoz
La revista en 1 ame 1 2 quadroa
do gran eall,
ESPAÑA ALEGRE
per Maria Canosa
Rondalla en estena. Gran l'arandola a ta phitea, veme, tarda a
les 5. Grandiosa matinée,

a tes le , extraoretineri programa.
1:Imantan. , estrena en aquest lealre
do la resista en tres aetea
MICO 1E18

presentada en escena lal I rom sen
treutz al Teatro Apolo, de Madrid,

4• 444494-effl+04.04.41~ffl

•TVOLI
Companyia de sarsuela

1] EI E. I E: I ir
mut._ rflt grandlós esdeveniment. Debut dcl colossal tenor FRAticESC ALBA
en l'erra MARINA, prenent-hl part en!
detnes Trederie Cabalte I namon casas.
bismble ‚'rece.,, vomita del colossal
tenor 1., RANCEst • 01.9 0 . aura l'apera

DIUMENGE, a D'ABRIL
A les ente del mati

monumentals programe% pi,nent-hl parí Frederle cabanr: Les dura
obres da nu,s

i

Segun i

reminent pianista

LA DOGARESA

EMIL SAUER

opereta Pinedo-Ballester

Extraordinarl i selectissim
programa
ZREUS POPULARS
Pereirtilitals, Enid Musical
Espanyola, 1 i 3, Portal de
l'Anget de tres a 'set tarda,
i laquilles del teatro

-4-e+erteeedieseedit-444)+34.444.4
del

Teatre Cómic

Teatro de la Sarsucla, da

Gran rbinpanyla Internarional de
carteles O:8011101T
Aviti dljous , tarda a iin9
especial a
E
de cine. Gran NIATiNE
vena vednito. Butaca ami) entra(Li de erinItt a elasse. , 5 pleS.;
blitaea emb entrada de sezona
clasae, 1.50: entrada ac u c tal , 0.5 0
pesseles. Nit, a tres quarLä de
ileui fundé selecta. Programa de
nil. Primera part: 1.
tarda
1till de la notable bailarina Pilar Alcaide; Eis ereanirlcs Tory,
Tanyto 1 Arturite Gr:ce; 3. torea, de 14 reneonettsta A1191,144
Guerra; 1. (Oran hal t de l'atraeFamilia Adaten). DeSealla. Segotel pala: El famas suggestionador cheittlat•

Madrid
Avui, dijous, tarda i nit:

La
4444.04+44.1

Sera,

EL ULTIMO BRAVO
Nit, a les deu:
La corne. dia en tres actes i
en prosa, de Felip Sassone,
LA SEÑORITA ESTA LOCA

Tarda, a les cine:

El director es un "hacha".
Nit. a les deu:
LA MALA LEY
Divendres. 6 d'abril, funcid
en honor i benefici del galan jove Antoni Armet: La
comedia en tres actas
CONSTANTINO PLA

••••••••••••••••••••••••+.44

tiran eatre i:spanyol
ASSUMPC10 CASALS

avui . rluous . 3 tra)ril. Tarda. a
lea 2 Magia:e vermut popular.
Entrarla 1 butaca LSA pesseta. t. La maro pecadora
ufteS) I 2,
El noble ea trastee del Rei.
Nit,
1 9. /..cxrcAs
a
EL

inlitera,s

LA MARQUESA ES DEFENSA
ir, la bella
artista Lya Mara t
EL JOCXEY
Utllims Villent. rel erija de /a
grandiosa visid histérica,
MAMA AKTONIETA
(Exclusiva d'aquest Saló)

ELDORADO

Gran Teatre Cotilla! i
Gran Cinema Boneinia

do la notable pel.lícula
LA DESCONEGUDA
per la celebritat ile la pantala Maria Jacobini.
Les colossals atraccions
VVilly Plcardy, j.n4eur
Margarida Grita, bailarina
Hanni Garden, escultural
trapezisla
L'as dels excèntrics
RAMPER
i a g o n:01 a-lista
RAQUEL MELLER
'1 ds ole diCe. Ramper i
Raquel Melier
cid

1444+144-14,11+01.044-1-11-~4

Teatre Vicibria
Dineelé Ferran Vallelé 1 Pac0
Mentas, lilay i Cima&
Avul dijoes, 5 d'ami , a dos Anarts (le
'elite. Vermut especial. _ 1. La temetad. Repart colossal. Senyora
t Salud Rodriguez, Matilde Tornamira,
el colossal bariton Lluis Moreno , Rosal,
,Aetlaviea. Coi-nadé t Marine. _ 2. La
revsta El pala do lile hadas , tOla la COMpanyia en escena. _ Ott, a lee; guaro
da deu; 1. En Sevilla es ..i el amor. Loa
• grandids de la Conceprtil ¡tuertas del no
i lable bariton Mula Moreno. _ 2. Reditrena de La cara del ministro. Creadil
de I errau
que estrena robra
Barcelona. _ 3. La revista

Aval, dijous , farda I nit. _ Gran(11050S programes.
CINC ESThENES. las peLlieules do bell
argunient El Jockey , Les papellones. La marqueaata es defensa 11
eúnilea Quince Sisa de vacaciona 1
secano Jornada de 13
serie
aniericand, Defendre's o morir, Inle • pretada tul , G1OSSal 1 1111't 1 n 11 arIls1 a

EDDIE POLO

r•-;444+41.44-Piffleet+0,40e0+4
C4444.503,44e+freirl

Palace Cine
GRAN SALO

Demä, divendres, O

11111L-Direeriti artística:

iiipr.sti de la erandlosa pelilleula
1 ni In lira
Charlot , avanturer

Gran companyia cómica del
teatre Rey Alfonso, de Madrid
l'i • ll:'r actor i director:
Francesc Atarean. Primera
Z.LCU :ti, Elvira Muro. Avui,

PABLO EL PESCADOR

:Continadi 1- asszejcs di la resista JA
• .80C AQUI (rdANOU).

44+1344-C-Oe-C-PeC-t-C-Plee•-n>04-1+
044e0e04-ae+J-OX:411.44-5,*(reee-11

dijons, estrena
Parisette, , i 3 episodis; Jaque mate, Programa AjcHa: Somnis juvenils, per
El taxi
313; Dos bons ocolls. 11Ounenge, nit, Parisotto,

itts, lar .la. tt I,`S dile.
do la joguina cdInC . a en Iros 3-1,•:

'[catre Nou

(1:un exit

sarsuela de

MI MAR2D0 SE ABURRE

FRF.DERIC CABALLE

ffiADRINA DE GLIERNA
.
argentina ea

LA

1 (a Colile !dia

tres artes
1.1.•:11i.t. iiivi • nilr, 1 ii . .lii. 110
h n Inaurit fone15. p o r donar
U...! a l'assaig general de
S., n tl'•.11:1:ä

il

10

Bit.

de 12 a2 ide

de 7 a 9.

114.1>C44-3444e4weeleC+Ceele+X.I1

.

g ema d meter generst
que te

MUS/C-HALLS
EDEN

CONCERT

12. - Propietari:
Franrese Buzó. Director arl
Asalto,

Fcancesc Perezoff. Telt,foti
3332 A. Tarda, a dos quede de

quatre, nit, a les den: Presea-.
tacid de les nos gentils artistcs
i.els millors números de vario-

tato. Cada die, de set a dos quarts
de . nou: Aperitif dancing a l'ele
ganl Foyer. i d'una a quaIre

gran Tabarin amerlca. Tzigano

Tyndail.

Dr. GALLEGO
Vies urinàries, MATRIU,
impotancia , cura radical
de la BLENORRAGIA eranica. Tractament exclusiu. Comto del Asalt, 18,
Festius, de 9 a 1 i de
a S nit.

SORTMA
Pelv , Ost,.

Depositari: JOSEP PAGANS, Ponent, 28

temiertet de ftlins
J. LLAMUSI
Ihr' 5 a 7
'dentar , 2S , principal

/ Watt
1

A terminis sense fiador

:Z0-;

Maquina

de comprimir blait t altres
producteS. l'ene a boa
pren. fiad, Clarls . 102.

...wormannnn•n

Frontó Principal Palace

i. MIR VIVES,s. A.

dijoits, tarda, a 011 (piar)

partits. Primor, a pala. Quintana 11 i Arrarte contra Badiola
Araquistain. S. • gon, Islilla,
Ondarres i Salsamcndi contra
Otascoaga i Ichazo.

DIVERSOS --SALA EMPORDANESA
10 311e1'

de!

11. TelOf. 3i29

A.

a les 510 de l0
larda. illagnifir programa de Titolles, prenent-hi par( p l., aplao
ibis palla,sos Pupy and Lepy. A
prdis anili entrada. 150. Entrada amb 0111110,

1-21:Er3 1 Salons de vendi
Carrer de Sans, 114

Ronda de Sant Pere,

Barcelona-Salas

Tekfon FI 475
E

de

PREU FIX

tenim cap sucursal eu, punt aintric d 2 la ciutat, per

a

LIQUIDACIO

Maquines noves,
major part de
PROCEDENCIA
AMERICANA
Casp, 112,
la

15

xanfra Roger de Flor,
dl 1 a 2 quarts dl
Apartat de Correus, 602

Trituradors TORRAS

Els mes econOinics de meS d01 rada 1 rencliment.
Per a blat de moro, sucre, C/I.
nyella, pebre, %erres I tota clase de
minerals.
Facilitats en el pagament.
ANGELS. 12, TALLER.
Visiten l'Estant 3001 de la Flra
do MOSIres

T013 eis dinos i di i en d res
onda /i 3 retalls

AliaBliiiiiiefEBBIKaiAlIWINIRSIBRINMETINTRIAMIllartillimmum

a

azaz•Milalt um-

SOCIETE GENERALE

EA LA R0d3 SLANQUI3SIMA

III

g,

Sucursal
Plaça

de Barcelona

de

Catalurtya, 20

E

DEMANEU-1.0 ARREU

Teta siena d'operados de Banca ds Sorsa

it
i

segura

liir,
p e:Ialilr. a.ALnTb
4 a 6. If es lius, de 10Lar11
al 1E:1Eecsoneü

20,

CAIXES DE LL-OGUER E

IN

•

mai1UY1311111311•111MMIIIMMRIMilanallaio MRRIMIllit RIIMMIRRRai

DE

NS

AA ans

s sisaul•••••swAzininum.

TAP 1 SSE I RES I•

els models que tabr i quem
VENDA A L'ENGROS I AL DETALL

•

SUCURSAL

Parellada, núm. 19
Vilafranca del Penedès
Tekston 1025
IN

beneficiar els nostres compradors, puix elle el que estalvi c m, tenint en compte el que penmet la imporläncia de
que poguem vendre antb un 30 por 100 d'economia

podeu adquirir . los

53 (01111M

1i ( 1S

111

de Banque pour l'Etranger et les Colonies

•••••n••

EXEMPLE: Tots els inol3les per a un pis,

15 llhitü

imPoitTANT ESTOD en

La casa millor assortida
en estams de molt bona
qualitat a preus baratíssims

EXPOSICIO:VHABITACIO

tots

Maquines - Eines

Rebudes totes les novetats de la temporada en
Panyeria per a senyores
senyors i nens

Z,1)

SUCCESSORS

G RA N

Plano

Dependent i noi

PANYOS

(Id cinc. Dos grandiosos pactits
de pilida a cistella. Nil, a 11 1 1
illiart d'unzo.. Dos extraordinari,

o

per a reradOs tallen a pa5- genial de en/0r , per vendre.
tisserla. Valencia, 303 . 2-1. Carrer Granadoi . 96 . mil.

ESPORTS - -

-

beles

fins a :000
=417-gr 45: l s Are,

Robes do lotes elasses del
raes senzill :I mes fa 'Gran
reserva. RO, llaca 11011succ6s, 2 (qulosc ile brodato).

RESTAURANTS
lag TEalliVA a casa SON.
TEMPS. Reataurant especial.
I Mariscos. Qrantana

Es la reina de les aigües de taula
la de la Vall de Sant Daniel

311111k E dB E BO I 1111 11 BEBE 13 13 III» A ••21121Die ti la 3 N EI N 21•171111E101111.111 111 1211111 111 321121111:11111 10 BEIS DRNBIABIA la a momo sizinalam AB ea El un es •••ausetu

ES

di gratis

1.180.

/11 1111.

444414441+444•44444+4.04444*

s a il naäries, euracid
_
_ miV jouiour
G . Ain_i_na_r

EL NIÑO DE ORD

Jove catalä

rllgùS.

1,

i
Besada, per Madi!
vosl.
4444-4811444.114414+Heee4+34-544

MI PRIMA ESTA LOCA

.,.
lilL?

Walkiria

Werumentai

US$ (andada e- 1878
dedicada a la venla de toda
de medicamentos legitimes 1

liesitja capital per fleSe111.01llar iniltistria existen!. Boiles
referencies , (cacle directa..
Es c riure a I.A PUBLICITAT,

F.

Credito, 4-BARCELONA

Tele». u 2429

Eseriure a LA. PUBLICITAT.
nran. 9000.

Invitacions con) de Pos-

per la eel.lebre 2,11PIA JAC0131N1
EsiTHENA de

Barcelona

Pase del

Verdi, aizet, Gluck, Tho-

mas, Longäs, Saint-Saens,
Flotow, Massenet Wagner.

LII DESCANEGUDA

Tealre

Ponia

DE MODA

MARQUESETA ES DEEFN8A

necessita
Modista a doraleili.

Es

Frederic Longhs, i
del Gran Orgur Aeolian, ii l rrpretant obre.

tarda 1 ult. _ ProEsTItE:tiik
flhn Los papellones. E..31111:0.0 d'El Jockey. F .-MENA de

LA

Salvadofilsina

MODAS

D1putael6 . 218, ter, 2.na.

per

41, •

Vda. de

Pepita Carreras

prano senyoreta Lluïsa Elvira Aubln, aeompanyada

g raMes eolussals.

.9.e.,444.4/e0.4444-4404~143.04-1>

acreditados

distingida mezo-so-

ole la

Ala/1 dÍJOUS,

teeedeepti+t-114/444.04+teet+

Medicamentos
extranjeros

1S.PlaoCalalung.18

bril, a dus quarts de sis, 51 í
audirió, ami) 1;1 presentaciú

+04~114~0~11+0•0444+0+1

Avui, dijous, tarda i nit,
lirans programmi. Projer-

.

Avui, diluus. G d'abr./. Matinee popular
Cabajte. Tip pat-it al! par}
da a tras quarts ni cinc. Estupend cae1. La sarsinda en co arte, L.1
. (keniana , p e r la senyora Lloré eaaz I senyOrs (nonio!' 1 el gran Itafelet
2. La sarsuela en dos aeles El Ph;aro
azul, per la senyurvia Albiarli
han, 1 senyors casas, Garrido Pon:sida.
Pro.s Monto I el bariton Fre qic
Caer
La le. - Nit . a dos guano de (Ira: 1.l
- La reja de fa Dolores, gran Cid! de Re.: relet Diaz. 2. Poca pena, deliciosa crea•cra de Plan. 3. La rubia del Par - INeet,
.pranil.Gs exit de Una la corripanyia.
•
dtveadres, larda , estuperal ver-

dijous ,graos estrenes

COLISEU DE VARIETATS

VOSTE SERA MEYA!!!
1200 ta prraTtlla,ioa, a Paras

Companyia

ARISTOCRATIC SALO
PALAU DE LA CINEMATOGRAPIA

44444-0.44.444.044+6.44444.*

HARANDER (L'alcalde)

VAYA CALOR!

KURSAAL

44++.44414444+0•04.0-0+0444+

bernia d i Ya n drus, tarda: Lea clues
oques._Nst. El g ran EX1T
EL BARANDER (L'alcalda)
Dissabni ni;, ESTRENA do la Comedia ¡talan! d e Louis Verneuil,

Tota la company:a in eseena
vberna
estrena de la dunetill
inca c1,1 insivi:e lacrar N'Apeles 3fra ares
aosaa,,,,o y eu:!ablva n1,3
11.
(B n 1 71.113.1 11J1,11' . Seirat,
SOL DE INVIERNO
rasada estrena de la sarsuela
Va
31
112.00/1 1 /rastie riLiä,

Aviii, Defensar-se o morir, 1

2: Paròdia deis tres mosqueters, El xofer, Vacances de l'Ambrós, Parisette, 2 i 3.
4:44+044>C4+0444)4444444+4444

AL COMPTAT
PLASSOS n LLOGUER

FILL DE PAUL IZABAL

An lit, 2 Defensor-se o morir,
La marqueseta es defensa, Quinze dios de vacances, El Jorey, Les
papallones.

Avui. dijous, moda popular.

4411+0+044444444,444

Sublim marta

Diana Argentina Exceisior

Marina

••••

AMB MARC DI FERRU

l'asseig il,' tlräria,

lean-es Trionn i

11111111

DE CORDES CREUAD!

i 11.

.44.4444+H444•444•44.ffler
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öo t•
at,theib

'O

Saló Catalunya

I CINEMA NOU

Nota. malt aviat. estrena
del graciús sainet Arrea,
cochero!
Preus econòmics.

Companyla de vodevil I gran,
esprciades de
EIENGE3 i SANTPERE
Primera acide,

4131

•

,

tey, Wagner i Strawinski. Diree_
vid: nieslre Lamote de GrIgnon.
Venda de ItMalikits: Unió Musical Espanyola, Portal de l'Angel,

g

Oompanyla de comtdla
QUELL - TUDELA - ASn
QUERINO - CORTES

¡molla

CaSd fundada el 1870

ffl....1Mn1n111

tatedeeepreedaserea, la cal

SALA FERIAN

>4.4÷11+44+00444.0+,4444.494

Curas o Ion»
SS asedicameete

Any XIII. Si'ri' XIV , Tercer 1 úl.
conoart.-Diumengoi. 8 d'abril, a les unza del mal!. Obres
de Beethoven, C. Alegria. A. Bu-

0.44.04.44~44.1,44+.+Ge.s.e.„

e

de Garda Alvarez i Muñoz

lona

Mur

Um

Notadas quinte( 10110% I trio TOlimares. Avl,i, (Moret ULTIMO
DIE,: de l'exit mes grah de la elnemero raria , MORRA VANN9, robra monumental de gran espeetade: 2 jornales . i 3 O00 lnelres , projoetant - se scneera. Art luxe, rlquiSa presentad() mil igualats.
Mes de 30.000 perssones han desfila( peli SALO CATALUNYA Inc a
admirar la mea gran ineravel/a
d'art. MORRA VANNA, EstreneS:
Frase com un gylno (candeal. La
Ola deserta (preciosa comedia

Niftl RilüfUM

de Barce-

R.MARISTANY

O NOFROFF

Matinée a les 5 de le talla
1,a rorni • dia en tros artes,

Teafre Tivoli
Orquestra Simfònica

CINEMES -

. de faseinaciii cada dia renovals.

• Companyia de comèdies de
P ERE ZORRILLA
Avui, dijous,
- Pues grano funeions

•

144144444.441444441#444444•14

Amb sos tneravellosos tiainininews

144+044.4.404.04.444+1~0

darrer coneed per

--"99.10~.11801~~DIJout, 5 d'abril de 1923

htir

CONCERTS

TEATRE BARCELONA
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EL PAJAR° AZUL

Principal Palace

9r- wrw,yemwer-

-,~Plifiglim~mefflumeer

-191"~"Plingger-
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üs

1,5

de

litt

casa, fß
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ümoi

llrtii, '

1

Naif

t•
azizalsimangAmlimulumitaanciainieisAisallE31111111311111111WKILIIIIIIIIIIIIIMIZILIMIrazummicam2333AssAcanumniaiBAncroillimillIguin

