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Minuta obrera de l'imeolniitinreballi tan amalleMent hm> din,
ta
Vocee. . geneot SelAto
tus pel senyor gala, mea ene caricia 4m.y:choteó imb. miä efr alorlentadea MAMO en Ab, tellimid44!
naturalmiza el feble, mereixen l veneració &moda als estrenas ialeifr regreetament de' riawamml;' ita
en d'una moya clan» social: la átese obreen catalana., • ;curas' tema d'in ami
Saldes ha que exishix l'obrertatalb 1 memo cal
Un titile* remara
Boe a fe; l'elogi, mil • agad« gepetit, de - lea seves blUes (Luan. "¡Can de mee mes
titg, pece la clame obrenn catalana. la comunitat social definida es atabas ae legue ì ab vos.
teca 'retrata Itsit iteras ebe me no
1 conscient dels seus drets j deis seus delires, que encane* real, sesee
desellar la mirede sto la 'ice?'
perit de la terra en un dels seieenitunente Més importants, Reme
játier; que ende la
prerh eil «rueda. 1,11 pagesia té un* tradic16 milenaria i portal 1 Tan modesto.,
de la pepabwItat?Sa ao em
entonar 1 trametre ea herencia l'espera terral en temps en gua Mutada
can a iss mana
vesperertiele, -e
squest esperit tenia teta la frescor 1 l'expansivitat de les coses botes d'era ignoraria Sí . tte' oesoot
t
a inente. Per això és tan profundament catalana, que ha hagut 9° Poda consiot sas bar play as roa
ésser dlirant segles la pedrera inkagotable d'en han eixit tota o bru, de la matiza ramera qtx no
si mara 'si Es ben plantas o esquiI? dementa de replacnnació premia: la llengua, l'art popular
fies els 'ametalada representatius del poli peculiar de 'Cate, la.*
Ñame respoidre a aquest senym
kinya.
alguna fiase carreta del "GlosLa clame obrera, perd, començà d'ap;arèixer com a desee eol- amb
sari"' Xenies, ore ea fas »inerme
tafia en iniciar-se l'expandiment industrial' de Catalunya, poc lamer a la cate gorial al saanicares
juprés de la desfeta de 1714. L'esperit terral amb tota els sena a l'aniedota. Els Menas' estadans, ter
dributs s'anava decandint, i prou hita tenia a servar-se
taba .de multa • per Mita d'imites>
gi penosa:wat existía. Vingtié, a más, a afegir-se a nona fa. cia. no Prodiguen aun ensaca. 1tigort
lien de resperit terral el corrent'universalista que imposä al mo- El públic no n'U de ter res el Ea.
l•no* obrer la doctrina. de Carlea Mari, correo* que si pogué Gusol Mea cabellera o si je tino ei
Vier resistit

per l'est nacional d'aquells pobles que el tenien

el plena puLtana, no lo pegué ¿caer en aquella altres que er
tejen en decadencia o en estat d'estaborníment parent de la
loe. En eselatar la gran guerra, després de tres generacions
obreres d'univerealisme 1. negació de la idea de' pätria, ele obrara
nobl es belliorerants,se ~tiren, abans que.obrers, patriotes.
Agio', en canvi, l'obrer no tenia prou sediment racial per
asimilar-se la doctrina universalista i superar en una afinnació
i un sentiment de patriotisme generes la erial espiritual que el
marxisme comportava. Cal, però, reconeixer que el trebällador
tatalä donà maestra d'un eqUllibrindmirable en manta °majó en
es magnifica moviments obrera de millorament moral i de
consciencia catalana foren iniciats per patriotes benemérita. Aladin principahaent a l'obra d'En Clavé, que si avui ens apar
arada de provincianisme pintoresc,' és parqué, d'una banda,
l'hem vista superada pels nostres Orfeons, i d'altra banda pereM. Paaaaita complettunent com sean de l'esperit renacllu, tenim
la Undencia, de vedada' injusta, a amidar amb aquista mesura
.engent totes les ,coses pretèrites.
Calia una lució persistent i fortissima damunt. la selecció

nas Ilarg. El literat que s'estima »t.'
neet els sus remite el del piblic; els seus escrita • 1 ene I prou,
heu alas?
No ho heu entes, natbralment. D'encd que el mita és nviin, labra i rbome s'entrelliguen estretament - eis el tos
dele que en :da conteaurants i
buc en el me de »un descendente. La
vida moderna que d'una banda rol
bla que-amb la dissoloció dele tutees
i de les tertálies, amb In creació de
be grane ciutats, Ingi vingut a aleblir eL vinde perece:al entre l'escriptor i eis Ilegidors, d'altra banda, oil
les mil xafarderies mitigues i emites que escampen ets llibres i la Premsa, ha vingut a donar a . tothom una
vastissima infonpació sobre el lisie
de cada autor i S'Ah= sobre ela sao
•
vicie i Negases.
Lluirar contra el corran &Inútil.
Ara i. maque rinterts que desvetlla
l'obra ens suggerirà un interés pes
l'autor i, al contrae, la mosidasea
d'un borne interessant esa esaanaassi

des nostres proletaria per suplir la manca d'una tradició secular.
Apesta acció llha feta l'Escola del Treball, instituti6 que per
ella sola feria retonor «un Gavera en plenitud de poders, quant
lbiS d'un organiisme rudimentari i purament administratiu com
el dese de. conieixer le sera • obra. .
la Ilancomunitat de Catalunya.
Aquestes consideracions m'inclinen
Els estimules de l'Escola del Treball, que són alg una 'unte- a contestar al • mea-aarresponsal, en
:
.
nars i que junt amb els ex-alumnes són
. Uncid a- eral« • De' »tejos n'Id ba, qtee'..en eón, fusa,
b Pera% metieses:Oda del nostie7clitanient priletari. Perfecooats en la técnica de l'ofici respectiu i ornate amb una cultura cutre eh literata catalana. També n'hi
un
P•11,

mata
r ni
ro

científica i litericria que mona industrials envejarien, ells han
fésser forçosament els directors del nostre moviment prole-'
%fi en termini no gaire Ilunyä i podrà acabar-se d'una vegada
pest espectaele eergonyös deis "meneurs" forastera que :tense
haver exercit mai cap ofici, sense posheir altra técnica sociológica
que les receptes inflamables de l'anarquia, s'ensenyorien de
nostra clame obrera, no sempre amb finalitats redemptores.
Damunt l'hiorits4 dos i be-dial d'aguad hivern crudissim,
fendevinen ja alune senyals de les orientacions novas. El nostre j ovent: trebanador ja no s'embadoca davant qualsevol xerri rede la violincia. Se sent solidaritzat amb un poble i participa
deis seus ideals conectius. Es pel carel envera hom mateix que
tnomfa sempre el *et a ésser respectat dele altres. La causa
de l'obrer és cauta justa! la justicia no arriba fins que s'esdevé
mternament just i just en tot ordre, en el moral, en el ütnic,
en el patribtie. elan es va per aquest ram!, la justicia, per rriomlar, no necessita sinó una cosa: temps. Però abans del temps
de la justicia, arriba sempre el temps de la intelligéncia, que
es el que: l'Escota del Treball ha fet arribar per als obrera de
Catalunya.

La Política
COMENTARIS POLITICS
divi ~gola el "Diario de Baralma' el ces editarlal d'ahir.
er comentari referent a la etadin:
'El Directorio no quiere suspender
censura porque no tiene gran conte ra en la benevolencia de la nene. si ésta le alaba co porque no puelt hacer otra cosa. Tan luego como
censor desaparezca, los periódicos,
SIl todos ellos ;estremecidos de he
encidas oligarquías. sacarän las ga'Te q ue tienen escondidas, y enseñaki los apodos dientes, no sólo para
rstrer hipócritamente como ahora.
l'e' Para morder. Sabe (y repetimos
Pa labras) que en la mayoría de los
tases esa adhesión es forzada y que
tracias a la censura ha podido escale el nuevo régimen a mortales denleiadas."
etz MISSATGE DELS
TEL.LECTUALS MADRILENYS
•
A des,rat del que elta afirma ia

4.

pot sgew per itglIr ele el
dc tamuga dele intedecluatt

e'S

Uadrid als

~pu (Mima kto

°me i f, i roe 5 Oliet firma:
dig an inteliccreal, per esemple, el
&atina 5«e Nertio.
(me ha pum, "bis, de en*
s'ad "ssarasisr. Ce!,

e ';,,t
z..!4,
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FUN(10 8EN.`T1.7.9
Un dia d'aquests es foril al Gaya
una faarió a mofa de la *eltaciarija
de la Prensa diariis de Barcelona".
La fumad roludaira en l'es, n-ena
d'un drama que, scaons les gasetilles
publicades amb tal motiu. is "me drama honrado, espai‘olisimo".

ha de bella, val a dir-ho. jO no m'en-

tretindrä a classificar, pesqué no cul
considero amb prou autoritat estética
per ter -ho.
Pel que pertoca a la modestia, encara que no manqui en absolut en el
nostre gremi, no cree que sigui la
causa de la nostra sobrietat en materia de propaganda perconal. La Causa
traque« Imanen, Mii remarcable perqué conviibim amb , la literatura més
profusament extulicionista del món,
cal cercar-la en lea especials condic ions de la :mitra vida intellectual, en
el provinciahisme i el cretinistne de
bona pan de la nostra Premsa, es la
terrible por al ridieul que frena tanta
impulsos i atura tantee iniciatives. Al
meu entendre, aquest és el fet.
Les nossres cases editores no exploten cl truc anecdòtic per desconeixe-

ment de latid; l'autor-editor, &mune
tem les ironies deis . companyi; la
Plernsa... qué diantre els Onerosa la
Ifferatura al vuitanta per . cent dels diaris de Barcelona!
Aixi hont explica que no hi hagi
ningú a Catalunya que ignori els posats del davanter Piera o' del migcentre Pela& la figura dels quals és

escampada sctmanalment per tot el
territori. Per contra. ¿quanta gent ens
podria dir si En Carlee giba és mes
alt que l'Alexandre Plana o al reVii ?

AJUNTAMENT DESTITUIT
.Un altre Afunlatnent ha esta: destitait: el del polde de Perdían.

LI

.8.4.VDERA CATALANA

A MONTSERRAT
Ahir o maydia va jure facilitada la:
"argüe.: nora al Gavera civil:
"Ultimamente y en diferentes ocasienes ha dado la Prensa la notieia
de haberse puesto una bandera catalana en uno de los picos de la montaña de Montserrat, y tal hecho, que
en ninguna ocasión ha tenido importanc ,a. ha ski:: objeto de versiones sin
fundamento y para todoll los gustos.
'Lo único cierto es que un grupo

Ja -preveig l'objecció: "Es natural.
A un partit de futbot assisteixen
3o,ouo persones i ein !libre de critie
o de poesia no el llegeixen ni tres
preincaidr1 replicar que 10
-cetEds."
-no
tene que en madeja de pilletes els
heroia de la cultura intelleetual facin
la competincia als herois de la cultura física 1 que gé preu cola a Planes
is mis popular la penosa de Cae
pentier o de Criqui. que la «Anatole
France o d'Andri Gidr?
Dic, només. que l'absincia gairebé
absoluta de propaganda gräfica que
ene denuncia el meu Ilegidor, de. eles
d'un poni de vista social. un fenomen
extraorditutri í. a 111é3 a mis. labor-

tú. Ami ga mea, fetevos retratar!
excersicadsta colocó un baddera en
Cid« soodevits
la inmediación de la ermita del Diablo, de la citada montan, en el mes 11n1111111~1~1111
de mayo del Mío anterior, y fui quitada vos 104 MOZO' de Escoadri de
SITUACIÓ
Monistrol, en er mes de noviembre • si.
rebrote."
II. Mese ealuelonada la rana
•
de Macera bollänkm, Eta pa.
LA BANDERA ESPANYO. trena alean unforneele Sub ene.
LA A LBS ESCOLILS
mete. eelestelhe Isineedlatne
ioles de Monee
Radies ele La Ven lit Cemiteirat' Aleen% 1 en .ap

A EUROPA

° La Jueces% de primera suma-lo. per fer-he eunt, aneo
se. de Tanteen, Atiene en dia -delLiirtebbei
Isee el me.
ala de fiírioug poseer fadrine Orquesta use circular, «dan«. ala IM
cielloodim
eu be* ~Id na iiieret Va» M- ' mores qm 'Mea librada 1. -bendi. idt 1111011.6 Mieles Naii.
eren aspo i eis gr-liretal ea mucre el in ION osami visible . e Ni*
AtArgett
',ahume° off:IA*9.4,3.

!he
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• 1.

ciej7t
le
c;d11
. .emieeklef)
... t. ..,.,,q 1 etemetre, i. .., Netait
l•
inuitell
de
eartertiLee
eormi
int,13, 111orm
de -Sale -moneda ,que
-- -Lii conducid - -eiiiiiitic
lmse la pecelidIgOtaelif,
oye. »roduirie ite3Gettfilelleralt
de tetes deelii,•
sobra eta nieto*
d'experte elite lineó& liare a) %estrada, menys que'trae
'Patear 'edil une tue
p erlin1 sera la °rural,. fans
leola de eonetth' ei
ta, ei ee'ne pennel, j
nova banca trellaigusittitrano evacuara alta hpot
teórica.,
solament ie ege
-d'eatitaid er, • di 014 . .fer, : ment I desecla elut regalat a Id
la Rambla, M'ole
.,, •matera" el neutral, real de la
Hangar la nava e-,.'1 je--áleeee
eornencament de ta
.rer darrera ..-e montalskAjefia- hipoteca, Oeul ja explicarem, el. .dif Vn I al final de lntets
nya: el maro or-paper (golthio- .'renteinnare tara un gran pade la napa de
tenmark). La oraaCió ',d'aguaita per.a condield que el matra . aaalli- venint
Crallafed•
nora banca es «ea -Idea del seo mist.- dielld Nepe. -.:. iota, en tia
nyor libada, - director , del
el smare,li opera 44, cine
Reichsbank, comtessiaracleles di- latid lis peilt rtfoliept& es pe...
4 Ii2eCala
vises i veritable dicladorde te.
itt:Icc gemid adie
mea ea geropea
Conomia alemanya„ ele . manera, ira% dbfecti d'una coima».
de . Sirtand—.
que ele experta,- ea aquest pene, -Le sourerai‘de (el, es la.-11 - sa- ---a ilp eequener teentirquelior.
recolianaran a la ,Comiseie.de da momee' I cada vegada que e s . -n'iles a-eh
racept
la-darrsta
iteparaeions la aducido donada paga alguna, ¡coreo . Pe r* l egal- Urde manea
per Alemanya.Tambd eienibla ment no hi ha encara res «te ludo* PartieWaittinktan, i
que ele 'experta . lea '.i.imeategus blerts Observre, paré, que la quir, per produir l'efecte deeit
peor geeist'aillior tepes'«
11 »Cobeara de donar a..ftlenea. conversió Irga) no da neoesebe
aya una moratürla da rais arel,. ida. permite la simple Indicad°
Si atecl es converilds en fet,: la perradlatica que el maro no se- ha ' trallenfile Perfe iiorienl
Conferänele d'ezperts 'Mari ese r& objecte d'una c.onveraid, fe- *1111* P or a ekeggfri; .ratt
a. Mut Josep.
tat ira gran triomf per a Alerosria QUO el pabilo rabandonds
/111olel2
;.11114cola Ilemlneecon
nya. ,
per t api. La Imperase& en :un
.
, Per a la oreseel , de la nava moment, fulminantment, per- chut .1i,tionatitue16.4»44
banca d'intimad, el problema deis el aeu valor. Es guau es té pa nacional (matra els rätols
més"impoetant de el,de trober en comiste aquest elementslano- iluminases bunyole. -eontes ele
1 la guardia de les operacions da
vin!ent esionranie que fa varita- que eseatinum la, «une contra
la nava banca i, per M'U, de la ble grieta Ja reiteració de le de que! tensa magias bombea«
nova. moneda. Qui be de donar teMParall' dile • tenedora de apagado», contra ele de vapore
la gerantiaf Un empriestit In- marca que fa en, draft de Ma,, de merouri de color yermen que
. tenme:dona'? Un ensprestIt inte- drid.
ao neutraliteen ni afinen la viorior? Un emprèstit fondo late'bula d'ego.' ceo, ainb,
De manera, dones. qu.4 Aln
riort L'economia allimanYa ha
-drem;stiba,lovned. asa templementari el bien, epa'
eilst. sempre Pantiete als. cm`
el mere ,or-paper. Aqueet
¿tecle Bel.
prbstits interior 1 be fet nau- fa ¡Meta perqub tiemble un
:Ireat . da. efe s . li;»LPPP,
fragar tots ele impostos inte- eonteasentit. Perb ti una ezplia, cosa mpet natural i
rior. toreo:eme. Ef eeu ideal de, cache El goldmerk, o mare-or, .0,1up4it dita motte sep.:
eaturalment, remprbellt Inter- ave' no existeie spaß de teta*. „soce-900 1:0~1441, — Es la
encama!. No da pes dublás, itee es una simple equival2mcfa: ,erint de la petita dnralstaire, gt
ré, que si els atleta -I imbretot La unitat de la nova moneda. Mi' /fabricara eatalleeot deser amo;
Pranea, veuen arel) simpatia te cenvi. vtddre un mero tor . Un' '.'n'estima mea *asee cap d'arencreació de la nova banca, i prin- Maro or val la quarta part d'un'
a de aus ni> pan cap d'hoele
cipalment si veuen en el repta: dólar or. Si un dólar or val quaIrtente di ter
bliment de la moneda alemanya ere maree vint itenlete. el maro pe ite stiesaeois,*cl'ester ebbjeette
Ute començament de sistematit- or valdrà la quarta part exacta
Les crisis periodietiques d'un
sació del problema de les roe- del, Iblar.•Pertrammete moneda
elenrable; .49.0 11 Se
racione, el capital amertob i no sieli pass küör, eled que eei4 morelil
de portar a coll i-bd .amb , e),
ranglee 1. 1,4 ,e1 capitel sä del de Palrar. 'aerh uni niaptaffte peo , sep
capital e( semi -crèdit de col
:eón, eflültrit les•"porteá'llei
_Per. que, $1 no a, detretlerilek
hltefiar; no if;b
• ... ,
'l'empatan: -'- - .
elide* rom eoe.,-E7 pereeteb, que i1 l$roiI
de l'OLa gent espera amb insta
de la nova itenedei ten djran ef : • de nyee'reer merece
que el aoni....;
rinnt
mediterrani
acinesia si:duela i suposa que mero or;imper. encara que odie'
eitere; .rat li la res tot alzó meo• ,,,
sera li estrada definitiva. Ti sembli una broma. •
(a compense(
fam • de tornar a cometer r
EI mere aeabarb, isr cre keset .haver
eäntima 1 no hl ha ene 4 • no va malament. amb raro de cid 4 sentir-se dir cada doii
Bent Martf dele ballets' de iota per tres 'que la indústria cata::
q ue gomita emb la rolde .
No hi be res que embafl Mis t'uso i ecdors. i aouest pele bina , explote tole la 'Penineula.
Itationebrarkie. — Cada dia
que eh ~rin g , ele minare tele forme-ti al naltiareallsme manehiliona. A més a MeSte . ai lid la tan d'abans de la guerra. lía- eón mdi abtindants en renca.
grill ha admès 1 ha fet el eor vent-se inicial ja reretalvi. ban Ufat dele nostes careare, l
fort devela de les solucione del desaeareeut els bon g del Tresor da día mire de mis variada 1 liproblema tnonetarl que s'izan gue serenen tres meses enrera ea pallerontia. —Mare de 1)Sul
metal_
T
donat fine avui, cal pensar que 4,0111 Mil» de pagament,
—En la noetri Orla
lotes aquestes ,solucions han " goldhenleie" i l “sebetzetneetat .provIsionals 1 <me no han welaun g". per. de fel. hi ha. ; &ocies sobre Holanda, publl.„
monntles
lneals
i
les.
,.
un any en aquee:
ultra
les
tau
fet goig a ninfa. El renten- •
Ye
e era
bolumnes, 'predeiem que Te
mark fa siempre un gran papar. monedas editiulis Dele terrecerPs manid dret oom un eirl , pero
rife. dues elasse g do moneda:,e14 teitiwg gaita t emp i, retecia
el rentenmark no es ni sola- mere 1 el rentenmetk. El ralles demmer l'Home elle". Dones'
berailer, a ft,
ment moneda legal. i. dificil: 'e:Ir- p eo n e s'haurä
hi sont. Ele ministres
ment resi g neis • la mis pelit a . ene toles .eqnestej orines d'irse; dlphieti . eecoettoos s'hari retiratt
rrisi de ronflanen o la m.is fingió'
etteornitb laborant per a la con_
heu inflatkl. P abria com . un
'••jeme% ;de . l'aptonomia. Aleó'
1,.parla molt alt en pro del nostre
cOp d'ull. e que ene emplena
•
, de satlefeneid, aneara que no he
Df
•
diguem.
gtg . !ormine-det trobontro-
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EXPOSICIO CASANOVES
Amis tot 1 que a l'expoeició que
En Casanovas celebra actualment a
la sala de "El Camarín" no hi hagi
cap obra que superi alune dels inobli+
dables meced, de l'exposició de rany
passat. el conjunt de la d'ara, mes
ben diL el conjunt de les obres que

constitueix la seva eroga-ció d'enlosar);
resulta Mé4 homogeai i niés madur que

el de l'anterior.
En Casanovas segueix fidet ah sus
principie i es muté dintre els vetes
procediments predilectes. però sembla
que en aquestes darreres obres sisas'
etanol al natural amb mis cordialilar. La tendresa severa que tramen-,
dia de les seves figures femenfnes
d'abates, ceimoroses i robustes, fet
més expressiva. Inés assequible i mis
humana. Muceta ditencie que deabellit amb
mostea qne
la contemplació de la bellote de la

forma sin, que iba rendit »iba
una discreta sensegalitat, pot establir se d'una manera Milete COMP11414d
' Pollensina*, datada 'Play mi& emb

qualsevol de lea alees 'obres que figuren a l'extedrieh especisianeut inlb
el m'anille ''Cap de den.e, In mis
d'unt expreside exquhida.
Mul tes dusa eres reweeettu lee

edonics 1 ogoedit . in;
444 fliims thulméd. su PUM( Ilh
ida la sedes, Mesita!' di beil,
com

•

IncIet 11-ieite
delleheeteme

gairead'—
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"e
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•intd.

Indignad:tes emo

al lima:4Kkomegli9414,419.-'
,_
act, elf.a9eksife.;Algäue
g e s te» SA; a2
, aada4101/11,1.
14
'•
eions arezeologienitip;
Fine ter. Mic.clitt
egiraclleg, .. e dimier,lt ;e
reserveva e dret eicluIlu Os
practicar„,iie,t,rvoqp,
Vall dale Reis :

APe'

t

im
dillabkr.t..

iinepele -ion” eta
iord.Cientarvon, en . ene - AM centrarte «ella. Pei* IM ¿Vata del "seic territori,-etherevre
eypci..acorges tándeuient , a,
Ituta
toa -eptirack)
peritinalitit Meren& b itee
teneionted:efeetua r excavados*
h., no tinguiterin •ur-ewihr‘Ar -

°metete.

Sovint. en efeete, edliverdie.
4 ne els inarillittrelidlitg****
egetblegii per demenar-loe erei:
fectuar recen/neo. Bla eteriem
de partir- se et:readtiet
eteavacions..- Alisestásisferte‘
mire, . han astil tempre.:deeltT,1
.
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-•
-•
de
•
puny.
de
51
anys,
Josepa Rita !mines,
Va acompany ada d'unes invitacions,
La pobre sogra fou auxiliada aj Dis,
PELS
CEN5ATARIS
Baluard, 8, al cementiri Nou. A les pensui de les Cases Consistorials de
tambo redactades en espanyol..„,
L'Assikiació de CenSatarh ha orgatres.
diverses lesions al cap i al cos.
nitzat per a diumenge, a les onze del
divendres, dia 22, a la Sala
Francesc Sampomf Roca, de 65
tuati a rAteneu de Sant Gervasi, car-al
20,
•
Dom
del
Con,
.
anys, Nostra
del dama- ter Alfons ši, 127, sind conferencia Aeolian (MI de Paul Izaba)), el ceneDurant
I
després
gementin Vell. A les tres.
gut critic musical de "La Tribuna",
Joma Villar Hernandez, de 79 anys, mar, usen •7 .• • en la qual rillustre Iletrat En Joscp Rabel Moragas, donara la seva segona
parlan
dels
censos
en
el
passat
Mantener, 142, al =mitin de Les PURE PERMANyER Camps
conversa dissertant sobre el tema **Dii en el present, i modificacions a intro- versos aspectes de l'hutnorisme en la
Corta. A les etÉe.*
catalana
que
relegislació
duir en la
Jeme Rige Istsibt de 77 anys, LES MOSSEGADES
""
vida, en la literatura, en la música i
eramot, n.o. A les Mes.
QUOTICIANES gula amiest dret real.
en l'escena", amb illustracions al piano
-Mera Estela Ibais*, de cinc mepor Janos Baranyi i el dissertant
Hi ha una nuca de calma."
ALS
SUBSCRIPTORS
AVIS'
ma, Villarroet 107, al cementin Nou.
La conferencia esa anunciada per a
D'ahir, només sabem les següents:
DE
CORREUS
Ill'APARTATS
A les quatre.
dos quarts de sis de la tarda.
Al carrer de Botella un pos d'amo
54
anys,
L'Administració Principal de Correus
Jame Solado, ~sol. de
Les invitacions es faciliten a l'esCera, 23, al cementiri Non. A les desconegut montea el tenme; Job, recomana als seus subscriptors d'apar- mentada Casa Izabal (Passeig de GreMas i Rius i a una pila de mis.,
de
recollir,
en
encarreguin
que no
Fluatre.
25).
Després de f eta la feina fon condnit tits
aqueas, la correspondencia a xicots de cia,
Fea:~ Rodee Bodas, de 4 anys,
del Pare.
posteie de Sant Joan, 6, ad cementi- al Laboratori
suya, puix es ddha mole
dotze
a
catorze
Diumenge vinent, dia 24, a les onla ma. iserftimada per les del 3ab6 Heno les mans que l'usen 1 aquestes COMUniquen
- Al canee de l'Aliada. out sin,' un
gi Non. A les tres.
sovint el Cas que aquests mandata- ze del mati, el Foment de la Sardana
gos
sense
amo
va
mossegar
la
non
de
als guants el Set perfum. que 'serme tape
de Previa. exhala l'intens O persistent aroma
FUNERALS
precoços extravien corresponden• •
anys Empar Molina Tortajada, sol- ria tienen els segells i fins i tot in- de Barcelona celebrara una bailada de
ciar la distincid i el gust refina! de lo sivi
N'Anteada Sonons 1 Pasta, vidas
s'ab()
de
tocador.
El
la
ejes,
caracterfstic
d'aquest
sardanes a la Plata de Catalunya.
tera, produint-Li una ferida contusa a Unten d'obrir d'altres apartats.
d'En Ramon Segara. Noel el dia
aplaumolt
de
la
a
canee
qual anirà
mestreozo.
• 3attö Heno cje Pravia perfuma delitosament
de febrer. Avui, a les den, a la Con- la cama dreta.
dida cobla "Barejno".
Res mis, per ave.
eoPdd•
Corla
Ca'aä
•
Na landa Apela 1 Ilionsalvatge,
"GRUI- Mitos Cata l 131 Elles, 515. EACUISID111 LLONCIININIA LE.
vid» d'Ea Joma Clara 1 Comentan. PER UNES PARAULES
CITIII1A 811 11 IA des do
Telefon 1884 A.
XUDES
Denle, a dos amaras ¿'onz., a res1L'50 pe g getes kg.
Bomboneres amb doleos per
iglesia de Nona Dona de• Pompeia.
carece del Rin (Sig.
Les veinte
,
i bateigs. Presentació IRORTADIEL.LA. a 1'20 pessetes
a
bodes
Teresa Reales tienedies, di anys, I
lata 1/8.
L'esposa del sastre /*cinglar amic Lluisa Nieto Roman, de allmsys,kte. exquisida.
FOIE -ORMI, a 9'95' peinotes
doctor Sixte Cambra ha infantat fe. nien vells •ressentiments;,,,aide, a la
lata 1/8.
LA DIPUTACIO DE BARCEliman un robust nen.
una de la tarda, van embarco, al corVICENE FERRER 1 00111141'LONA
L'enhorabona.
rer, i dinutitnt amb ved adia• forte,
Dimares 'que ve, din 28, a la 1111011: Placa .de Catalunya, 12.
deixaven escórrer Beagemavall una tarda,:celebrad sessió la DiTelefon 112 A.
,
Indrdia
als
Mindlisi
ene
menta liad
putació governativa de Barcova biliar leáis • la moral 14nes cos,
ExPosIaDg MQBLES
•.
D'E. ROIGE
•
tema
Per abal form maduides a la Dco
Hans &asid a la inauguració de l'esEL PATRONAT OBRER
c
.•••••••••-•
DE SANT MIQUEL DEL PORT tabliment de mobles de la casa E. RolrtAareid6 Ineursionsta °Cate
Ea ice Sobó Pm, atase borregas 111 adul. observarb, en Consumir la federe.
L'elan arda& d'aquest patrona re• ' gi, instaSada al tener de Provenea.,
número
es.
bode Adiada raen insegura de
recull
de
balita
funciona
modo» de cap mena. EI seu Incoo. que amb el temes ha mdlorat en duran
n
prenutarko
' $ dYi
Es de notar l'especia dispond6 de
is seed III lepeeki6 de Votografie! Mal** • diasess to es
entro
el peone diumen gta.-Isa
hintble pedan es mané len 'binas al 1 (regencia. El veredicte del etiblIc
aek_
_
vet*N'e
la
restabliment, el revés de les altea
d'ea M'en* a lia
de la terda.
reconetaer muebles tease
•
TORIS••
e;
Ma
r
quarts
de
11141 caín al principi de la pastilla. as imanan en
indústries
similar*
instandes
generaldiciet «Raids'
Es representad l'entrenan cenan eit
esa!, * • S
Roigé
ea* coman ion cama de tres postines. qualuats.
un acta, d'En Jaca Aunaran, "L'ant- ' meist le1 angationa La casa E.
_
_In'
Mi esa ~amar Enteres comercial
.
lobead« de Mema", el mune dra
110 pies. padilla
id brete- tliltS , -110111Carne
l'ennsicid
asa,
~id
udi ti boa
teltle en tia ene de Rin 1 Vidat41au
'
todmoli od
!INSERIR 011-0 SME
te o* lo* pis de La
-AMEOS* • iba jedwaules 1
pelad
tielle 6 del ide; ta fumada di dd seasrobisecoliar*R Palo aPcie
tibie tiatol de 0
ed,,loe',
'7
7„,0!
'1 DIddlello P•oln" es PR

Joma,

•

de

1/4-ffeno

a,

roce

'emes*

•

id,

•

corvino:1ring

;
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ALEMANYA

nacionalistes

9 de totes pases la issolcii
MI Re chstag
za—Els nacionalistes dele dissolució del Reichstag,
Aren que faran tot el que els
possible per arribar a aquest
flams.
CENTRISTES I ELS SOISTES CONTRA EL SEPAeITISME DEL PALATINAT
21. —En la sessió que alar
a l Reichstag, passä a parlar
garata Heffmann, el qual declaac considera la qüestió del Pat com a qüestió de vida o de
per al manteniment de l'Imperi
Reprova la política seguida
'asiera i protesta contra les feces separatistes.
a socialis ta Schultz demana la pemort per als separatistes que
aetinguts.—Havas.
• SOCIALISTES DEMANEN
RATIFICACIO DE L'ACORD
WASHINGTON REFERENT
j LA JORNADA DE VOLT

HORES
Brrlin . 21. —En la sessió ceda al Reichstag, alguna di..
es socialistes demanaren la
eael d de !record de Wasen. relatiu a la jornada de
bares de treball.
preveu clon per al primer
seran augmentats eta
rs dels funcionaria pública.
vas.

LES REPARACIONS
"Badische Anilin" renofacord amb les autoritats
franceses
eblanea, 21.—La Companyia
sebe Anillas ,' ha renóyat
-d general signat amb les
Mata franceses.
la% seva conseqüència
:ara als aliats, en concepte
na racions, 5,600 tones d'acitroginats.—Hayas.
,\IO DEL PRIMER OMITE
D EPERITS
PROJECTE DEL BANC DESIO OR I EL PROXIM PRESSUPOST ALEMANY
as, 21.—E1 primer Confite de pea
ama sota la presidencia del geDzwea s'ha ocupat dels informes
etats pels dos sets-Comités reiaal prejecte d'Estatuts del sane
rtataiit Ca i rd pressupost alemany
r z Ineriei de 1924-5925.
Eis térreo tractaren també de la
ii dels monopolis a Alemanya.—

DE FRAN

del monopoli

L eicindol deis pefrotis : El ministre
de Justícia es nega

deliumms

a dimitir

La Cambra decideix la

supressió

París, 21.--Cambra dels diputats.—
El ministre de Finances proposa la
qüestió de confiança i per e8 %sets
contra 190 és rebutjada una esmena
demanant que es cenia l'explotació del
monopoli de Ilumina a detraes emi-

tes, sosa el control del Govern.
La Cambra rebutja tumbé, par 350
vots contra 67, una esmena comunista
demanant que la supressió del monopoli tingui lloc montés després de les
eleccions.
Alai mateix adopta el Cambra, per
365 vots contra 188, l'anide - 36 que
suprimeix el monopoli de Ilumina.
Es presenta una esmena comunista
demanant la creació d'un article 36
bis en el qual s'estable:el que nc es
lliurarà la fabricació a la indústria
privada abans que siguin posades a la
venda totes les rniquines actualment
utilezades a les rnanufacturps. Aquesta centena és rebutjada per 390 vots
contra teci.
La Cambra remet a la Comissió una
esmena del diputat senyor Herriot,
estipulant que en el cas de tornar a
posar el monopoli, els fabricaras i xenedors de llumins no tindran dret a
cap indemnització.—Havas.
AL SENAT FRANCES
París, 21.—Senat. — El cornac de

Bicis. senador reialista, declara •que
seria una gran desgracia per a Franca
qu ce! senyor Poincaré abandones el
peder.
Despras d'algunes altres observacions sobre la discussió general. es
dóna aquesta per acabada, i el Senat
pasea a discutir els articles del pro-

jecte de la ContiSSió sobre materia
electoral, hostil a l'actual manera d'escrutini i ,esaipula que els diputats
. si.

gua: clegits per escruten unmomma
El senador senyor Peitral presenta
una esmena relativa al nombre de
vots que ha d'obtenia un tendidas amb
relació als obtinguts pel seu contrincant per tal de poder ésser elegit.
Aquesta esmena is rebutjada per
150 vots contra 114.—el-leas.

L'ENTRADA D'ESTRANGERS
PROHIBIDA A LA BORSA DE
VALORS
Paris, 21. — El Consell de
Ministres ha remes avui a la
signatura de M. Millerand un
decret pel qual es prohibeix
l'entrada a la Borsa de Valores
als estrangers que no vagin
proveits d'una autorització expedida per les autoritats competen( s. — Hayas.

estat solucio.na-

vaga general
deis doc., eras

a la.

‘ICORDS ENTRE PATRONS
SERAN SOTMESOS A
ai r-EPTACIO D'UNA CONFEIENCIA DE DELEGATS
ladres, 21. — A les dues
esta matinada sha puhlttI
oficial. amant el final de la y aga dels
lladors de! molle. Eetipue les condicions de l'acera
Icita arribat entre repre.

ata d'obrera i patrona, se
etran aquesta nit a l'accep'j efuna Conferencia formaper delegats d'ambdues
•
e reserva de Taprovaciti
íneord per aquesta confe'e . el treball es reprendrk
rices els porta de seguida
ee periin a cap bis els ara :ser:1s necessaris que a
vagin encaminats. — Ha

A

IÅIhUOM

D'ANGLATERRA

landres, 21, a les tres de ea.
Lada (Urgent ) Oficial. —
saga dels dockers ha estat
nonada. — Hayas.

UU.

sencials que projectava per assegurar el preve-intente—Hayas.
ELS PATRONS CONCEDEIXEN
DOS XELINS D'AUGMENT
Londres, 21.—Es creu que els patrona concedeixen als treballadors
del moll un augment de dos xelins,
un deis quals els seric tan sols concedit posteriorment.—Havas.
EL TRIOMF DELS OBRERS
Londres, 21. — Els obrers del port
Iran aconseguit dels patrons les segacilla telares: Primera.—Un xelí
clima d'augment a comptar d'avui.
Segona.—Un altre xeli diari que s'abonara a comptar del día primer de
maig. Aarament els patrons s'han
compromès a no exercir repressalies amb motiu de la vagad. — Hayas.
EL GOVERN ANGLES FA
CONSTRUIR CINC CREUERS
Londres, 21. — E1 senyor Ammon,
secretari parlarnentari de l'AlearaIlat, declara ;me el Govern ha decidit procedir a la construcció de cinc
creuers.—Havas.

Washington, 21.—El ministre de
Justicia, senyor Daunherty, es nega
a presentar la dimissió.—Havas.
TEMPORALS DE NEU 1 VENT
A TOT EL LITORAL ATLAN-

TIC :: ELS ESTRALLS
A NOVA YORK
Nova York, ai. —Sha desencadenat un fort humea, acompanyat de
neu, a tot el litoral de l'Atlintie, especialment a Nova York, on quatre
mil horneo es dediquen a netcjar els
carrers. Han queelat interrompudes
nombroses línies telegràfiques i teIcióniques.—Havas.

L'AUGMENT DE LES TARIFES

FERROVIARIAS
París, 21. — El ministre
d'Obres públiques ha comunicat
al Consell de Ministres que es
proposa aprovar tot seguit, encara que amb Ileugeres modificacions, les proposicions retaleves a l'augment de les tarifes
ferroviäries, proposicidis que
han estat formulades pel Consell Superior de Ferrocarrils. —
Hayas.
EL S FRACS FISCALS . — UNA
CTNOI T ANTEN A DE VENEDORS
DE DIAMANTS DETINGUTS

París, 21. — El servei ponclac contra els fraus fiseals ha
ocupat aquesta tarda un Gafe
on Os reunien els venedors de
diamants.
Uns cinquanta individus han
estat detinguts 1 traslIndate
la Comissaria de enticen. on s'ha
començat la instrucció de les
pertinente diligencies judicials
contra alguna d'ells per filtrar_
caí ele In Ilei tfee tran gere i la
Itel de frene. aiji corte per la
ne inscripció en els Registres de
Comerç i per tinència de jotes
no controlades.
Un cop tots ells varen haver
declarat van ésser posaba en lli_
bertat. — Hayas.
UN ANARQUISTA ITALIA FEREIX GREUMENT UN SEU
COMPATRICI PERIODISTA A
PARIS
París. m.—Un mosso de. restaurant,
italià, d'idees anarquistes, ha engegat
alguno trets de revólver contra el periodista italiä Bonservisi, director d'en
diari italià. que sortia a París.
Bonservisi ha resultat greument ferie
El crina sla comes en un restaurant.
—Hayas.

NAUGURACIO D'UN CIRCOL DE
L'AMERICA LLATINA A PARIS
París, 21.—Amb motiu de la Meaguració del Circol de EAmerica Ilatina,
la colara sudamericana sha reunit en
assemblea general, a la qual han ssistit
els representants diplemätics d'aquelles
Repúbliques.
El president del nou Cica senyar
Osorio, harecordat la calurose acollida
feta sempre per le castas de Pirfs als
membres de la colònia sudamericana,
expressant el seo desig d'aconseguir,
mitjanteara la constitució d'aquesta societat. una aproximació mejor. si pos
ésser, entre Franca i els 19 paises sudamerican, Que hi són representats.
Parla després el senyor Latear, presicknt del Consell municinal de Pa!ls,
expressant la seva satisfacció en veure
cern -raix a Paris una associació dels
petates de raça l'atina. i afirmà que la
ciutat seguirá amb verezble interés 12
marea dels treballs d'apesta socieur.
--Hayas.

EL PRIMCFP CONSORT
D'HOLA PDA VISITARA
RARCELONA
La Hala, 21. — El primen)
cansad t Henry sortirà de La
Ila:a el dia a do matee cap a
Marerola. fin embarcará a hard
riel (. 1117'1189M "Neems - Kerek".

en el qual re dirigirla a ' starre
lona. — Hayas.
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DONALD EXPLICA A LA
ielte fe en R eNJAMENT
EL CONFLICTE DELS
O RREna DELS PORTS
o rees, 21. — El senyor
ene ha declarat davant
Cera que podía amb gran
tsccid anticipar que la ra
-teód'un/a ceprtsU'? en Al conflicto obrer
voll havien arribat a un
rui nistre del Treball intere en les negociacions —
e el senyor Macdonald
activitat i paciencia.
%Pera que aquesta Larda
ciselq)l e sotmetre les con' de l'acorte a la Cambra
C4rnuns ahans que la ses„i rd aixecada.
'e• en:a firmar-se tan hons
el trehall es reprendrä
migu
, ns Ports dem ä metete
• Passat a la resta.
: Govern no td In`rep licar les mesures es-

DE GRECIA

EQUADOR I NO XILE

EL DEBAT SOERE EL REGIA A L'ASSEMBLEA

HA ESTAT SUFOCAT
LIP7Tre r DE REVO.

NACSONAL

LUCIO CONSERVADORA

Menee, 21. — L'Aesemblea
nacional continua el debat sobre el regim. La sessió d'abir
.1 les dues de la ma tenada.
.e.. prendre part a la diseUbeió °atoran oradors. Responent a un d putat que dernanava que 11 explique s sin que esdevindria si el plebScit dome
va una mejoría a. favor del régira monàrquic i de la drnastia actual, el president Catandarla ha eontestat que el Govern refrendara en tots els casos la voluntat del pohle. Es
creu que el debat acabarh a
darrers de la setmana entrant.
—Hayas.

Santincen de Xile, 21. — Ha
esclalat una revolucid ennerrvadora n1 N O de l'Erninanr Rie
roveteeiresae:. eles/ ostrre,Oil'.
bl o ^' nos de ravenehrt i taimada.
lee nbeean e n-en nrerini'nfla_
n'en!, draennt Enette ra fee
b e d e de tentas e enee l nr e ELe re_
voltirb-meris funIren e la eles
,
Ei Cleser rn Ir s n ene reesotre.
pr e a ofess ie el re ova-n.1,j

neme ae l'euareie
Artaesdn nn i fran ene ton dona-

da n er te l hfon rin g tenerte de
diles deis mntinade. reernnentse. per defecte 61e/t'el/ele. o?
/le e s on /Av í e p eclafef le rIbvq lució, que (sal entendre Equs-

Les confe fic 1 es
Le! [tour Bonika a
.

la limeis tat

El doctor Bonilla ve donant,
del dia 18 eneä, el seu .curset

subte filosofia catatiana. La seva conferencia d'avui clourà el
~rete que es seguit ami) veritable Interes pela estudiosos.
ial cotu värent anunciar, amirein donara els extractes de les
conferencies de rteluetre pro.
feseur espanyol. Denta publicarem ele de la seguna i tercera,
dentó passat els de les duee

últimes
LA PRIMERA CONFERENCIA
La primera conferencia del
doctor liouilla Santuartatt ves-

eh sobre la filosofía catalana
n)es ane.ga, de la qual feu
histeria t'ab a Raneon Ltule Aseenyalä, primer de tot, la Mirullat do ter un quadro sintetic
d'una ciencia. les manifestacions catalanes de la qual fu.
ren escritea en alarb. Hala, hebreo, espanyol, etc., i damunt
lee g uate tan poques recerques
N'han fet.
EI genyor Bonilla, tot seguit,
amb una erudició colpidora,
ressenyä l'obra d'una Ilarga serie de filesofs de la nostra nació, des dols temes mes Ilunyans: Marc Lucini Filó, metge,
que visqué en l'epoca d'Octavi;
Olimpi, bisbe de Barcelona, autor de l'obra "De la llibertat del
que peca", al qual Sant Agustl
compara a filtres Pares de l'Es.
glesia; Ripari, que avisà a Sant
Jeroni de l'heretgia de Vigilan.
ci , prevere de les Gällies, contra
el qual Sant Jeroni escrivf un
famós tractat; Desideri, del
qual aquell Sant digué que era
heme de pensament profund i
elegant; Sant Paciä, bisb4, segle IV.
El doctor Bonilla conelou d'aquesta enumeració una continuitat dell pensament filosòfic
catalä durant els segles ¡II, IV
1 V.
En el eegle VI visque Liciniä, bisbe de Cartagena, catalä,
del qual hom conserva tres cartes que constitueixen el primer
monument de la filosofia catalana.
En l'època visigòtica, Catalut
nya. sogons el doctor Bonilla,
produeix mes que no autors,
promotors. Tals, hiele bisbe de
Barcelona, 1 Quirze, biaba de la
nostra ciutat, tambe, els quals
Impelliren a Sant Julià i a Tajo respectivament, espanyols, a
escriure algunes de llurs obres.
El doctor Bonilla exposa despres, amb detenci6, ea histeria
del pensament catalä a l'Estat
Mitjana. Divideix l'època en
dues parte. El segle XII marca
Ilur partió.
En el primer perfode l'Orient
exerci gran influencia. Hom tingué coneixement dels grana fiItesofs de l'antiguitat, car en els
catàlegs de les biblioteques hom
troba Plató, Aristbtil, Sant
Agusti, etc. Podem observar-ho,
posem per cas, en el catàleg
d'un abat de Ripoll de 1381. Els
monarques catalans no obliden
la importäncia de la Filosofia.'
Pere III tingué gran cura de
reunir assenyalats elements
culturals. Un altre monarca manava que a la Universitat de
Lleyda, un mestre ensenyes Lógica i Filosofia.
El doctor Bonilla fa notar la
influencia primordial que exerceix. en la segona epoca de l'Edat Mitlana, l'escota de Toledo,
a la qual assistien nombre de
catalans. Tot seguit, després de
comentar el "Llibre de Savie.
se", atribuit a Jaume I, i el
"Llibrr de les eentencies Salomé, de Jalairlä ( recule aquest
darrer, de refranys de filosofía
popular), el doctor Bonilla comenta arob una paraula docta i
clara les grans figures de la
cultura filosbfica de la Calatunya medieval: St. Pere Pasqual
(12 2l ): Samt Ramon de Penya fort. Rarnon Martí i Arnau
Vi:Innova, l'obra dels quals
mina el conferenciaflt amb eru.
dicid segura.
EI doc e or Bonilla promete' al
final de la seva primera conferte ecia. de demostrar en les
posterinrs Peeislitnein i la personalilat piraran de la filosofia
catalana. Fou escoltat i aplauda per un públic nombrosfssim
i, no cal dir-ho, selecte.

CBONICA SOCIA!
AE1111T.E.1 AJORNADA •
El Sindical LEure Professiosal Mercantil, coli unsre a tole
els empleals de serveis p/ahl'ee. que Enseemblea anunciada per al diumerge vinent, ha
quedat su s pesa per hacer edilrifa algurs rom panya rEa!tres
terres crEspanya poder-hi assistir.
Atol. dones, i a l'objecte de
complaure a aquella companys,
e( dlt tecle findrä !loe un altre
dia, que s'avisark oportunaroan,.

ele

EL GOVER/4 DEL INECTORI mur
AL SUPREM DE GUERRA SEGUEIX LA VISTA CAUSA PEL COMBO' 1:01
TIZA. GREUS ACUSACIONS DEL FISCAL CONTRA M g GENERALS CAVALCANTI I TUERO I CORONELS LACANAL I IRVENT I INFORMES
DELS DEFENSORS DEIS GENERALS CAVALCANTI I TUERO
guessin fer
de la fatalitat i
La vista al Suprem de la demanä una vietima
llicencia per znalalt.
Se li notifica que havia estat poe
causa pel comboi de Tina
A les deu del maii ha començat la segona sessió de la
causa pel comboi de Tiara.
Està constituït el tribunal en
la mateixa forma que el dia anterior.
PROVA TESTIFICAL
L'acte ha començat amb la
lectura de la deelaració del comandant amor Enrie SantiagoNo drena detalle concrete del
comerlo/en:3d de les operacions
regué les va presenciar a dis.ancia. Neri) relata el que Vil
veure en el Garet, l'arribada
d Egido 1.Eentrevis 1 a dele generete Cavalcanti i Tuero.
Tambe va presenciar l'avancament de la comuna Sirves!'
A juf del declararte en aquell
moment no poda realitzar - se
ea- e-aniobra.
El temps passava i el comboi
no en'rava a Ttzza.
Afee ho vele en un moment el
general Cavalcanti i comprengrast la necessitat d'un ante personal que salvés la situacid.
El general es dirigí als enginyers, q ue eren les úniques tro_
pee que tenia al seu abast.
amb elles entrà a Tizza, escoltant allí una ovació pels que
el proclamaren el seu "salvador".
El general Tuero confirme
amb el comandament de les tropes.
En tornar, es repetiren nl Grt_
ret i a Amaran les manifestacions d'entusiasme anvers la
persona del general Citralcantt.
En altres detalle menee essencials enincideix amb l'esposat per altres declarante.
Fa avinent que a Melilla prnduf un gros entusiasme l'actitud del general Cavalcanti. i fon
felicitat per nombroses comissions.
A Melilla es crome que aquell
din havia estnt evitada una alfra desfeta de la Comandància
general.
Denles, fou felicitat per altres guarnicione de la penisaula.
Noms hi hnvia censures per
111 . rase aquel l dia dirigiren les
torees.
Es procedeix a la lectura de
la declaració prestada en el RI o
de brigada se--nrigeal
nyor Frederic Gernez Jordana.
Creu un eran encert l'entrada del comhni a Tizza. no sols
perque influí en l'esnerlt imreessionehle deis moros, sind
pnroe nixt e*acermettav en elemente combat en arnell se0tor per peder (Morar 11111rerneni
en les nitres onereeinns
cament. mar) aixf es t'Ate
Menifeeta sus ele embate
sostin guts a T i ara no ne e lediep ren el desenrottlament general de les onerec i ons i no fa
Mejore nelariments.

la &clareció del general
Tuero en el plenari.
Explica el curs de les operacions
a partir del dia 20 de setembre.
Diu que se li donä ordre de portar un comhoi el die . 25, a Tinca.
L'Alt Comissari II dieue que havia
¿'ay ermar amb determants elements.
Conferencia ami) ele caps de .les
forces, i aquests li parlaren de la insuficiencia dels elements.
No tingué cap confidencia de la
situació de Venemic 1 la comuns
ció amb l'Alt Comissari, que era a
l'Hach, fou dificil per la densitat de
la boira.
El dia 211 va anar a la reunió de
la Comandäncia general i allí cenequé el pla d'operacions.
En l'esmentada reunió digué el
comandant Casas que no hi havia
catni peroné l'artilleria lleugera arribes al Garet.
La ruta s'emprengne per camina
abruptes i barranca.
A Amaran Id estigué una hora i
maja i allí va rebre anstruccions.
general CaAl Garet va trobar
valeanti i els seus acompanyants.
Volgui acompanyar-lo a Tizza,
nò aquest Ii ordeni que restes al Garet.
Es llegeix una segona declaració
general Tuero en el plenari
ella es diu que se li llega autoritzacia per fer una Operació de astig
el dia 26.
S'aseahente que un rima de DI älega donava la noticia que se li anava a treure el comandament i això
va produir sorpresa, perra oficialment
ningú no li basis dit una paraula en
aquest sentie

Parió amb l'Alt Comissari, i dama d'aquest es quced que el vol•••nnnn•n••

ELS PELLETERS
pesprds de lee gestione efectuaoa. per part de la Junta di-

rectiva del S ndicat Lliure Professional dc, Pelleters, s'ha
aconseguit que tots ele patrona
respectin lea bases que tenen
signadas, demostrant-se amb
alzó la bona disposició per part
duna i d'elite..

enèrgic.
Parla amb el general Cavalcanti
aquest Ii prodiga grans elogis i
va dir que la noticia de la destitució
hauria sortit de l'Alta Comissaria.
Relata les seves entrevistes amb
l'Alt Comissari i amb el ministre de
la Guerre quan aquest va Eme a Melilla.
Allí se li parlä de la necessitat de
depurar responsabilitats, com a conseteüencia de l'expedient Picasso, pesó se li concedia el dret d'apenar a
una informadas.
Arriba a Madrid, i aquí se li digua que no In hacia res que afecte s.
la seve honorabilitat.
Se Eaconsella que s'abeentes de
Madrid, i desuella que els seus companys el jutgessiii en un tribunal
d'honor, pera el ministre Ii contesta
sie calia, yergue de la seva honra ningü n'havia dit una paraula.
Es llegeix la declaració del general Sanjurjo en el plenari.
Els informes que te són de Segengan; va entrar el comboi a Tiesta, a després Ii digueren que ei general Cavalcanti era el que l'havia
entrat.
Escoltà molts elogis d'aquest general, i afirma que l'operació de Tizza no influí en el desenrotllament
general de la canu y ya.
Es llegeix la declaració del general Vives.
Diu que el dia 2 1 hi hagué moments de veritable ansietat, tement
que no es pogués vencer la resistencia rifenya.
Quan n'U l'entrada del general
Cavalcanti a Tizza hi hagué gran
joia a Melilla, puix es cregué que
havia salvas una situació difícil.
Afegeix que pel que es vele des
del soco el Hacia i el que digueren
les forces d'enginyers, pot assegurar que lacte del general Cavakanexitä quelcom de molta agravetat aqueje dia i que va influir en
l'èxit assolit en aquell sector.
Creu que fou un error concentrar
tantes forces al Garet, per les condicions del terreny i la dominació
rifenya.
També bou un error la lentitud amb
que avançava la columna del genera!
Sirvent.
L'ACUSACIO FISCAL
A continuació es procedeix a Hegir l'acusació fiscal.
Despees de la relació minuciosa de
ks operacions tal com apareixen consignades en els autes, a través de les
declaracions prestades pes testimonis
passa a qualificar la conducta observada pels directors de les tropes.
Assenyala l'error del general Cavalcana rellane encomanat el comanament
de les tomes al general Tuero sabent
que aquest carebda de la competencia
necessäria per fer-ho.
Censura que s'ordenes l'avançament
del comboi sense , cap protecció.
Adverteix que hi Isa detalls que revelen que els moros {oren des del primer moment els amos de la situació
des del dia 26.
Diu que el general Tuero no va
prendre cap iniciativa, malgrat have. rse'l avisat del crítica que era la situació pel tinent coronel de l'Estat
Major de la columna.
No es podia donar comp:c de la situació el general Tuero per haver situat el seu quarter a Sidi Amaran,
molt Iluny del lloc de Eacció.
Reculi les manifestacions del general
Tuero quan va dir als caps de es columnes: "Em manen avançar per larga; si no hi van els batallons i anirà
sol el general", singular manera aquesta de donar ordres—diu el fiscal—, en
una situació com aquella.
Manifesta que l'operació del dia 29
es 'Tantea amb molt apressament i
amb tot i aixa s'havie «Mear realitzat d'una altra manera.
L'operací. óes plantejà la nit del 23.
resultant que hi sa haver bateries que
van rebre l'ordre de marrar a 125 Vuit
del mata amb notori retard per a
/icen.
Pregunta com acordi el general Cavakanti que manis les trepes el general Tuero si el tenia ea tan poc
coneepte i reconeixia que l'operació seria feixuga i complicada.
Ianrtiele 568 del reglament ne

carupan ya de.termina que e l. cap
de 'l'escoda d'un eninhoi ha desser persona d'aereditatra competencia.
Resta. dones, ben palas l'error del general Ca yalcanti no
assuntint el comandament de les
trapes en aquesta opeeaci(5.
En 'aquesta assenyala tres
punta: lp constitueid l'assalt
a la posició. ei desencert anal)
que es realitaa PI replegament
i la lentitud de la marea (le ia
co:u enna S'rvent. Examina deit
Iladareen: aenesis tres pue.s.
Formula rae: rece per la para
leaaarid i aniunte ganient que ha
va bravee en l'operaei6. euer
forma desencertarla en que es
pretert,ene eetithlir la línea de
combat amb ahsencia d e le preemplee del reglament teclee d'infans Aria.
El funcionament que es va ter
de lee torees regulare paleas

•

una gran ineneribncia O?
aquesta n.ena a operactorfe.
El general Tuero va estar
deseneertat en ronnandre al tinsi.
roh, però tambe fou desencerlada la gestió del coronel Lamina!, el qual palesä menearlos
de decisió i imprevistö, car no
va prendre cap mesura t per
aquest motiu hi va haver bailes
innecessanes.
Ee va fer sortir el combel
d'un cingle on esteva de RuarDictó prop del Garete i a les primores passes les atzembles van
catare pel toc dels rifenys. D'haver neguit la marea. el comboi
helarla sofert la mateixa sort
Orts el dia 26.
De l'examen de •evereme deeleraeions ea dedueix contrarlircid respece de I haca exacta
en que arribes En Cavaleantl a
T'ene car uns Enseenealen a
13.
le'L'iindi nubittarnhsleatelPes
ht !terne
u p a parnl i tzaria de tres horas
en- l enprracid de la conaisemaz
del rorriboi. 1a que s'indica per
sin-un declarant que a les nou
del matt ja eren a Tízza formes

de. la columna del coronel Laca¡tal que manava l'avantguarda.
També recull d'algunes declaracions el testimoni de club
l'acte de) general Cavalcanti no
era en absolut necessari per
aconseguir l'obiectiu proposat.
Es reffereix després a la forma en que es realitzä el reategament i diu que bague d'éeser
individua) en alguns moments.
Hi va hacer cap de besen& com el
Girona., que no consolada els noca
que havia d'ocupar perquè no els bi
havien indicat ni en la reunió que re
celebró la nit del 23 a la Comandancia
General.
El coronel Sircent va estar mole
desencertat en elegir per a lloc del sen
ormandament un barranc, entré el
Zoco-el-Had i la posició de la Corona. A mis a mes, va obrar arab gran
passivitat
L'ah comissari ii trameté ordres telegrafiques a la Corona i no les va poder rebre. Les rebé el tinent coronel
San Marcial, el qual les complí en
absencia del coronel Sirvent..
Un capita' d'artilleria ha declarat que
no va veure al cap de la columna en
tota l'operació. Només el va veure al
Zoco en contenga: l'operació, i a la
posició de la Corona quan va acaban
Un altre declarant ha dit que En
Sirvent fou trobat a reraguarda del
Zoco tocant al blocau del cap Novel, i
l'alt comissari l'invitä a que expliqué,
els motius de trobar-se en aquell
lloc.
Tot abra, segons el fiscal, revela clarament la mancança d'esperit militar
del coronel Sirvent.
Afegeix que manca tumbé enlloç entre la inienteria i l'artilleria, haventhi una gran inacció.
El coronel Srvent no es va donar
compte de la missia que se li contiave.
i remangué absent del combat.
El coronel Lacanel no va procede
amb Ventera degut. i el general Cavalcanti %'a concebre el pla de l'operació mal) un ben promesa, però va
concedir el comandament al general
Tuero contra tot el que aconsellaven

les di:e:tifus/andes.
Veritat és que. en realitat, el que
manava les torees era el general Cavelcanti, que compartía el comandament
anal lait comissari. Queda, segons algustes declaracions, el general lacera
en argen !loc.
Alludeix a una comunicarla de Eexpedient de concessia de la creo de Sant
Ferran a En Caveleanti. en Crin./ es die
que una eteumea la manas-1 En Tuero
i l'altra En Sirvem, i que cl general
Cavaicanti es reseera el comandament
del cenjunt. peda as criteri del fiscal
aixa na ahe de teeir en comete.
El comandament—diu—no pot estas
mediatiazat; o s'exerceix plenarnent
no s'exerceix i ha de residir en unsol.
segne)äas preceptua el regiament de caespa
Esinentl les batetcs que hi va basar,
i diu que els 20 soldats que figuren
cree a desapareguts foren, segurament.
els que quedaren abandonats en la retinada
MI alee, resulta comprovat que
Cveleanti
va fer un pla defeetteis
i
iad
De
de Ereteraei a . encomanant el comanda-

u''roen el replegament
mele.'"esatíl ta7aleirimbié Tque
te bague 84 merts i sois 300 ferias, i
que quedaren abandonats al carne de
1.:30 so l dats, dels quals s'apoden,ren els rifenys.
El coronel Lacanal que ve tenaz it
eesnUr n12111 de les Meces d'assalt va
estar descuidas i abandona: tant en
laxar com en el relegan/en'. que el
cera:set Sirvent es desentengue del commdamont romanent allunyat de les
forres. cense ercsur pretec-ció al zetabei que anava a Tizza.
To . s aguo:3 fets en el Cede seo
considerats . c m materia de delicte
n• sl
oeos qmu'eld'arrie'ullaelncarmp
'dnica"29
T c etes . Tribunal es sobreiml'Etsdi.seinornsued
/ten i el relator segueix llegint la pan
lelativa a la petició de penes.
Considera ineursoe cls 'vean O»
valearati, Tuero, Lacanal i Sirve" ea

l'anide 66$ del Codl de Justicie Militar.
Se inioadr h sessitVa tres -quarts de
ddes per ripiendre-k a ks quatre de
la tarda.
ES REPREN L ASESSIO
Li sessió es reprèn a les quatre i
cate minare de la tarda.
EL GENERAL SARO, DEFENSOR DE CAVALCANTI
L'informe el Ilegeix el mateix defensor. general Sa ro.
Comença fent manifestacions de
erneidestje personal i d'elogi al defennat. Elogia la grossa valor dels sol. Idats, i despees a la Patria.
Diu que com que Cavalcnnt , coneixedor del terreny, per abcía
; l'Alt Comissari Ii confil el pla
l'Operació, però no era natural que
a les tropes se les prives dels seus

caps naturals.
El dia 26 Cavalcanti s'assabenti

passava quelcom d'anormal.
Examina els antes i subratlla el

que

telegrama que el general Tuero dirigí al conlandatit general, dient la
gravetat de la situació deguda a la
fortalesa de Fenernic.
Disserta sobre les incidències a què
es troben sotmeses les condicions

dels convois.

•

Referint-se al combas del dia 26.

manifesta que si el general Cavalcan-

ti hagués qualificat d'incide el general Tuero se rhauria titllat de Ileu-

ger, car aquest genere.' tau designas
per Govern i cal reconaixer que per
dues vegades fou aseendit per solarías de guerra. En aquella crítica situada no es podía desprestigiar a
co cap al front de les tropes.
Es cert que mrlts fracasos del

Marroc shan degut a errors dels
capo. pera ai g ó no es pot assegurar en lisies generals.
justifica cale l'Ah .Comissari no
destituís el general Tuero en cornetaear l'oneraci.". del e' n r. 26, pera es innegaYe que coneixia la ineptitud.
generel Tuero el dia 26 i
temps de destituir-lo abatas del ao.
No ho va fer i per tant no es pot
inculpar a Cavalcanti porqué dones
a Tuero el manament en aquesta

darrera operad& deixant-se la Illbertat Lecessaria per a prendre les
mesures tècniques que cregui necessaries.
Recull testimonio dels coronels
Sirvent i La Canal i del cap del bats116 de Sant Marea] as-mostrara que
estas-en ateses en rordre general de
Lo inciaencies de l'operada>, orase
treure. pero. la llibertat d'acció al general Tuero.

Afegeix que el general Vis-es, en
la sera declaracia. diu que la reunió
se celebra tinguent en la inés gran
reserva el propòsit i detalla de l'operad& Elogia la conducta del general Cavalcanti i el tren cono exemple per al país. Afegeix que els fets
que el fiscal assenyala corn a delictius són constitutius de timbres de
glaria per al general Caralcanti
Els seus primers arguments van
enearninats a demostrar que Caralcanticanti no exercí cap pressió sabre
Tuero per a deixar-lo en completa
llibertat de manament.
Quan el general Cavalcanti sabe
que racció anara lentament fou quan
marga a El Garet amb el cap d'Estat Majar senyor Casas. Cavalcanti
no estava previngut de la situada,
crítica ni podia suposar-la: a per
tant, no se'l pot qualificar de negligen t cono ho ha iet cl fiscal. Cavatcanti dona el comandament a Tuero
àdhuc que es trobaren a El Garet.
Algunes ordres donades a l'amiHería ho foren per l'Ala Ccanissari.
Elogia a rartilleria. Defensa que no
hi ha cap negligencia.
Dele fets es desprèn que el cap
d'Estas Major de la columna Tuero
abandona el suc general; que Sirvent no donà compte a Tuero de la
seva actuació, i que, en conseqüeneta, aquest la desconeixia.
De res cra:ocó n'era responsable Cavalcanti. que no lii tenia res que retire Quan Cacalvanti arriba a El Geset, les torces ja estaven en apurada
situació. Cavalcanti aprec:à
ment la situació creada i en dona
compie al general ca cap, anunciantli que el comboi entraria, encara que
no li digué coas. Ell mateix es posa
al davant dels enginyers i maroca cap
a *Tina.

Tots els testimonis conveuen que
s'obtingué la vicharia per l'actitud de
Cavalcanti. Ara es podra pensar i opinar el que es valgan, pera el 29 de
setembre de 1921 no In havia en cap
zoco, ni a l'Hach ni a Melilla, qui no
elogias amb entusiasme l'acte de Cavalcanti, rcconeixent-se que havia evitas que caigués una nova taca damunt
les armes cspanyoles, canviant des d'aquell moment el curs de l s esdeveniments d'armen sector.
Esmenta un telegrama molt confós
de Cavakanti, pe i qual en treu una
de lenta.

Llegeix un telegrama de felicitada)
que Ii ad:ni el general Primo de Ri-

vera, que no és de l'arma de Caralle-

ria.
• Felicita. lambe, el general Cavalcanti i es plany de la campa:1).a de difaanejó que sha fet entorn d'eta
Diu que Tuero desconeixia el que
fi la infanteria 1 el general Cavalunta Es refereix a un telegrama de
fercitació a Cavalcanti que li adreei
el fiscal.
El president: Prego al senyor defensor que no alludzixi coses que no
Unen res que veure amb els fets

d'autos.
El general Saro: Només afma elements de judici.
Amb aquest motiu, el president i
el general Sano es creuen paraules sobre el que iba de parlar.
SI general Say o continua la lectura
os ab% de la falla de serreta
$

del general Caralunti. Tu da ~ellent.
•
A les 6.20 se tupen la sessió -per
deu nUnit s. .Represa, el general Saro
segueix llegint el seu informe. Qualifka de rar i or:ginal aquest proba,
car es vol condemnar -el que salva Espanya d'una vergonya.
En conseqüència, el ministeri fiscal formula tea conclusions provisionals que s'atan llegit. Les examina per

rebatre-les.
Diu que tots els testimonis reconeixen que el general Tuero menava
Ies forces. que Cavalcanti decidí roperació amb la sera conducta, i que
roperació acaba a llora convenient.
Afirma que Cava'canti acata les
ordres del general en cap, peró que
es persona u El Garet per iniciativa
própia, i alta vejé l'estat de dearddee de les tropes. Des de que en intervingué, les tropes s'animaren, i alzó
ha han reconegut tots els declarants.
Certament que el comandant general
no estava obligat a intervenir personalment en l'operada..
Refusa el arree de negligencia llancas pel fiscal contra el seu defensas.
Diu que és innegable que la direccié técnico de l'operada> del dia 29
fou del general Cavalcant:. pena l'ea
xrcitCió o sia la direcció practica, eslava encotnanada al general Tuero.
Creu que el fiscal nornes s'ha preocupas de trabar càrrecs contra el gegrossa
neral Cavalcanti i consti la
injusticia de mesurar pel mateix Sur:Misa el general Cavalcanti que el
general Tuero.
Per demostrar que no hi fugué possiritat en el general Cavalcanti va
enurnerant el temps que rornangué a
cada posició, des de les nou del mati
fino a dos quarts d'una, que entra a
77Z71. No estigué quiet, dones, ni un
mama
Es dol que el fiscal, no negant que
Cavalcanti salves aquell dia la situació, Ii regateigi el merit de 1 ac-

65.
Manifesta que no s'ha de tenir por
a la veritat, i cal tcnir el valor de
proclamar-la i posar de relleu els
errors que existeixen, per ésser subsanats.
Per ai g et cal reconèixer que de regules hi ha inexperiències i que centré comandar tropes aptes per a les
arto de la guerra.
Si Lacanal i Sirvent haguessin comandas tropes més fetes, haurien pogut realitzar co que altres caps han
aconseguit a l'Africa.
Repetgx el sru argument encarninat a demoatrar la superioritat deaes
tropes voluittiirtes en empreses com
la noarroquina.
Parla altre cop del replegament, i
diu que els desapare g uts varen ésser
soldats que, amagats darrera de les
tapies de raljub no es vareta donar
compte de la retirada, i això 110 és
imputable als caps des batallons.
, Les anormalita t s del replegament
solament les consignen els que el van
veure a distancie, peró no en parlen
els que el presenciaren craprop.
Es dol que el fiscal prescindeixi
dein informes oficials i particulars
que es testen referent a Cavalcanti, i
sitio elogis pel seu comportament en
el comboi de Tizza.
Tampoc es foca en el bon concepte
que ha merescut a ropinió aquest
acte. així cona prescindeix de testimonis que figuren en rexpedient formulas per concedir-li la Creu de Sant

Ferran.
En canvi apena per a tots els
seus falls a la literatura d'heliogrames, al nombre de baixes i a l'examen de distancies en lana recta,
movent a caprici les busques d'un

rellotge imaginari.
to Es rar que el fiscal no s'hagi fixat
que l'Alt Comissari era a Zoco-ElHach i que, en definitiva, era el cap
de tots.
El nombre de baixes mai ha estat
factor per determinar la característica d'un combas, car les baixes sen

circum etancials.
Nombroses hai g ea ha tingut en les
seres operacions el general Sanjurjo. i a ningti se li ha °corregid dubtar del sets gran prsetigi militar.
Dernana al Tribunal que absolgui
el general Cavalcanti cono a cornpensaciet a les amargures que li ha
produit aquest procés.
Amb abre acaba l'informe.
EL CORONEL RUIZ FORNF.LL,
DEFENSOR DEL GENERAL

TUERO
A continuació informa el coronel .senyat Ruiz Fornell, Petenso r del general 'fuero.
Din que ve amb pena a informar en veure quo es demana
una pena tan gren per un gr.neral de brillant història mililarg tu' bit passat gran part i le
la sera Vidn ert eampanya i que
va anar al Marroe voluntarian'en!.
Afegrix que a tot erren 11;:t
traelat de compile ninb el seu
i per nixii. »o conforme
ilinh que es reconegui la sea
sol-licita que . skmbri
una infurinació sobre el Seta

procedir.

Crea que (, s2 una equivocació
implicar el reglament (le campesu ya 11 la ronducció de (embole
al Marren.
Aquest reglarnent estä fel por
a guerree regulare. i l'escollar
un romhoi no es el n'atole quo

enfaular un combat.
Cal tenir ón compte les condicione del moro, les del lerreny
i les eircunastänries en quó es
realitzen els combois.
Si això no es 14 en compte,
s'ariba al fracäs, car el comboi
no es una acolé de guerra.

El 26 de setembreel general
.Tu•ro no va fer elite cosa que

temple les inatrucelems que va
rebre del comandant general, 1,
per tant, no va incórrer en la

Manifestacions

responsabilftat que li ,imputa

de l'Alcalde

el fiscal.
El frueits dels combois es degul a l'espant del bestiar, i respecte les baixes, no sita de »I-

jar per llur xifra absoluta, sind
per In relació que no passä d'un
dos t pico per cent.
La infanterla nopot actuar si
rartilleria im ti aplana el ChMI.
I el 20 de selembre, per manea de projectils. l'artilleria no
va poder compile el set' objecte.
Altrament, el general Tuero
s'hagué d'aeontentar amb la

meitat de l'artilleria necessäria. De manera que es trobà
amb un enemic que eslava previament castigat.
Expiliea. per rebatre'ls, els
cärrees deis fiscal.
No hi Ita dubte que els reglantenls taches no poden essodio inflexibles. Avui els combato ja no se subjecten a regles fixes. Cal una láctica de
gran flexibilitat.

L'enemie—afegi—tenia l'avantatge del terreny. A mes a
més. les tronos espanyoles Iluilaven amb tusen antic.
Era un absurd comptar amb
que l comboi acabarla per entrar a T:zza. El general Tuero no podio fer mes del que va
fer, ja que nomes comptava
amb dos batallons de retaguarda i Factdacid 4 e esquadra
l'hauria impedit de maniobrar
cap a la dreta.
Diu altres raons per justificar el SP1/ defensat.
Reconeix que el gest de Cavalcantt es hell i precipitis la
solució. can amb un xic mes
de pariencia l'aneja estat innecessari.
Diu que el fiscal ha exercit
critica negativa.
Afegeix que en la guerra europea els morts es compten per
rnilers i ver enormes quanti-

tals el m1teriai fet malbé.
Nega que hi hagi Passivitat

tu impericia.

Manifesta que PS va complir
l'objectiu (l'entrar el comboi
Tizza. i no es pot jutjar
ment una operarid quan hi ha
imites baixes. però s'acensegueix la vieteria. Ele nobles virito no s'oprimeixen per coses
aixi.
En l'operarle, del 29 hi bague mes de 300 /mi g as, peras

són poques comparades amb
els contingents de trepes. (rae
suposen una mica mes de sis
per eent Nonius quan arriben
a un cinquanta prr cent es poden ronsiderar exeessives. Per
les baixes i el material perdut
no es pot pensar que s'infereixi un dany a l'exèrcit.
Dernana la Ilinre absolueid
del sea defensa!, i creu que aixl es farä.
S'aixeca la sessió a tres
quarts de non, per continuar
dernh, a dos quiarts d'onze del

ELS PROVEIMENTS
L'alcaide, seityor Alvarez de
la Campa, en nebro els par iodistes va die que es va preTmarant
intensament per remontar el problema dels proveiments; que
Irasbalsa la vida barcelonina,
per això, cada dia rep diversos
telegrames de Madrid indicantli els preus del peix. Amb aqueot ne darles pensa orientar-se .per
a guau el Govern faculli l'Ajunlament per resoldre-ho.

També manifestä
que ja ha cornerr:at el ,nou róaim de proveïments de l'Escorxador, i que aquest neu riTM-1
ha donat tan han resulta; que
sobren vedettes, i que si la cosa segueix aixf fins sera possible exporlar-ne.
•
Tothom está satisfet — ha
dit — del nou regim.
EL TRASLLAT DE LES
VAQUERIES
Ha dit el senyor Alvarez de
(a Campa que en entrar ell a
rAlca/dia, malgrat de concedir
diversos ajornaments 1 donar
tota men a de faciii:tats per lal
que els estables de les vaque
ritos fossin traslladats fora poblat, són molt pocs els que
han complert aquesta disposició.
A la reunid que va tenle lloc
el mes .passal entre vaquees. el
president de la Comissió Central senyor Proubasta i el director d'Higine senyor (=Miar!,
es va acordar que es ferien ins-

peccions als locals, determinant

que els que estiguessin en males condicione s'haurien de
treure en ellermini de tres mesos , els que estiguessin millor,
en el de sis, i els que estiguesstn be, dintre d'un any.
L'HOSPITAL D'INFECCIOSOS
Diguii que facilitarla el prorerliment per tal que s'augmentessin el nombre de 'lile.
PER L'ENPOSICIO I)'AVICUL-

T:iRA
Per a les festes d'aqu a sta ex_
postró, ha acordat couredir un
premi a la carrossa allegerlea
IIP l'exposicid i del mes, de
maig.
DONANT FACILITATS
Cono ja diguérem, l'alcalde va
reunir els l'nclistes per recomanar-los que eerquessM la
manera cle proporcionar : esthlge rörnode i econbniir als que
vinguin a visitar l'Exposieni,
faeilitant aixi una valuase col12(1u-enrió als .propòsits de l'Alraldia de facilitar l'atrarcid de
forastero per al Mes de , maig
durant el qual se celebran importants rieles a Barcelona.

CRON1CA DE CULTUR A

matt.

Una carta d'En Cambó
sobre la desvalorització
de l a pesseta
' El Dobale- diu que per cau.
ses estranyes a la seva voltmtal. no pot publicar una carta
que li l'a dieigil el senyor Com-

sobre la deavalorilzació de
la pesseta, i afegeix:
En afatesi, l'ex-ministre regionalista deelina la l'ostra invitaeb‘.2 a estudiar l'assumpte,
perque està resolt a seguir,
mentre durin les eircumsláneles que mol ivaren la sera retirada, en un edmplet, allunyament (le la política espanyola.
e la qual no vol participar toi
tan sois ara el comentar:. Ruines es limita a facilitar-nos els
estats que veurá el Regidor despees d'aquestes linies, en que
figura. mes per mes i dia per
dia, el proces d'y la depreeiachi
de la pessela, fixant el set: Naa
lur en retro«) trab el &dar. la
qual its (mil la moneda tipus, i
un altre quadro Pll perfeetst
t
erior, que
harmonia amb l'an
contener' olsoroeficienis estada
ministeri
pel
blerts cada non
Ensalmes per fixar el reearree
amb el que han (le pagar en
pessetes palier els drets de Dua-

bo,

nes establerts en pessetes or, i
assenyala que durant la seta
gestió en el ministeri de Finalices, PI eoefieil'Ill f le périlua
ah de 29 per 100 a 24 per 100,

que el periodo de HlIll ' Or Manea
1 hit Govern
ha estat l'Anh: en que es produi i sostingue una minora en
el valor de la pesseta des que
eomench la decadencia a mig
any 1920,
Finalment. deis dos feches
que determinen, a judiri seu, el
tu fegt'

valor d'una moneda; el material

1 el moral, analitza únicament
el primer.

. a continuacid els
Reprodueix
quadros que el senyor Caneó li
remet amis la rotització mitja
mensual del dólar en els anys
1921 al 1924 i del coeficient del
recarrec per depreiacid de la
pesseta en relació amb la seva
perlita or, fixat mensualment
pel Minieteri de Finances per
al .pagamen(deli dreta de Duarte).

La nova M2ncemunitat

toll a encertada
de la Torre Mariman
El conseller d'Agricultura de la
Mancomunitat govcrnativa. senyor Serra, ha informas per escrit al Consell
permanent de la impressie que ha Irrt
de la visita a la finca "Teree
món", de Caldeo de atorabuy, adquirida per la Mancomunitat destituida,
per destinar-la a l'ensenyament practic
i a experiments tècnics de l'Escota
d'Agricultura.
El senyor Serra no l'hauria adquirida.
Els escrúpols de l'actual consdler
d'Agricultura són fonamentals. Troba
que aquesta finca no serviria pels fins
ale qué se la destina. perquè—segons
es fa constar en una nota oficiosa"... tampoc podría assegurar la constancia dels alumnes interna en el erehala perquè rime un any acralemie
una finca carn la de Cables, amb
aquesta heterog,eneitat de conreus,
mitjans, i. sobretot, ando equesta proximitat a Barcelona que yermes viatges
a aguces capital en tot mame/nt. atacó
noyattitica nitre la vial de camp pròpiammt dita, que requercix com a condiciii una preocupada. treball i
airament que mai els alumnes tindrien
en aquesta finca".
Els nosttea lectores es faran fácilmeros chirree de la fi-1Na convincent deis
arguments del senyor Serra.

UNIVERSITAT DE BARCELONA
L'an!ic

caP és rcatiluil al sen !lec

inspector en

Ualtrcs

110VeS

Ahir es'rebe al Rectoras una Reial
ataire disposant que no biliaria res ale
la destituid de l'antic inapector de
Primer ensenyament, i que aquella orare havia estat escrita atnb estrenyecaps
i dictada a les fosques.
Es condició de savis cl recular i el
retractar antics conceptes.
En definitiva, resta ara, cm sempre,
i ara mes que mala inspector cap de
Primer ensenyament sl senyor Manuel
Iban, i no el senyor Xandri, com havicm cregut ahir.
Ens en felicitem.
— Han visitat el rector l'alcalde i
aecretari de rAjuntament de Santa
Euläria de Riuprimer, per tal de denunciar al rector els projectes d'unes
obres que poden perjudicar aquello escobes.

Sin rebin ola Mal ordre declarlint cesaant el porter traer' *e la
Universitat losen Miró i Miró, per
trobar- se compres en l'article 9 de la
Reial orden de 12 del corrent.
— Ha estas nornenada mestressa interina de Castelldants, amb un sou
2 000 pessetes, Na Margarida Claramunt i Rdj re, la .qual ha de medid el
seu nomenament per prendre possessió
en el termini de quatre dies,- que fineix

avui.

Del Munich
BOMBETES
ELECTRIQUES
L'enginyer en rap (le la secció

RECANVI DE LES

einquena dele Serveis tben.em

municipals, ha dirigit fin ofici
a la "Electriettat Catalana"
perquè procedeixi immediatament al recames de les tal:meros
(1 eta 11.1tunini‘cid pública que.
por qualsovol causa, no facin
prou elaror.
CRIDA ALS MINYONS
La Seeeid de Quintes del Diefricte vilité d'aquesta ciutat, fa
present als _minyons allistats i
sortejats en nitres Ajuntaments
i residente al referir distrirte,
que desitgin en son dia esser
tallats i reconeguis davant la
dita seeeid, com preví la Llei dr
Reclutament. podran solliritarh n des del din 25 del eorrent al
primer de mare. vinent, de les
cleu a la una i de les (piltre a
les set; fent avinent que els
que es presentin fora de l'esmentat termini no secan atesos.
..1n111n1•IMMI•fflia

Les sardanes
ELOGI DEL CONTRABAIX
Si, senyors, del contrabaix; que
tant parlar del cant de la tenora i
el refilar del flabiol, qué tanta veu
racial de la tenoral que tanta parlería per part de poetes i prosistes i pedants i gent cursi que no saben parlar d'abre instrument que la tenoral
i del contrabaix, que no se'n recorda
ningú?

Iliremlo, alt i rabassut, seriós i
tètric, ell sempre és el darrer de pujar dalt rentarimat, pecó ah. quan hi
arriba tot es moure fressa i lee caIhr a tothom, pitzicatos a tort i a
dret, cops <l'arc de punta i de taló,
i vinga roncar i fer grunys. no hi
ha 'Miga que arribi tan avall com
dl.

Que la tenora canta, ell tot seguit
li va al darrera fent zub-zub, fent-la
anar a poc a poc, sense editar tant,
que l'amo és ell. A vegades veurem
contrabaixistes que s'entusiasmen i
rasquen i piquen molt fort i fan mes
xivarri que tots els altres plegats, i
els velaren que fan liosa, percaté de
tant que es /molen donen colzades
al del trontbó o burxen amb rarquet
a la eegona tenora: altres regodee,
tal is l'entusiasme que Id pasmo, toquen rnassa ute pressa i fan anar la
cobla en orris, o loé toquen més notes „ale les que han de tocar, i fins
n'Id ha (me arriben a ésser tan itnpertinents que qualque nuisic acida
els traateta i seh va a una altra coAra que aquest entusiasme, aquesta tasca del contrabaix té els seus
perills: el contrabaixista és de tots
da IllúsiCS de la cobla el que té una
poeiciä menys estable i si testa nosa
fa als abres. el mes insignificant,
amb una tienta empenta el pot tirar
sota l'entarimas.
Quin soroll hauria de fer en catire!

Ens agradaria ser-hi.
Jeroni de Moragas

LICEU
Estrena de "Rusa l ca"
Altir litigué lloc la primera representació de la llegenda dramática "Rusalca - , música de N'Arman'
Dvorisk, lletra d'En Jaroslav Kvapil,
director artistic • de la companyia
txeca que actua al Liceu.
Aquesta obra, de caràcter ben di(cresos a la de Smetana, estrellada per
la mateixa companyia. no respon del
tot. al nostre entendre, al que podia esperar-se del geni d'un compositor que com Dvorak té tma ben
guanyada fama cono a simfonista i
autor de música "da camera".
La partitura de "Rusalca", tot i
tractant-se d'una obra que es pot dir
moderna, ens apareix fora dels corrents de l' è poca en que tau escrita,
i el seis autor sernbla, si per ella hem
de Mdicar, que no es al teatre on les
seres facultats de gran onúsic doben l'arnbient que els lii entone.
La, presentació escenica es es!atendida, produint, sobretot el segon
acte, un gran electe.
El palie rebé complagut aquesta
primera representació, i eis artistes,
director d'orquestra i autor del !libre (oren cridats repetidament a la

lIntja escenica.
A la propera edició ens ocuparem
més extensarnent d'aquesta estrella.

' AQUEST NUMERO HA
PASSAT PER LA CENSURA MILITAR
1 ll

l n111 n111, J11I J1,
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‘ATILINTA
VALLS
Un Millares :-: Alees noves
Per tai de tand e ar la conducta a
seguir. es reuniren al *local de la
Cambra de Corriere els industrials interessats C11 la resolució del Govern
civil que fa referencia a Ilur plet arth
la Companyia R. i F. d,e l'Ebre. Ja
tinguérem «asió de dir que el governadoç els ha dottat un termini de
pocs dies per satisfer a la Companyia
eco que demana.

Fou pres l'acord unanime d'inter-

posar recurs, corto tambe ho ha fet

l'Ajuntament.
Un periòdic local, amb snotiu d'haver rebut de R. i F. de l'Ebre
fase:ele on s'Imi descrismo els diferents salto i obres hidras:ligues de
l'empresa, fa notar rp ga primer cine
afalagar els consumiaors cal respectar els compromisos contrets.
— Per. mitja de l'Alcaldia s'ha
repartit ala mestrea nacionals el
"Catecismo del ciudadano - , a raó
d'un exemplar per cap. Com que la
quantitat que tuba rebut la delegació
governativa es migrada no ha estat
possible fer-ne raes escampadissa.
— Esta malalt de mirament el sena'« Mantel Domingo, comptable
del Banc de Valls i president del
Centre Autonomista de Dependents
del Comerç i de la Indústria.
-- Horn pot c l ir que la installació
del teleion entre la n ostra ciutat i
Vallmoll és cosa segura. La companyia que se n'encarrega ha comeneat a plantar els pals pel costas de
la carretera.
— Una minora més harem tresmentar. No és que tingui la transcendencia de l'anterior, pera) 120 seria just llevar-li la sera miqueta. Volem referir-nos als retola que per
manament de l'Alcaldia han posas a
les entrades de la població fent avinent als conductors d'autós i
des les midtes que horn els imposani si de cas van massa de pressa o
be si eis carretees no van a peu per
l'interior de la ciutat.
Ningú que estimi la sera seguretat personal no dei g ara de trobar be
la disposició de l'autoritat municipal. Tanmateix nosaltres, que pots e r ens l'estimem exageradarnent,
protestern que aquests rateas salvadoro bona eis hagi clavat d'una faisó
dall ó mes hoteri. Perquè ves a qui
cap fer imprimir l'ordre en un cartró, enganxar-lo damunt d'un tros
de fusta i collocar-lo dalt d'un pal,
al costal de la carretera, com si mai
no llagues de ploure.
El dia que sentim dir als nostres
pagesos que a Ilurs ternes bi Ita un
pam de saor instintivament petisarem en la fi dels rétols protectors . i
en el començament de la nostra inseguretat personal.
— Poder anar al cinema en dies
feiners no era cosa que estigues a l'abast nostre, percute fins suara les

empreses solament obrien els locals
a la festa. Pel que hora veta el negad els dóna, puix rolen avesar-nos a
les funciona en dies de treball. i com
que el públic els ajuda bona cosa,
les "sessions selectes" tenen la vida
asseg tirada.
— Diumenge vinent celebrara reunió general ordinaria el Centri Autonomista de Dependents del Comerç
i de la Indastria.

OLOT
Als pocs dies dhaver pres possessita del jutjat d'aqnut partir N'Aureli ,lracho Navarrete, 112 estat trasHadas a Almodóvar del Campo, i per
ocupar la sera raemos ha estas designas N'Eduard Canancia i Gómez,
jutge de Puente del Arzobispo.
— Per la guardia municipal ha
estat detingut, després de grano es¡oreos, un alienat que shavia saneas
er, una habitació del sen 1 dOlTliCili armas de sota mena d'eines, essent
despees conduit al manicomi de
Salt. En la Iluita en sortí ferit en
una mi el funcionari Lluís Perra'
mona.
— Ha mort en aquesta capital
el fabricant oloti En Casimir Plana
Escubós, el qual Ita fet importants
Ilegats als establiments de beneficencia de la nostra cintas.
— Dimarts al mati a reaglesia
de les religioses del Sagrat Cor de
Maria ahogue lloc la aolenme presa
d'hàbit de les senyoretes Na Carme Carreres i Na „joaepa Fanega.
— D'aqui poco dies apareixerà
un quinzenari humoristic amb ninots

titulat -Pessigollea".
— El- (red intensissim d'aquests
darrers (líes ha culminas amb una
regular nevada. Amb tot, si no plou
o neva ando mes intensitat la secada
causara greus perjudicis. Són molts
els pobles reitis que han de proveirse araigua a la riostra cimas.
TARRAGONA
Ball : -: Desgracia : -: El temps

Altres noticies
L'Alcaldia loa disposat que des d'avui es donin boles d'estrignina als
gossos vagabunds.
— La Societat de Xofers donara
dijous, un. extraordinari ball de
disfresses al teatre Principal, el benefici líquid del qual es destina a
augmentar els cabals de la seva Germandas.
— S. E el cardenal-arquebisbe,
doctor Vidal i Barraquer, ha sortit
cap a Barcelona.
— Nostre bon amic, el conegut
industrial senyor Maadeu ha* estat
nomenat representant dels autos
marca "Zedals" a Catalunya, Aragó
i Balear..

llanera
El text de la R. O.
el senyor !inmune
El text de la Reial ordre
la destitució del senyor Unarnuo,
avui publica /a "Gaceta", es "

güent
-El cap del Govern. presidían
Directori Milita r . eta comunica h
güent Ruial ordre:
Acordat pel Directori Militar ra

a Fuerteventura (Canicies) d'En
nt17.1 Unamunn Jugo, S. la. e
(q. D. g.) s'ha servil disposar:
Primer. — Que l'es:agitas
cessi en els arrees de vice -rectat h
ls Universitat de Salamanca i de k
la Facuhat de Filosofia i Llenes, exi„
be de Salamanca; i
Segon.—Que qae rli susloem d'eak
i son en el de catedratic de l'e.

tada Universitat.
Ço que trasllado a V. E. per al
coneiaement i alares efectes.
Madrid, 20 de febrer
taa.4.
El sots-secretari encarregat del
nisten, Leaniz."

El D i rectori en defensa
del senyor Bastos
La "Gaceta - publica una R. a
din en la sera part dispositiva:
I. — Que la demanda presea
contra el director de la Taba
senyor Bastos, es infonamentada
sha de desestimar.
11.—Que s'ha de reconèixer
clarar l'important servei tes a la
da per la gestió dcl sena or Basta

111—Que 512a d'accedir a la

demanda que se li expedetai t

moni dels particulars que assenr
de les actuacions per poder ex
el.; drets dels quals es creu as
IV.—Que en pic shagin sortit
les diligencies instruides als opon

efectes, han d'ésser tornats als

LA REUNID DEL DIRECTOR!

Al Consell del Directori,
ha acabat a dos quarts de
/u han assistit l'encarregat
Governació i el director
ral de Comunicacions.
Ha donat l'informe el

ral Nallespinosa, dient
s'havien estudiat diversos
jedes 1 afees de trämit.
Un dels projeetea es rete
a l'organització, reforma,
del cos medie de Caros-st un

Ire fa referencia a la san

dels ports, i un allre de la
cessió de la Gran Creu de
nefieencia a la superiora d'
hospital. Aquests projectes
quedat aprovats.
El director de Comunieacion
ha donat t'orante de la eomissi
que ha d'anar a Estocolm
prender part al Congres Pe
tal. També dor.ä eompte d'
expedient de conclusió d'o

a la casa de Conreus de Llar
El president. despees. sa
sistir a un sopar en honor
que li donava la Legació (1!
Brasil.
DEL VIATGE DEL COMTE

ROLANONES

El emite de Romanones
ele seis preparatius de viatge

gueix essent mcat visitat. E
el viatee dissabte que re. eis i
i es deturarà dos o tres des a
ceiona, des d'en mar gara a Nieta
EL Sr.NYOR PALACIO VA
EXPLICA PERQUE VA DIN
LA PRESIDENCIA DE

L'ATENEU
El senyor Palacio Valdés ha e t
les causes que cl determinaren a
donar la presidencia de l'Aseaos en
fet de no poder sustraure aquel
tre cultural de la politica.
El jet d'harer-lo decidit toa
discua a i6 cíe diurnenge, referent

responaabilitata.
Per que havia de constin g r'
excepc'et din, del mutisme
A l'Atentes' Ii calia mesura i
tia apart que no crec honrat--d
l'afirmar que allana estivem
que ara. Era millor un regim
hi hada la seguretat personal i
pemva el desordre?
MORT DE l'ESCULTOR
INITRRIA
En un hotel de Chamar an
Rosa., Villa Udia, ha mort, a

dt

res haores de la tarda Vil-lustre
tor arar:ende de la de Belles Aro
neon Maten Infirria.
L'enterrament s'efectuara d
les quatre de la tarda.

EL

DIRECTOR! DESMEN

RITMORS

Aquesta farda a la Prest
tia han facilitat una nota
inentint el T1121101" que c
resurte le l'exietencia
agencia a la qual es din i
per carta els funcionaris
interinament, exerceixe n P
que corresponen a serge°
Iliceneiats de Peirórci t. of
los la eontinusei6 en eli
reces, amb condicib d'una
iterad&
Diu el Direetori que la
eia da completament In
perh que en tenir-se
ment de que existen, s'al

cudir a denunciar-la a lee

ritata militara.

0101$
rerqr

cal) dii

'MI re

fama
e la
va
topepp,
¡rae
re tarea
$11
nit tindrä Roe en agnest facilitate.d*entrada als
Es madi delligUdatgent de ta
tris: que od sofrita! el Madre
j Uratre l'estrena . del 1dm rneledramäpc $ue no tabt abjdueixen al pats.
Telegrama reelamant
en un preley i (matra Setas, dividits
1-.10a4cedb quirvat pu d'a°.
Antrikamonyw.tnn A
;e, dotze anadea,. "El Ganipia i el persisteixi er. el criteei'que M.; ' tnatld ontir Ispolum /Izar
Avurik.
jeme", original era Llnh Fintando - forma u» 11. 0. recent restrin- en aguaita retmid por atenuarsenS ha diaque ee tracia dama obra gint els abuso* de lit Venda am- ne almenys els resultats, tontaumg9014 TERMITORIAL
atere•sant, taspa moral i corroa% " hulant, obligan": 'el& eme l'exer- ee pelillo oportunament.
obligaerons que
eue te un gran latera dallada, 110 rabeen a
Sala primera. - Figuerm:
mancant-hi situacions còmiques %e, pels altres comerciants arin inDesahuci, Caries Casadas 0M1.,
-eludibles.
fan de l'era 1m vodevil mescal/1,1:Z
ea Casimir Ganad.
Diversos 'oficia a l'Alcaldlet 1
. Sala sayona. - Gironi: Matineneies Sobre gestiona urbajor quantia, Junquera Erta i
nas d'interès general i especial
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AUDIENCIA PROVINCIAL
• Gompanyia, B. en G., contra Ro-.
'per als eomerciants.
. •
„• Villa. de seantee
et atunera, vidua de Giran,
,
La Junta velé amb satisfae,
HOYES
', eid el resultat obtingui d e . les
laSeeci6 tercera s'ha nasa( Universitat. - Itesahuci, Maor
gestiona tetes a favor deis as- gut al banquet Joim Bautista tilde Jorrabas contra Abelard
de
sociats senyors Rodríguez i Bordes Vinuesa (a ) "Mallo",
de
PELEGRINACIO TERRA
Ferrer, del earrer de la Boque
. SANTA 1 ROMA
la ~cid que-ra,ixecntlos
En acostar-se la data de sor- havia estat imposada , per l'aulea
ItTIII
ne l m es 31.21
makd 9
:e- tida de la pelegrinaeid als Llocs toritat governativa.
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centres d'inscripció, da qual con
sa permet prevente un èxit admirable.
Es recorda ritie en -inscriure's
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Reunida en sessid ordinäria
la Junta Directiva de la Cambra
Merciurtil, passà a tractar fea
qüestions següents:
El president, senyor Cabré,
donà compte d'haver pres possessió del càrrec de N ocal de la
Junta Directiva de la Fira de
Maires, en representació de
l'entitat, eärree que bou conferit a la Cambra en virtut de la
ekorma del reglament (llaguetia institució autònoma, a l'obra
de la qual ha cooperat saetera,
itezesta associació, i en mèrits
sle la qual s'ha fet el recent no..
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Fills-de F. Mas Sarda I

BANC DE BARCELONA 1
Aquest Banc a la seva Central i a la
Sucursal número 1, continua realitzant les
operacions de Compra i Venda de Valors,
Renovacinns, Conversions, Canvis, Agregació de Fulles de cupons i Revisió de ¡listes d'arnortitzazions.
Admeten dipòsits i tota mena de valors

Une • t alen - topen
ZO, Rambla del Centre, 20

I

Telèfon

FIRA MOSTRUARI
VALENCIA (Espanya)
«WAT INTERNACIONAL del 10 al 25 de maig de 1924
Institució declarada oficial per R. O. de 20 de maig de 1921,
sota el patronat de l'Estat espanyol i la presidencia honoräria
,
S. M. el Rei Alfons XIII
EL TERMINI DINSCRIPOIO

mana EL 31 DE .ARÇ

SECRETARIA GENERAL: Apartat de Correus, 132. Direcció
telegràfica:Feriarlo. Clau: A. 1.0. Cinquena edició. Telefon 1405.

MERCAT DE LLOTJA

a di

llosich 1
k:

jp.é.parnertt.

llegides les comunicaCO
'le rs següents:
Be
titel de l'Alcaldia contestant
dir
eZ4 la Cambra deplorant que
h
dexi sense resoldre un prole!, rna d'ordre eiutadä i eeonbC10
nr tan interessant, coro el de la
1155
lt sllaci6 total i definitiva del
p
art eat dels Encants, pel comPos •i: ient de la qual COA] s'acerril
rt ontinuar treballant amb tot
'obr esto re, com s'ha fet dirigint un
leyd Pf:&7 a l'Ajuntament i encomava a
un'. a la presidencia que seir se rie:1-i les gestiona.
ió d
In! arme del Negociat de Ferraran 'lis, trames per la Prestreacia del Directori Militar,
r E D respee te a irregularitats en el
recpaiz t de mercaderies, a la
pa! ce ,sa es promet posar reatlas
mei. i .especte a robatoris ear,e
:ases ..cn els paquets que es
?tiren
tartera/ u per ferrocarril, donant
e
Capte "de les mesures presos
(carita: r-los, principalment per
Hita
prt de 'a Companyia del Nord.
Instän Cia a l'Alcaldia relati-•ALD
IMIT va a la i p rojectada reforma de
Samt alee, del contin g ut de
DE

.

.

E •
'tu

a a

1430 A.

»if419,-

Teatre Barcelona
Gran Teatre del ¡Icen
Quatre grane oonderti:
,
.
• .Avui, no hi ha fung id. - Des
,mit, funció 50 de propietat I
'abonament. Serrana representa.' beeeddee
-cid de la liagenda drangslitta
Remara, per la celebre trompa/ ad4444.044~4***444444444
nyia Oreaos:Inviten. - D'unten.;
Gran Teatre Espanyol
ge, tarda, 'relatan I 'solda. SANTPERE - BERGES
Próxima setmana, últimas fiaddona.
Ovni, d i vendre s , larda:
NO III IIA ruano

SAUER

'reate Catalit Romea
Talaron 3500 A
Avui, divendres, larda, a les
cinc. Per única vegada a puto
popular; la famosa comedia de
Pirandello
EM CASO PER NO CASAR-ME
Tres antes de g r an éxit"morid del taquiller:
LA MaRQUESETit QUE NO SAP
QUE TE i UN COP D'ESTAT
Deniä, larda, l'espectacle en
tres aeles i deu quadros, de formidable èxit, d'En Folch i Tor-.
res. Una vegada era un pastor... Nit, debut del genial Enric Borräs: Torra baixa. - Diu.
menge, a dos quarts de quatre:
Una regada era un pastor... A
dos quarle de oía: Terra baixa,
pel cobea de l'escena catalana
Etnia Borräs, Nit: El mistio.Dilluns, Edlp rei, per En Borras. Es despatxa a coroptaduna.

"NestIr

Contra remesa de 25 etiquetes blanquee de des que
van enganxades en el pot
de la Farina Lacteada Nesti& es regalara una pee.
alosa nina i un bdn numerat per al sorteig d'una
nMa de gran tamany.
Aquest sorteig s'efectuarà
entre cada cent partid.
pants.
Les etiquetes poden pree
sentar-se a les oficinas de
1300IETAT NESTLE, Granvis L ayetana, 41, Barca.:
lona.

;

gmal de I.. FONTANALS,
EL GANAP1A 1 EL JEPIC .
o
f La marta del Cae
da La Fontain•
Eviandld decena nou dele sensor.
Bulbena I Gleba' .
I Dama, dissabte, tarda, a (los quinta
. de cinc:
, VER TRES PESSETES _
t
11L11 MATEES DE FRAC
Tel,
4
EL CANAPle I EL JEPIC
.!
marta del
o da La Fontai ne '
t
,...
..
-,.....,-.e.reev:r.eviree-,,ev•-.-,eres

-.444.a.ee.00ffloo..»..a.:444Teatre

Còmic

Companyitt'ersmatica•
• ROJAS•CAPARO
Aval. divendres, deseas de la
companyia.
Monumental vetllada de Bona
a benencl del pdall Gastan. 34 bo.
*dom. entre ell9 Tomas Inmensa
el famós campió nioard Alta
(en demostractd)
Casabe, programa normare:
EL CRISTO MODERNO
CULIS tu

eseeeeetweeeeeeeeeee~
TEATRE TIVOLI

•

LA EXPULS1ON DE LOS JESUITAS

TOURNEE

Frederic

Caballé

Gran companyia de sarsue,
la i opereta, primer actor i
director,

Ramon Peña
Avui, divendres, tarda, no
iii ha,funció, per donar lloc
a la primera repreeentaci6
a porta tancada de
LA LEYENDA DEL BESO
Nit, estrena de la magnifica sarsuela
LA LEYENDA DEL SESO

Obsequi de
la Societat

per mimase el alecoraa de robra

que s'estrenara a la nit.
XBU, a les den: ESTRENA del elm
,C. cOmle melodrarnatle, d'espectacle,
en un prideg. tres teles .1 un epae ter, divIdit en done madres; orl-

Teatre Novetats
Carnaval Aurigemma

Distingits balls de mäscargo,
tercer de la serie, per al pr'd.
um dissabte, 23 de febrer:
BALL BLAU
Per al Dijous Gras, a la tarda:
Gran certamen infantil de vesUta
i a la nit, gil renomenat i Iluit
Gran Ball Paré et Travesti
Localitats: Garree Ferran, 53

Companyla oficial del
Teatro Espan yol, de Madrid
Primer actor:
RICARD CALVO
Primera : actriu:
EMPAR MAMI
Un altre primer actor:
EMILI PORTES

4~~~1~~~~

1449 1 004449114,9".444444940

?Ad

Carrera setmana
Avui, divendres, bananal de
Rleard Calvo. Tarda, el drama en quatre actes, en vers,
de Josep Zorrillo.,
EL ZAPATERO Y EL REY
Nit, a un quart d'onze, la
comedia en tres jornadas,
en vers. de Lluis Vélez de
Guevar a, refundid(/' de
Francesa Fernandec Ville.
gas,
REINAR DESPUES DE
MORIR
Tarda i nit, lectura de poeales per Ricard Calvo. -

0111 Uf 11113
dans

11111C 1 ME

dissabte, tarda, Relnar después de morir. Nit,
Cyrano de Balote.
Demä,

••••••::444444444~~».
4444444444444,4444444441*

IMPORTANT: Despatx de
localitats a comptaduria,
d'onze a una i de quatre a
.
set.
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ße4941144444444.4)4441.114441.4-1
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Escalo). anotas*
Gran companyia de &asuela.
FA EDITES
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65 " 6$
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LA MICA FRANCISCA
orainerles cenemos. Tarda: SI eme. 4;
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manca de compradora i als coMpromisos per la part tenedora en les arribadas empe g o dio; emb tot pechil donar-se
more:un lan Sevilla esta el ano%
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el ras que dala pretil que apuntem mes amunt, encara »misa un aya fine s a 39 peosetetAnde'ne hl ha Mete que
preneelde part el colmad arena
La sarsuela erequatre actea
Pea °erg!, I
despeara una /301N1 reaceri6 donarb pan a millorar-se 1 els compradora, alma un *je rateas, Je cal que ea dasvettlia per a
DOAA FRANCISQUITA
* ALISA DE DIOS
le la
n o trobar-se que han fet tird per aprontar-se en Sur. oolpprea.
~tale Veminent tenor Ralla( Venin
»aguaiten mol( tienta els' phi» de lei °fan**, esicara. gis la Sri compradora 41* pols adQuirei
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draft. :111, 1 toles les Mas, 1411,
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NOVA TEMPOEA»
murta de ene,
amb entrada, 01
La sarsuela en im
Mema. Cremen) de
A tres quarts de
ca tunb entrada, O'
Vid
1. Presentarte de
Encamen Sanes.
arte: La menear,
g antle. Fabregat 1
sentarle, de /a time
impar
Miguel 'Angel. igzie
in am
les
Ocie II barbo* de 11gX„
• Oto.
senyoretes Metal
nra. Pedro* 1 Co
•
cuarta de dei. Co
1. L'obra en tea tete
Sevilla Creaeld An Id t
Miguel Angel. II. esmera a »ideelona de l'opereta atoar a Mea
actes, arranjament de alpIna 1
Josep Cadenaz, música det aleare
¡aran: (Suerrero:
TEODORO V C011141111111
Grandlds Cuit del teatro Relea Vle•
tecla, de Madrid. Estancad rayar.
&linear. DIMPen ge, tarda 1 PIZ: •
barbero de Sevilla 1 Yeelkom y
compañia. Aviat, enmantaste*.

ELDORADO
Collseu de varletalle
Magnifica filme 1 les grana
estrelles de varietats.
Avui, divendres, tarda, a des
(marta de cmc. Nit, a Iss
deu. Projecció d'interesganta 1 notables peinarles. Debut deis celebres pa..
tinadors equilibristas

•

Las Tusin.t.rr

Succés de la formosa dan-,
sarina ilaneleta Mareo. Els
ovacionats i famosos equilibristas en escales Muros,
Lesql Peres.
L'as deis excèntrica,
RAMPEN
La poptdarissima artista,
La
Idol del públic,
PILAR ALONSO
Nou repertori de la seva
creació.-Magnifica presea.
taci6. - Demà, dissabte, i
cada dia, Pllar Alo n so i
Rama« . - IMPORTANT:
Queda obert ;el despatx de
localitats d'i fati de 4 a 1.
ereeeme4c4444444,e44,444.

seee444444444.440.4-Dece•- -CINEMESTeatre Barcelona
. Saló Catalunya

grandiosament presentada

TEATRE VICTORIA
Gran eornpanyia de sarsueles, operetas i revistes

l;

GRAN CINEMA DE »ODA
Notabais mesa Inerme
I tela Roe»
Avul. grandlds proerama: Reviera
Pathe nem."749 (Actualitats); Un
voluntarl ele torea,
nuca do multa broma; La lila Mea
vaiaells porcina, extraordintrla
produccid (remorionant arlrenaeld.
pe/ celebre actor Millon Silla 1
Anna Nileon: P reSen iti Cid de raetor mes 'lela, amarla, pero ents
danta el mes simpatic, anomenat
Georges Alies. en la preciosa comedla: La rel do viera.
Avlat: En el nesterilia Mas de le
mar, darreres exploradoras deja
germana Williamson.

40.444 5 0***444-0,04411150.5**

e44.4444444444444444444~
: Gran Teatre Comtal 1
¡Gran Cinema Bohemia
Avui, divendres, tarda I nit, pus
programes. Chic e gltal La tosmesa pellicula Moraseis* do la
neu; les divertirl es Carreras rolla"
tules I 'L'amor del metes; tercer /libre Pinteressant mol Tae;
esIts grandids de Reina val dobla.
Acial: Violetas imperial., per
que! atener.

111.

ireoiffl0000+oeee4444~

-beeeeeepeeeeeeeeerofflegb
Monumental - Pedró
Viralkyria
1ona
Avul,
divendres. extts: La feriefantástica, /X 1 X eptsodla: Ele
ella de niega, tota saneen: «Pu set palmada /mines es prOJectaM ea
els clnemes denueste Embrean

corruptos» alemanas; Tramita
•
• m un momo.
Diamante, nit: La Mete» teeoe.
taca, X11 XII, Marren. DUluns,
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