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ESDEVEN1DOR DE
LES LLENGÜES
Qui havia de dir la sort futura de l'idioma catalä al nostre
Ramon Muntaner, quan escrivia en la seva crimica que
llen guat ge sol no hi havia gent tan nombrosa com els cata 'Això era en el segle XIV. Al cap d'una centúria, el llene dels almogàvers començava la devanada. Avui és una
plenament viva, amb la Ildissor de la glòria; paró rea un territori relativament petit, poc coneguda en el món
ada de les prerrogatives de l'oficialitat.
Aquest exemple, trist per al nostre sentiment catalanesc, ens
tra la dificultat de fer profecies respecte a l'esdevenidor
llengües. A través de les centúries es produeixen els més
canvis, molts dels qua% no haurien pogut sospitar mai les
eracions anteriors. Idiomes poderosos i d'extensa àrea cauen
ets en dialectes o són esberlats per l'absorció d'altres idioPetits i humils Ilenguatges d'una comarca o d'una regia
fins a l'alçada de grans llengües mundials.
Cal tenir en compte que. si l'existència i la permanencia
!lengua van unides a la personalitat del poble que la
personalitat tan dificil de destruir, Ilur fortuna i esplendor

en sovint dels esdeveniments política. La ¡lengua segueix
dit una egrégia veu. Quan un poble s'enfonsa polient. la seva Ilengua sofreix els efectes del cop funest.
No sabem quina serà, d'ací a un, dos, tres segles, la situade les llengües. Ultra els fets política, els fenòmens Motelvan descabdellant-se a través del temps i de l'espai. En
t Mitjana, el Batí gradualment transformat que parlaven
part dels pobles conquerits per Roma, es trenca i es diveren múltiples Ilengües, les llengües novo-llatines, que aviat
eren el caràcter d'idiomes distints. Les Ilengties de major
sobre tot quan aquesta està dividida geogràficament en
tons allunyats, sin les més exposades a morir per trenaió en un conjunt de llengües germanes, però diverses. En
meres dies, aquest fenomen, quan es realitza, es mis lent,
la mejor intensitat de la intercomunicació humana; però no

peri, ha

quedat pas suprimit.
Saberla per ventura, si, en el segle XXII, l'idioma angles i

per exemple, conservaran Ilur unitat? No s'hauran
t, per evolució, llengües diferents germanes a la Gran Brea, als Estats Units i Austràlia? No s'hauran format igualyol,

llengües noves, filles de l'espanyol, a l'Amèrica del Centre
Id Sud?
Sobre aquestes possibilitats discuteixen temps ha els filäels literats. La tesi dels que creuen en la permanència
s grane idiomas extensos d'ara, pot admetre's aplicada a un
os relativament curt. Però es excessivament arriscada si
meaplica a un temps molt llarg i indefinit. Mentre
espanyel senyor Palacio Valdés proclama emfàticaque "dentro de cien años doscientos millones de seres hu-

os hablaran español", En Gonçal de Reparaz, en un intearticle que publicava aman "El Dia Gräfico", sosté que
a cent anys, en Roe d'haver-hi 200 milions de persones que
castellà, aquest s'haurà dividit cn múltiples dialectes diato, que cada cha es diferenciaran més, fina al punt que
neel que vagi a América l'any 2,100, haurà de dur-se'n un

mate.
UeedeVenidor de les Doled:lee és Un secret de la histeria
ca. Les més altes poden caure. Les mes humils poden enfiee triomfalment. Mentre una parla és viva, mentre és ex'le d'un esperit, té oberta la porta de la grandesa de demà.

JUEUS EMPOROINES08
hit arree. en torres de

re: Mari( ;ti otorga la mateixa

aurdä, trochen' el rastre
jueus, amb Ilurs aljanies

uutorització, que els eänsols de
la vila ereuen que sera benefi-

rente, proiegides pele reis
Catalunya i delrage. Aleuns
renomenats per
ciencia i Hurs vetee;
tres eón poderosos i
— com En Vidal de
e, que arribà a desee . se-

eiosa per atenuar les corneeqireneies de la prieta assoladora. L'aljama de Figueres va esdevenir independent i pròspera, doitaril-se el ras que
dele srus niembres, Abraltani
de la Terne huele revolttle i
atreve. ES fiques en afeas de
.jurieeirejó entro els condes
d'e:lepe/Mes i la vila. Va comeIre aquest jueu monee mueretee, que li toreo perdonarles
per sel ni sons. A gent Mea
i amadora de da riquesa baria
més «'fette aquest chedi o

er

per

daqueet Ilion

Lb
ole

atie

medieval — .

t sen esea r ni ts i pe raepe! poble; pecó la cort
repara i de vegades ea,hd uramenl. els perseguidora.
liar

religió. Hure co,i-

manera de vio!lr formen con, un mún
entre ele eatalane. lean
sea tambe aportar Ilur ajut
4 grane empreses del
[OMS. Sempre ene ha in tee el trägie destí d'aquesta
des que romero:a a estere a Cal all u aya fina que un
e l fatal l'obliga a empeennur

ca'
tics
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Wei
eaose
,
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h
•
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eami de l'exili.
bRI vist que en molles
P ob lador/e que l'oren habi-

Pels hebreus reaten enels típic
calle", esteres,
u ssue, °infirieres; en altres
Is teixen ädhue alguna de
h r esturne. Nosaltres has entit contar que terriers
r e a Cadaques, en matar
ell astre o una gallina, huta
G p
recaució descampara talg en un plat ple
ea: pràctica mueva, segune trameee de pares a Bits,
e tenir consciencia de Ilur
4 ei pas rar que siguin els
r eos pobles que demanin
er habiteis per jueus. per
re nneiar crisis econbmi, tar a1I on elle s'estableiiergeix la riqueza: tal As
8 de Torroella de Montgrf
Pileueres a l'Empordà: a

j is. afligida per la pa.
-"
mierj. la reina
earicedeii, Un ,'

Sin

Ose

permfs per establir

belirezi; a Pirar"

BARCELONA. DISSARTE, 23 DE IfEBRER DE 1624

ANY XLVI—NUM. 15,649—PREU: tO CENTIMS

ti g que cap altre.
A La Bistre! turben] tambe

establert e els judas, leed Ilure
afees. deixant /linees ande MI
ereseut tant per cene cona he
palesa mia sentencia del bisbe
de (llama. obrant ocini :t
neo:: d'arpi y ila vila, l'any 1323,
preoltibint-los que l'edil
lees 1« un inheres majo: . del viril
psi rent a l'any ni millo beberlos
comeos!. Aleares anys abaneo, el
1255, tlelavors de la ¡m'aseó (le

Felip l'Atreve. Hure teles
estat "barreials" i oblig el .; elle a eignar eseriptures
lliurant a Hure dentore. SenoPie qu e podia aprofitava el poble esdeveniments excepcionals leen aquel] per tal de poder anular els pactes que ele
Sligaven usuräriameet artes ele
,jtietP4. Aixi els freqüents alemptate contra ele jueriee s'expliquen, tant com pel fanatisme
religiös, pele abusos que aquella
cometien amb ele que havien
d'anee a raure amb ei t s per

qüestió d'argent. La protecció
reial, en canvi, sol tenir el meleix origen: ele ne ptres

releo,

deutors deis hebreus, no po•
den znenys que donar-los Ta6
quan la tenso, ear no ele conve pos tenir-tne desconteuts:
Ilur interés eg que les aljames
-•
siguln prósperas.
Entre les juerive egnporda,

treses, va sser un temps famosa la de Gastelle d'Emparete, administrada per &otee
consellere, dividits en elassea
o estaments, cono molts municipis caletees, i protegida i deformada pele nostres reis, assenyaladament per Pare el Gerintoilies, que Eany 1386 va

ronfirmur tots els seus

D'aquesla aljama van

sortir

limes esetarits rom As-

truc Reviva, que fou caneeller
de Pera el Gran, i metges eminente. que per Hure serveis meresqueren la protecció reial i
comtal. Es curiosa, per l'espere de tolerància que revela en
aquella Apoca, una lletra de
Pere de Rocaberti. bisbe de Ginona, de l'any 1321, autoritsant la dita jueria per engrandir la seva antiga sinagoga. Be

veritat que poca anys desprt5s, el 1325, el mateix bisbe

As

posava traves als hebreus de

Caslellä en ro que es refereix
al vestit que portaven, ampotantee aleshores ella en l'au-

lorltat del conde, del qual depenleu directament.

Les mateixes reines d'Aragó
protegien, quan els convenio,
ets jumas de ihirs dominis. Alee Maria de Luna. que densanava rentes quantitats als do
Cesteleó, -per ajudar deia al
sets administrador, en l'erra del
4 de juey (le 1106 — a les nostres necessitats assats grans" ,
arribant a menaear-los arnb
l'embargament de llurs heme si
no la eomplavien els defensava
pon despees contra Hure perseguidors. acusare de coses tan
abominables i enormes — els
guante:atine eón de la meterse reina—, que no havien de
passar sense el degut correeBu.
Molt cha reine!, en parlar
deis jueus, Ilur riquesa i

Ilur esperit usuree: hom nomes se'ls imagina amuntegant
or i fent d'ese/testa-pobres. Cerfament, a l'Empordà, com a la
resta de Catalunya 1 en mitre%
pribles, car es límela d'un (el
generar!, les escriptures i els
onnvenis y enes% a confirmar
aquesta enneepefi; s'algar del
jueu. Pi-rh potser no estarle de
mes recordar el que ja va desee observat per Reinan, aire
és: que l'Edat mitjana, sobretot a partir del segle XIII, en
penererfure i alelar eis israelites, els va eondeMmir a les
protessions que remete són lueratives. gairehol obliga:d.-loe a
riese ihm ele retreu,
lirones, que elle setprotitin d'a(premia situarle que rdls ha estat creada; retret que, segons
aquest gran eseriptor trate:es,
"de un sofisma dele mes deplorables".
Joan de Palau

LA NOVELLA DELS

HABSBURG
L'EX SOBIRA ESTAVA SEGUR DE L'AJUT DE FRANCA EMISSARIS I COPS DE TELEFON.
ELS PLANS DE CARLES D'HABSBURG ABANS
DEL SEGON PUTSCH
(Le "Natln" ve publican{
fragmenta Interessanta de les
"Illemehis" do BOPOViOZIMy sobre' les Muelen. de Carlee
d'Habsbun a la corona. En traduim alguna fragmenta interee.
santa.>
En abril de 1921, S. M. Garles d'Habsburg havia rebut del
senyor Briand la invitació de
fer tina temptativa per reprende° el poder a la sa y a ;Altea,
particularment a Budapest.
Aquesta invitació era canse-

LA BANDERA OFERTA A LA MANCOMUNITAT PELS CATALANS D'AMERICA HA DESAPARtelT DEL PALAU DE LA

GENERALITAT
EL SENYOR SALA DIU QUE LA VOLIEN "ENALTIR POSANT-LA EN UNA
VITRINA, TAL COM LI CORRESPON" COMMINACIO ALS FUNCIONARIS -:- SON DETINGUTS ELS ORDENANCES DEL PALAU -:- HISTORIAL
DE LA BANDERA -:- QUE PASSARA AVUI A LES TRETZE?
Aquests dice hi ha un gran sentien d'haver pogut collabuenrenou al Palio' de la Genera- rar i .one resta esinentat a raelitat. La bandera catalana ció de la policia.
La bandera Ito es retrehava,
oferta a la Mancomunilat pele
eatalans seAnierica, ha desapa- pera, ama aguestes mesures, 1
unir al mati el senyor Sala es
regut.
Abans de altir, a la tarda, va s'euro obligar. a fer circular
aleo-len reune al Sale de Sant per les ofieimes del Palau el seJordi nombrosos diputats go- güent document que trYinscrivernatius, ulula el senyoe Sala vini en el semi Ilengualge origir el conde do Figols, els seere. nal, per pote de no saber - ne
tarta particulars renquests, al- traduir
"Mancomunidad «le Cataluila.—Degime alta funcionaris i — cal
dir - lroe — ele seuyors Martí Ven- creto.—Bareelonia. veintidós de febrero
tosa i Ballerä, secretari ele

ef. N., amb el senyor 31113
Campe per torna;
l'entre:dala el majordont de
la 31ancomunital, senyur Utrillo, ainh legues ordenances,
pruvreits (le cordes. puja! a les golfes del Palau, i amb
gratis preenucions i no poes esforeos baixaven una pesada
Caja".
D'inó cii mig del saló. Sta
prI . Se1/15 formaren cerdo al sets
voltant. No liaviein esta! invitats a Vuele. torre ene fa l'eroote que «feria assrmblar - se força
al de l'obertura del eareefag del
fano', Tut-Ank-Ilarn e n. Que de_
ele contente la misteriosa cat-

an!

pe e fr: preeenlava senyals
irrefutables de no t'a y er estat
olwrta en noolt ile temps.
Els erinyore diputats i el altre« honorabl e e membres de la
U M en porta pm . otsser-nos
«plan C .; produeisin vacantes. no
frezaren a assabentar- se del
qué la ereixa (meterles. Millor.
serabla que s'assabentar e n que
eontenia el que ver« aren.
El que ele senyors diputare i
pls nitres volien trobar era la
lonnolera deis eatelans d'Arneriea. Seseens una nota ()Melosa
llenada a la preinsa. Pis propasaren d'honorar-la mona es pie_
nix, col.locant-la en una vitrina,

oire—eerepr e . SPgons la nota& el Itne on ii correspon estar.
Per atece semeja rentlif floret
tan e g eollit de calalanlesims
patrintes•

it. ; ene] era la catea la de lo

bandera. i ho prole rontenia el
pal 1 rl eaprat de la bello en_
senra, pere el drap barrar no hi
rero.
Els nostres bel «ir- ima g inanitran anal facilitat In indigna-

rle dele reunes. Perqui . el fet
ee que la bandera no era a la
eaiva ni es trobava a cap de peoullencia del Patine Be prou

havia estat lee.cada!

No As . , frany.

con

senyor Sala 1 els setas com..

panes. en no poder retre l'Ilooaten:111re que es proposavon a la

bandera que estimen tant. par'Pesem de responsehililats i ato-

dissin mt la ardicia.
La pollera, amb la seva aetivitat característica. començà
tot seguit la labor deteelivresca
necesettries per rescatar la bandera ;perduda.
A mitja nit, els ordenances
del Palau — ignorem si algun
altre funcionase lambe_ eche_
reir la visita dele agente de
l'autoritat. Despres de registrar
(lu y e pisos i de doirrar-hi l'en-

renou corresponent a Ilur Im-

portant Mileit5. ele orden:morse
foren enndulte a la Delegació
de la Plaga del Regomir, on al,
«une romanaurren fine libe a
les tres de la tarda, Alar, lote
que
Daleeaven a elltle0016
•
•

"...proclamen el dret de la riostra vidria a afirmar les liberes
derisiotts de la sera vida, tal

conl hu feu en plebiscits unänimes i en solemnes jornades, no
°Meterles, en aquesta mateixa
histórica mansió, fent vota perque sigues escullndes les nostres peticione i els trastees (lesiga, gua tares cops clarament
i entender-itera s'han manifestat".
es (lit que "-ea
rederneeió del nostre eoble i els
setter mamuja); en Iota mena de
de mil novtciento; veinticuatro.—Atendido que con fecha de ayer y con mo- manitest acicale de eartivitat hutivo de haberse enterada Sr. Pre- mana g en aspiracions de tosa
nnealtree, i per això que les
sidente «le la Diputación provincial y
esta Presidencia de la existencia en el veieru encarnades en els actes
i
en els propäsite de la Maneodesvän del Palacio de la Generalidad
muriera. QUE AVE! REGEIX
«le la bandera que regalaron los cataferun aquesta
lanes residentes en América a la Man- C.aTaLtNY.a ti o
hanoIrra. testimoni (Ir la riostra
comunidad de Cataluila, bandera que
adhesel mes (-emplees".
deseabamos enaltecer colocändrla en
Els nostres lector:s. es taran
una vitrina, como a ella corresponde,
vi:neo que els parägrafs que
:ucedió al tratar de hacerse cargo, de
cm exuressen sinó
la referida bandera, (Me é,I:1 !lo es- traneerivim
- que es mataba contenida en la caja dentro de Mermo plet a ment el
nifie sta PII el missatge.
la cual habia «ido remitida y de cuya
El president. sector Puig i
desaparición los que de ella cuidaban
Caolaf a !eh. va «In test a r liegint
no han sabido dar razón de ninguna
un pare:veme e,n el quel de' que
clas e .
'...arlin, s1n -bandera. emparada
l'itilifiestese a todos los funcionarios pel dret vigent i prl (liad
de la Ilancomunithd de Catalufia que l'eedevenidor, onejare eaugu_
prestan servicio en el edificio «me ocuri de trota Obra !tova, i per ella
pa ésta en el Palacio de la Generalivosaltres hi vetares/ presents,
dad, que si en el plazo improrrogable
senyors portador, d ' aquest
de veinticuatro horas siguientes a la esperes missatge. i tole el catafirma de este Decreto, que expirarim
lene allunsette do lit llar !sedera
a lzts trece hOTCS del dia veintitrés
i orle poblen els entporis del
del presente mes, no ha sido recutfit en".
pasaril
perada la aludida bandera. se
me
ree p prIS de la bandera
al juzgado de guardia la corresponse n'alcotalane ,i'_\ na
diente denuncia y copia del acta le9egiierd
neta:
eeeh la
vantada al efecto para lo que en jus"A la rinlat. ifo Tlarte rlona. dia
ticia haya lugar. y sírvan se firmar
todos los aludidos funcionarios el fermio a continitaciOn de este Decreto.
— El presidente. Alfonso' Sola."
.A la tarda, el senvor Sala m e
ele perters i orden:rece, del-ntol
Pillan per si posava en
(lar el que ni havia pogut PShrinar- g e

a la Delegeeie del

Ito•gomir.
El senyor Sala cointninä eta
seus subordinats a vonfossar
cl que sabessin. envara que ros

eeeret, oterint-los la seva
preverb I al discreció.
Deepres de 1;1 reunid canditint sense ce la riax e r la bandera.
Que pasearlo ovni a 'lee temer,
en

La bandera deis catalans
d'Amèrica
La bandera oferta pele catalene d'Ameriert a la Mancornunilat, fou lliurada a aquesla
corporació por una Cornissiö ole
germans (le l'altra banda de la
nutre el dia 24 d'abril de 1922,
diada de Sant Jordi.
A l'acte de l'hissament a la
facana de la Pirren de Sant Jaume le estiguereu presente les
ensenyes de les associacions de
tol Catalunya . La placa era curuna de; gene la qual aclame.
una gran explosió d'entusinf l'aparielú de la bandera amb.
me.
En aculen moteje moment
aparegué a saludar-la des del
balee de l'Ajunfament la bandera de la chitad.
Les adhesion g s`bavien rebut
a milers al Palau de la Generenal.
En Ilittrar-le la bandera a la

ManeoMunItat fon Ilegit un

zahleat g e dels catalanas d'Amerlea. Ela metros germana al

-r d'abril testa de Snnt. Jordi,
oloo laruv 192?. reunits els que
solascrinen. NI-denme de la cin-

ta!. representante (IP ha
remeted len eatalina i adveradore tote «lee eensament i de la
vehinint de la maestra lerta. Soto

l'OtIVOC•nejei (In la Viflcflfliti-

nhlat i eresidite per Etu Joeep
Pui g i Eadafaleh al Saló d'Ae_
tes lef Consell Permanenl. han
ruserptat. retent-li l'ornen:117A.
dPIS ii,•14.2iltS .1° los PlItifOIS
(•afalltis IrAMAri , 11 pOrtn-

deis

l'ofrene. la Bandera de
In Pärria. desple gen r -la davent
del palee porque un rnaleix sen_
timen! p elare ole eme s g rima i
altea banda de la reir i enlaire
(Enea ondavent. la eernimitat
tota els patalees.
Voten ets sota-stiene r e que
-llursienn t ure eitrui tP3IjMnnj,
d'a g raiment ale efertors i de fidelitat a Catalunya;"
dor= de

eIll••••n••n••..».••••••••nn•nn

LA SITUACIO A EUROPA
La oonforänola que havla de
delatar realza el conflicto deis
dookers empleaos ha oletea ajar.
nada, pula encara no se eap el
tete ele obrera &mentaran lee
condicione, I els de Newcastle
Ja hl posen dificultada.
El Govern &n'OH, per tal de
solucionar l'atur dele obrera de
oonstruool ons naval*, ha decida, 1 la Cimbra de Comuns ho
ha aprovat, la oonatruool6 de
olno nous OP•UNI.
Ilembla que el COMM do pi»
pita ha ereibat a un Ileord respeta a la potänela ~nimio*
del Ileleh, on dota de les obres
portados • eap a Alemanya
sha odia la •••••
do
{molé de sapote I tassinaterall

qüencia de les relacione que,

teja temps, existien entre el
monarca 1 et Gabinet trastees.
El senyor Briand assegurava a
S. M. l'ajut de Franca si arre;
ba y a a crear un fet acomplert.
El senyor Briand feto remarcar
que despees de la restauració
els Esteta de la Patita Entesa
Tonen ploure ies protestes, pere S. 31. no se n'llavist de com.
moure; al capdavall tut passaera cona a Grècia. .;
Tampoe les protestes de la
Gran Entesa, eoznprenent-hi
Franca, que hi havia d'intervenir formuläriament al principi. no l'eviten d'estranyar a
S. M.: Es transformarien räpidament en esfume per manieri/. la pau, i d'aquesta manera hons podria contente la Pelea Entesa cas que volgués in-

tervenir.
La rail que dietava aquesta
actitud a Franca era que la Petita Entesa , sota la direcció
d'itälia, rival de Franea, s'havia forrnat per impedir la res-

tauració de l'emperador. Si hom
arribava a restaurar a l'emperador en la sera reialesa legitima, la Petita Enteca esdevindeis sense objecte, Itelia perdria • In seva influencia en els
territoris cte l'antiga monarquia
i Eral/ea ocupares el eeti lloc
ara tanta mes de facilitat cono
mes hauria contribuit a la reetauració. Es sobre aquesta invitació francesa que l'emperador emprengué la seva teropta-

tiva.

L'EMISSARI

(As( el senyor de Roroviozeny monta el primer putsch
de Carlos d'Habsburg, en abril
de 1922, la sera arribada a Budapest I la sosa conversa amb
l'amirall Merey, el qual governava HongrIa.)
El rei deinanä a Borly de remetre-li immediatament el Poder, fent - li saber que !savia vilogut a Hongria ar»b la seguretat
de Fiança que seria evitada una
guerra. Comunica a Horty les
assegurances senyor 13riand
anib tots els detalle nurse pelee
subratItä el caves:ter confidencial de la missió tramesa pel
senyor Briand, el qual volia establir despees de la restauracie una aliança entre França i
lloner la.
Quan el rei llague marxat del
patata, Horty urgent mese
l'Alt oomissari franees senyor
Fouellet. Li feu saber que, soguee les declaracions del rei,
la temptativa da restauració
havia tingut lloc sota cuneen
del president trances. Dernanä
al senyor Fouehet si tenia instrucei(uns a propòsit d'això. El
senyor Fouehet respongue que
no en tenia. El resultat fou,
cono havia d'eeser, un ernbull
entre el rei i el president del con
seil trances.
(Havent fracassat aquesta
primera temptativa, Carlea
d'Habsburg es dirigí a Suissa,
essent autoritzat pel Consell federal al residir al cantó de
Lucerna. El Consell federal hesita Imposat a Carlea d'Haba.
burg oondicions molt estrictas.
No podia sortir del cantó. L'emperador, però, s'imaginava,
{remire sobre la fe de les Informaclons quo II ?venden eetat donad e s, q ue el Colmen frenaba
l'encoratjava.)

plicar el meu vuelve reeent •
Hongria i les mevea entre/detall
amb Horty. Pel seu cOniple,
S. M. em teu saber tert el que
havia passat durant la meya
absència. Ern va dir que l'erniesari de París havia vingut.
Aquest emissari havia parlat
sobre tot de les enpressions del
senyor Briand a propòsit de la
conversa que liorty havia tire.
gut amb S'Alt comiisari fran•
ces, senyor rouetest, despres de
la partida del rei. El .enyor

Briand eslava tan furids de la
indiscreció que volia rompre Lo.
tes les relaeicns. -7
Ei rei expires/4 el Sed mili
meut sine« ver aquest inot•
dent.
e4
Havia dit que mai no havia
autoritzat Horty per parlar a
l'alt consiente francès, ni a
ningú, de lee relacione entre
ell i el senyor Ttriand. Al contraer, havia insiste, envera al
regent, sobre el macees. °UDlutament secret d'aquestes relacione, que ne« harten de manifestar-se sind despees de la
restauració per un acostament
entre Franea i ilongria. S. M.
havia fet remarcar a l'ende:se
ri que el regent linfa manitastat alguna dubtes a propòsit
de la lleialtat del senyor Briand, dobles que ell baria t .hutjest
amb energia. El rei havia reivindicat davant l'emissari trances, el dret de parlar en confiderreia amb l'hernie que gevernava Hongria de les gestions del
senyor Briand.
(Scsogeix e la Isky. 3)
Ms========e115111.1

full de dietäri
AL MARGE D'UNA CONFERENCIA
Hem escoltas atentament les simpatiques paraules que ha prommeat
senyor Bonilla Sanmartin des de la

ceisdra de l'Ateneu, subratllant de nou
la reciproca influencia de les litera-

tease peuinsulars a través dels segies
i preconitzant la unió dele intentetea:) de Cataiuma i de Casleda, per
damunt te baralles politiquea.
Ha trobat cco en el ilustre COI > la
ki inteAcionada allccució del senyor
Saranartín?
Sí, certament. L'epoca actual no
comporta galas afalacs per a /a nos(re Ilengua, ni per als que la cultiven.
Ara que, per casuatitat, ve un senyor
de Madrid i té l'amabilitat de tostarnos l'esquena amlcalmcnt, is de llei
que no li girem la cara ni li fan llena
Grades, senyor Bonilla. Heu parlat
amb respecte i amb admiració de Fidicma de Llenen Llull i
Aix5 poner no alterara gens ni mica
els rigors presents. Però semp:e fa
botan Fet i fet, entre tots els intellec:uals espanyols, heu estat rimic que
ha vingut a dedicar-nos una floreta.
Föra una dercortesia que, en lloc
d'aspirar discretament el seu pea"
ens poséssim a analitzar-la pistil per
pistil i estam per estam. Es per això
que no ranalitearem.
Només gosarem subratllar alguna
cosa de les que vós mateix heu retret
i que nosahres 'heno escoltas amb especial delectacia El marques de Villena, castellà, escrivi en estala els
seis "Treballs d'Hércules". Ara,
veieu?, no hi ha cap gran d'Espanya

que faci un exercici semblant i—cosa

més signifkativa —que concebeixi la
possibilitat de fer -lo.
D'atea banda, ens heu recordat que
en l'obra del nostre Ansias March hl
ha una aHusió que ens el mostea coneixent la literatura castellana, malgrat de l'isolament polhic en qué vivien aleshores els dos paises. Molt 1)1

Magnificament be. Mai cap intelleemal catete digne d'aquest nom ha pea-

sat privar-se «le llegir el bo i millar
de la producció hispànica.
"Estrenyem els Unos espititualst"

ton. Es digne a S. 31. que atase
de Parte estatal demanava pee
parlar-li. Quan l'emperador
deixis el receptor, em deelari,

—ens heu cerdee
He estar a punt de saludar !Diosament : "Estreneemeos!" Pere ralle
adonat de seguida que l'espere, tot i
la seva incoercibilitat, no pos estrinyer nt &Mixer, lente 111 ade i es
laimp re, de facilitat de moviments.
d'autledomini... 1 be emmodit tos
d'una.
Cartea lioblesila

sioasment t'arribada del. emisserie trauma.
El 27 d'abril l'emperador ein
rebé en auderleia. 74 valg

La cese% de %a ~le"
va a la Mama 100111111181a
II oblas elleß

UN 00P DE TELEFON

Ponte d'abril, en havent
dinat. Tot d'una, sonà el teleEra

que el Govern trances bavia refusat de donar-ti un asil a
Fraile. &foil( que esperava an.

e
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META
Santo d'avui: Pere Damià, cardenal, doctor i confessor; Florenci,
confessor; Santa Marta, verge i märtir, i Romana, verge.

NOTA NECROLOGICA
ENTERRAMENTS D'AYO!
MATI
Teresa Pändes Puig, de 29 mesos,
ITarrás, 4 al cementiri Volt. A les
deu.
Joan Baraba Blas, de 73 aove,
Flors de Maig, ji, al cementiri Non.
A les deu.
s
Pere Puell Tamisa, de 68 anys,
Masferrer, /o bis, al cernentiri de
Les Corts. A dos quarts d'onze.
Antònia Cardona Ferrer, de 66
anys, Aragó, 340, al cementiri Nou.
A les deu.
Maria Gil Madi, de 57 anys Eachin, 124, al cementiri Vell. A les
nou.
Miguel Molina Le6n, de 41 anys.
Montmany, 52, al cementiri de Sant
Gervasi. A les deu.
Antònia Merchin Tonres, de 46
anys, Tallero, 68, al cementiri Nou.
A les deu.
Francesc Blanco Pelea, de 77 anys,
Salmer6n, roa, al cementiri Nou. A
les nou.
Antoni Lladó Grifol, de 53 anys,
Tutet, 41, al cementiri Nou. A los
deu.
Francisca Vidal Cervelló, de 1 4
anys, Consell de Cent, 209, al cernentiri Non. A les deu.
Ramon Orno Fustagueras, de 63
anys, passeig de Sant Joan, 89, al cementiri Nou. A les onze.
Manían Juano, de 2 anys i mig,
Montserrat Casanovas, Ito, al cementiri de Les Corts. A les vuit.
Regina Fàbregues Boach, de 55
anys, Botella, i 6, al cementiri Nou
A dos quarts de deu.
Josep Soler Sulisachs, de 8 anys,
Eloridablanca, 106, al cementiri VOL
A les deu.
Antoni Bertran Güell, de 70 anys,
passatge de Romeu, zoo, al cementiri Nou. A les vuit.
Antoni Pons Cerdà, de 67 anys,
Progrés, 25, al cementiri de Sant
Gervasi. A dos quarts de dotze.
TARDA
Jaume Morera Sohn, de 78 anys,
Coronela, 25, al cementiri de Sant
Andreu. A les dues.
Anastäsia Carbonen Riera, de 49
anys, Coll i Vd, 72, al cementiri de
Sant Andreu. A les tres.
Josep Vine& Rovira, de 74 anys,
Clot, 117, al cementiri de Sant Andreu. A dos quarts de quatre.
Daniel Longas Sauras, de 29 anys,
Condot, lo, al cementiri de Les
Manuela Pesina Mesa, de 47 anys,
Corts. A dos quarts de quatre.
Consell de Cent, 9, al cementiri de
Sano. A les dues.
Pere Voguó Carb6, de 59 anys,
Avinguda República Argentina, 221,
Sant Gervasi. A dos quarts de quatre.
Maria Cabés Martí, de 38 anys,

Bruniquer, 47, al cementiri de ',es
Corts. A les dues.
Antònia 11.16 March, de 65 anys,
Can Regira, al cementiri d'Horta.
A dos quarts de quatre.
Josep Angel Adrià, de 15 mesos,
Premia, 39, al cementiri de Sans. A
les quatre.
Antoni Llacer Miró, de 65 anys,
Camprodon, 17, al cementiri Nou. A
les tres.
Jaume Pagani Quintana, de 65
anys, Provenga, 243, al cementiri
Volt A dos quarts de quatre.
Joaquirn Mañeo Capdevila, de 62
anys, Roger de Flor, 140, al cementiri Vell. A les tres.
Maria Gomà Giménez, de r6 anys,
Corto Catalanes, 760, al cementiri
Nou. A dos quarts de tres.
Josep Mara Castillo, de 46 anys,
Cendra, 15, al cementiri Nou. A dos
quarts de guatee.
Magda/ena Caballé Ballbé, de 72
anys, Aribau, 62, al cementiri Nou.
A les tres.
Teresa Forrugin de la Cruz, de 67
anys, Bruch, 30, al cementiri Nou.
A dos quarts de quatre.
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DEL DIA 22 DE FEBRER DE 1924
BORRA DE MADRID
ron,

QUATRE PATRONS VAQUERS
MES, DETINGUTS
Relacionar amb el famós afer dels
vaquero compromesos en el recaptament de quantitats destinados a procurar que es deixés sense efecto el
tancament de determinados vaqueries
d'aqusta ciutat, han estat practicades
quatre detencions mes de patrono vaquers, que junt amb els tres que ho
foren dimecres, han quedat a disposició del comandant d'infanteria Cristófor Fernändez Valdés, nomenat jutge
instructor pel capita general.
Els set detinguts han ingressat a la

JOSEP GRAU
té el gust de participar a 'la
soma distingida clientela que ha
tornat a encarregar-se del set]
taller de Sastrerla, carrer del
Consen de Cent, 255, primer,
sogona, totalment restablert de
l'accident automobilistic sofert
el ella de Sant Esteve.
CAPITOL DE DENUNCIES
lian estat detinguts: Agustí Comas
Gil, el qual eslava reclamat pel jutjat de Llotja per una temptativa de
furt i resistència a l'autontat, i Agusti Cab:ero Arbiol, reclamar pel jutjat de l'Hosptal, per un delicte de
furt.
Bona ven ura Majó denuncia un
subjecte, cl qual ha desaparegut, estafant-li 8,800 pessetes en gèneres.
Salvador Barrera denuncia que anit
passada uns Iladres Ii obriren et. magatzem que té al carrer de la Paloma, 15. Va sentir soroll, Laixa del
i els Ihtdres marxaren sense prendre res, i deixant abandonades diverses eitles.
El capita del vaixell "Maria Dolores" va denunciar el mariner Jamne
Carriö, al qual féu remesa de 7oo pessetes per efectuar compres, havent desaparegut.
GUARDIA FERIT EN UN
TIROTEIG
A primeres hores de la matinada
¿'allano d'altir, el guardia de seguretat Nicolau Jiménez, trenta un
anys, en passar per l'Avinguda Ica na, cantonada al carrer de Marina,
vedé dos individus que li despertaren
sospites i en donar-los cl "alto!",
aquello li contestaren amb cinc o sis
trets. El Jiménez va repellir l'agressió en idèntica forma, però resulta
ferit de la mà esquerra, de pronòstic
reservat.
Fon traslladat a la Clínica de l'AEls agressors fugiren.
1306t/0ll sabina/a,

café LA CAREA.

UN ROBATORI DE 1 5 , 000
PESSETES
A la matinada d'ahir va cometre's
un robatori d'importancia a la casa
Basols i Durde, carrer de la Tapineria, 37.
Per entrar-hi els Badregots varen
obrir un forat a la volta de l'escala
de la Baixada de la Canongia, 2, on
dóna l'establim ent. S'ha comprovat
que s'havien emportat unes quinze
mil pessetes.
INSTITUT DE CULTURA I
BIBLIOTEC A POPULAR DE LA
DONA
El Consell directiu recorda a totes
les associades que demi, diumenge, a
les onze del matí, se celebrara la Junta general ordinaria. . Es recomana
molt l'assistència.
Seeeid permanent d'educada i ins4%464. - Queda ajumada la lliçú de
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lectura artistica, anal) motiu de la Junta
general, per al dia 27, a les set del
vespre.
El dia 26 es tara la visita instrue
tira a la Secció d'Arqueología prehistórica grega i romana del Museu
de reproduccions del Parc. Hora 1
lloc de reunió: a tres quarts d'onze,
davant de 1Csmentat Museu.
Seccia peinionent i rtdtr.
-A les vuit. missa rcsada de Comunió.
Seceia permanent dorganitzacia i
propaganda. - Amb motiu de la Junta general reglamentaria, no es permeIra aquest dia la visita al Casal.
Seccid tarmaiteit de i teste/. - A dos quarts de sis de la tarda,
coacert de cant per la senyareta An drena Fornells. - Els dies 29 de febrer i primer de mare. de sis a vuit
del vespre, es podran recollir les contrasenyes per a la secció de "titelles"
que tindrà lloc cl dia 2 de mare.
Seccij permanent de relació i treball.
-Diumenge passat, dia 17, Migué lloc
la conferencia que per les taquigrafes
assistents a les classes de practiques
comercials de la secció permanent de
Borsa de Treta!! dona En Ramon
Garcia Barda El tema de la conferencia bou "La dona en els diversos
problernes actuals". A lacte Id assistiren ton nombre de taquig,rafes. Es
recorda a les nostres associades que a
aquestes conferencies poden assistir-hi
totes Es taquigrafes que vulguin meetres siguin sòcies de l'Institut.
• •
Classe de cuino totaler (Dies
ncrs, de vuit a non del mati).
Mista (le la setmana: dilltins, arròs
a la regencia; dimarts, regets a la
bordelesa; dimecres, timbales a la financiera; dijous, faves a 13 catalana i
croquetes de pataleo; divendres, formatge de porc; dissabre, tortell amb
cabell dinge!.
Nota. -Podeu assistir a aquestes llicons lotes les que bo desitgin. tant si
són can, no sise/es de l'Institut, satisfent 023 pessetes per mi tiquat que
seis lliurarà abans d'entrar a la classe.
r•
Biblioteca de l'Instiint.- Llibres adquirits recentment:
"Vasco Ni/ . ez (le Balboa o El descubrimiento del Pacífico", José Escofet; "Les Nibelungos" (2 vols). E.
de Laveleye; "Le lavis en Extreme
Orient", E. Grosse; "El campament
de Wallenstein", Schiller (Trad. de
J. Perpii4i); "Siracusa", Enric Maucoi; "Joan M. Guasch", Els Portes
d'Ara; "Theatre", Sophocle; "Pedagogía moderna" (2 vols.), Gil-Pertusa ; "Contes de la veillée", Charles
Nodier ; "Atlas de las aves", Ignacio de
Sagarra.

.

Dr. MONTAÑA. Atomices • la pe?! I cabell. Corta Catalanes, 859, aosrl., pral.

UNA AGENCIA DE NEGOCIS
BRUTS
Si bé vi- la policia es guarda gran
reserva, ola sabut que persistint en la
campanya empresa contra determinades
agencies, cl; negocis de les fittals, no
són pas naire clars, Ola vingut
el descobriment (Tima banda de 41sificadors de documento, que segons
sembla comptava amb una organització model.
Es parla de vuit detinguts.
EL CONSOL tOE TXECOESLOVAQUIA
El cónsol lionorari de Txecoslovaquia a Barcelona ens assabenta que ha
pres possessió del canee i estallen el
despatx al carrer de Bailén, núm. 22.
EL COS DE "SERENOS"
En la darrera reunió geacral celebrada pel Cos de "serenos" d'aquesta
ciutat {orca nomen its els seguents
nyors per escercir els carrecs de la
Junta directiva: president, Elles Bus_
quers; vice-president, Francesc de P.
Puigbert; tresorer, Francesc Pacreu;
secretan, Francesc Navarro; ojee-secretan, Ramon Tolosa; comptador,
Jaume Casadevall ; vocals: Josep Roig,
Pere Monrós, Joan Mascibi i Carles
Feliu.
Junta consultiva: president, Josep
',lates; secretari, Joan Petit; vocals:
Joan Panicollo, ;ase Garriz,6, J2ne

.
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Mul/eres, Ramon Ferré, Francesc Saperes i Manuel Escuden,

LA PINACOTECA
EXPOSICIO PERMANENT
Entrada lliure
LA JUNTA DE L'OREE° NURIA
L'Orfeó Núria en la seva darrera
mulló general elegi el següent Consell directia:
President, Frank Marshall; vicepresident. Domence Martí ; secretan,
Antoni Galvez; rice-secretan, Joan
Teixidor; tresorer, Sadurní Raventós;
comptador, Linus Crespi; arxiver primer, 113Vions Pessarodona ; arxiver
segon. Pomer ; arxivera primera,
Eulãliu IZaventós; arxivcra segona,
Montserrat Bassols; inestre director,
Climent Lozano.
EXPOSICIONS DE PINTURES
Avui, a les cinc (le la tarda, tindra
Ilse a les Galeries Laietanes la inaugu..
ració de les exposicions dels pintors
senyors J. Giben i Jotep Ariet,
RESTAURANT ROYAL
Sala de Te
cada din te dansant de 5 a dos
quarts de 8, i dInar a l'americana, de 9 a II.
SUBHASTA DE PENYORES DE.
PRESTECS
La subhasta. de les penyores de
joies els prestees de les quals venceren
abano del 30 de novembre de 1923. o
sigui tots aquells de data de constitució
o de prórroga de la papereta de pigno_
ració sigui anterior al primer de juny
de 1923 del Mont de l'ietat de la \'erge de l'Esperar/ea, Organisme de la
CLista. de Pensions per a la Veilesa i
d'Estalvis, tindrá. Use el dia 3 de marc
vinent, a les non del mal, a l'estatge
de les noves ofizines del carrer d'Ortigosa, din/. 2.
CERCLE ARTISTIC
La Junta de Govern del Cercle Arristic ha quedat constituida per al prestan any en la forma següent:
President, Manan Fuster; vice-president Olaguer Junyent ; secretari, _roan
B. 'Frias; vice-secretari, Emili Cugat
tresorer, Josep 151. Domlnguez; comprador, Salvador Casacuberta; conservador, Juli Santacana; bil,lioIecri, Genertís A. ea ; vocals: Antoni Antje Porte:la, Gerard Carbonell, _losen Casa/s,
Enric Casanovas; Baldomer Gili, Josep M. Jordi Laiont, Manuel Lozoya.

Per tal de posar de %mnifest cm
es compra zunb nu: s econoinia,
garantint qualitat i pes, donem
preu d'un dele articles de mAs
consurn. Pastes re a sopa, Corrent, a 1'25 quiio; ltaflatia,
145 quilo; Gititinata, a 1'90
quilo. Ecomonat de Barcelona,
Rambla de Catalunya, 80.
LA I.LUITA DEL GUARDIA I EL
VENEDOR AMBULANT
Eren les cinc de la tarda. No plovia pena tela un sol entelat. Al caerer de l'Argenteria un venedor ambulant de platans i altres dulces nicie.
ses exercia la seva indústria, confia-
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el dia 18 de gener. Avui, a les nou,
a la parròquia de Sant iliartí de
Provençals (Clot).
Na Teresa Castellä i Soler. Morí
el dia 14 del corrent. Avui, a les once, a Jesús, de Gracia.
Na Llúcia Ayats i Mcntsalvatge,
t'idea d'En Joan Clara i Coromina.
Avui, a dos quarts cronre, a Pompeia.
N'Alexandre .Solä Echevarri. Morí el dia 23 del Corrent. Avui, a les
deu, a la Casa de Carnal.
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dament; la clientela migrada va delxaftt poc a poquet uns centims escaducers. N'a fent-li rescuclella del vecedan ambulant de d'alces nicieses.
De sobre, però. un guardia baixa
majectuosament Via Laimana aval!.
Horror! Al venedor li ha fallir el negoci i se li Irt caigut rescudella. Fing
esfereit; dóna el cistell dels platans
a una noia que passa, i torna a fugit.
I corre vertiginosament; i el guardia
dubta si córner darrera la noia. Acut
un altre guardia i tots dos corren, antb
gran daler. Atrapen el noi i la noia i
el cistell.
Els detinguts s'insolenten. Horn ha
oit un insult groller...
I el noi i la noia i cl cistell curull
de dolces nicieses foren portats a la
delegació de policía.
JOIES, VERITABLE OCASIC
1 objectes usats de totes chistes. Preu fix, Tallers, núm. 41
AL PONI ENT
DE LA L'ARCELONETA
Per a (lema, diumenge, r4, a les
cinc de la tarda, el "Foment", de la
Barceloneta (Alegria, 25), ha organitzat una audició de sardanes i
ballets, a carnee de la "Colla Barcino" i l'Esbart de nansaires del dit
Foment.
A L'OREE° GRACIENC
Ditanenge, al vespre, hi l'aura a
l'Orieó Gracian una andició de sardanes a canee de la cobra "Cathaliinia", organitzada pel Centre Excursionista Rafe Casanova.
El programa és compost de sardanes de Serra. Saderra, Solsona, Vicens, Gassó i Bou.
_
TOPADA
Mili-, a les quatre d 5 la tarda, a la
Rambla de Sant Josep van topar l'au40 2676 i irr camela de la linia
No hi van haver desgracies personals

PITE PE'RMANYER

donou-ln &Is vostros fills I els
guardar e u de l'escrofulisme.

I.a Societat dr Socorsos Mutas de
Sords-muts (Eim i ahre sexo de Catalunya, domiciiiada a l'Institut Catala de Cords-muts (carrer de Montserrat, 20, pral.), celebrara la sessií)
general otdin5.ria del present any el
dia 24 del que som. a les dett del matí,
a l'esmentat Institut.
EN DEFENSA DE LES ASSEGURANCES OBRERES
Avui, a les den de la vetlla, tiadra
lloc a Ecstarge del Centre Obrer del
correr Peti de la Crea, 14. pral., un
arte de propaganda per difondre el
regim de les asseguratices obreres i
escalonar el seo progressiu millorament.
Aquest acto és organitzat per la Fe..
deracij Regional dr Societats i
dicats Obrers "Unió General de Treballadors". i prendKi part cn
Cabello, de l'organització de Valladolid.
Avui, dissabte, a les deu de la vetIla, tindrà lloc la segona conferencia
de les que ha organitzat la Secció d'arquitectura del Centre Excursionista de

05.

5 5% 55 : 0

in , , , ,it. u, . . .

.

760 . 90 814, 510:5,

. TR a„

p

n

Catalunya. Els alumnes de resecla
d'arquitectura senyors Jaume Casuileras i Joan Gordillo ressenyaran "Impressions (Eun viatge a Santiago de
Compostela".
- Denla, diumenge, a dos quarts
de set del vespre, es continuaran les
sessions projeccions que ha organitzat la secció de fotografia del Centre Excursionista de Catalunya, essent
la de <lema a cantee d'En Raid Degollada, prcrentant vistes de Suíssa.
BALL DE DISFRESSES AL
REIAL LAWN-TENNIS CLUB
TURO
El primer de luan; rinda lbac
Reial Lasen-Tennis Club del Ttnaí
ball anual de disfresses reservat als
seas socio i invitats. Els senyors socio que desitgin sels reservin targes
poden donar llar nom i el de llurs invitats a la secretaria del club, 4.11
lti senas facilitades.
El ball començarà a les onze de la
nit, i el programa sera executat per
l'orquestra americana Grórgia, formal
per artistes petanyents a la dila societat.

4

3012,rilre ili • Vtlifla en alumini
B I I¡11 1) extra, a preus fiabrica. ',toreas Gns. Rambla de
lies Flors, 30.

UN ALTRE ATROPELL
UNA NENA MORTA
1:aute 9736, propietat dels senyors
Vilardell germans, a la una de la
tarda va atropellar a la nena de sis
anys Maria Cepirm Crespo, 4112 Niu
al carne del Taulat, 20. cousant-li la
fractura de la base del crani.
Conduida al dispensan, va morir
als pocs moments d'ingressar.
EL SEXE DEBIL
Josep Pastor Hosca, de 40 alivs,
Emilia Gorda Garcia, Ortiz, die 35.
anos, eren vells atines, que vivien
ple- gats i en deliciosa pau i hannonia
a una barraca (le Islontjuich, sota
lonItra encisadora d'una liguera.
Atir, en havent solad, després del
la parclla tingué una
insignilicant divergiencia de criteri;
/a bufeta es va anar inflant de mica
en mica, i a les tres de la inatinada
el Josep Pastor acuella al dispensan
d'Hostafranchs, per la/ que Ii fos
curada una contusió al cap i diverses al brae esquerre, produides per
los I•latiques mans polides de l'El/liba, malgrat tata la delicadesa caracristica del sede débil.

G A GIES

A

ment. L'incident anava complics
se per tal com totes dues parto re

tendents eren auxiliades per di
sos vianants i les professionals
exerceixen la soma indústria proa
lloc d'antes.
Veient que la cosa jrenia el r
d'una alteració d'ordre püllic, el
gilant, Josep Ramon, ho arracji co
duint a dues papellones a la ¿eació del districte.
GUARDIA CIVIL ATROPELL
A les tres de la tarda el ferreca
de Sano va atropellar el guardia rd
Victor Rodríguez Gonzalez, de 26s:solter. davant Tecliiici de l'El,
industrial.
Li produi diverses contusiono al t
rax i fractnra de costelles al ce
cs ,;uerre, de pronóstic reservat.
ACCIDENT DEL TREBALL
Aldr. a la una de la tarda, el o
Albert Partagas, de 19 anys, gu
Eatto n'amero 13026 d'aquesta
trieula, propietat d'En Francesc
jol, al paaseig del Triorni va te
amb tul arbre.
El cotxe es produl diversos d
parfectcs i el xofer una ferida
al llavi inferior. Fou auxiliat al
;ataban (lel Polla Nou.
l'N PROCEDIMENT PER BE:
RE ECONOMIC
Francesc Sänchez Mestres.
41 '4-pa/vagar-se la sed, va entrar ta
taverna que Vicens Vilaplana
plana té al carrer de Sant °lega%
7,. En haver begut abastamen le
mo va reclarnar-li Eimpert de /,
consumacions i aleshores
client engega una pluja de co7t
puna- a la cara del taverner.
El víctima fpu auxiliat al die
attri, i l'agressor, naturalmes•
feil escàpol.
Va ésser detingut Joan Are;
carreter de Vilassar de Mar, el
venia a una drapaire de Sant
géneres de pum d'una fábrica, i
prés allegava que els hi haviot
bat.
Orinals de pisa, forts.
fins ara slan hagut de va
a 4 pessetes. els trobareu
vaixollet
los
pessetes a
Lluís INglatla, do la Rambla
les Flors, 8, i Rotula de 34
AntoM, 5.
01111111P

11,1,peeiuoss„sde

Gran assortit. Llorens Gns.
Rambla de les Flors, 33.
I,ES AUS NOCTURNES S'AVALOTEN
Les aus nocturnas que cada vespre
es passegen pel carrer de Robador,
abans (fallir, a la nlatinada, per tal
com un client va pagar els serveis
d'una,situlicada amb un humiliant
mastegot, van avalotar-se sorollosa-

ilet condensada
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La Cainbra ultime

discutid la
optada de la debe décima
regla-

Catabre deis Diputats.-Durant la
e ste celebrada aguan metí s'aptovaren els articles 37 al 43 del projette de Hei relatin a les condiciona
qui ha de realitzar-se la ce:4i& a
indústria privada del monopoli de
Desates varen ésser aprovats ditersos projectes disposant que s'augrsentin en trenta decimeit les multes
earäcter penal, que es porta a cap
zas revinó de la valotitració dels

térs rala; que ea concedeixi tusa bonifica r% als contribuents que paguin
Tos %mostos amt anticipació i que

eguin castigats amb l'augment d'una
diciata els contr1buents MOTOSOS.
Despees el socialista senyor Blum
alta esmena que havia presentat i retirat després el senyor Granda, en la
peal s'estipulava que. da la quanti&

recaudada a me, del fixat en el Pres.
tupost pel contente d'impostos sobre
els bicis reals, se separessin setanta
Orle milions de franca per dedicarla projectada
k5 a la realització
arseguranea
El president del Consell. seny9r
l'aincaré, va cometiste enirgicamerst
aquesta esmena dient:
--Soc un partidari decidit del projede d'assegurances socials, rexaaire del qual per la Cambra em proporp3 activar, abans que acabi raetal legislatura; però la tasca d'hleme financiera empresa pel Govern
ja sabeu que s'inspira en aquesta regla primordial: cap nova despesa sem
se el corresponent ingrés per a cobrir - la.
El Govern planteja la qüestió
confianza cerera resrneria defensada
pe! senyor Blum, la qual és rebutjada per 3 00 vots contra 17e.
A continuació .el ponent general,
senyor Bocanowski, declara que la
Comissió dictaminadora proposa que
sigui desglosada l'esmena del senyor
Ilerriot en la qual es diu que en el
Cal: de fer-se arree l'Estat novarent de l'explotació del monopoli no
e9 doni cap indemnització als concessionaris del mateix. El ministre
et Finances declara a l'ensems que
accepta una esmena del senyor Mar.
tisis, que ve a ésser semblant, si
riS, no, en el lotes, a la del senyor
tota vegada que s'estipula
cueto s'indemnitzi als concessionaris sinó únicament pel valor dels im.
ereilen i de les existències revertides
a l'Estat.
Queda aprovada lambe l'esmena

a

del senyor Marchais.
El diputat senyor liollin deviene el desglossament de l'artjrle .17 i dele artieles .18 al 51
que tracien de la revisió de les
srasions rierais, car creu l'oralear que aquests erticies
han estat a bastament ben estudiats.-Havas.
París. 22. - Cambra dels Diputaa s. - En disentir la Carn-

tira l'adiete 10 retales a
tensió de la Doble Decima per
als drets de determiteats artie.7S s'adopta cense debate una
esmena del diputat senyor
Breusee acceptada rel Govern i
per la Comissie, exceptuant
le Doble Dècima els (Irrite de
circularte sobre els vine.
Ee presenta una esmena excepluant lambe e n un 25 per
eent "ad valorem" els drets sobre els a/cohete.
El Govern posa la ;ahelea de
einfianea i es rebuljada lesLlena per 3 .ie vots centra 23e.
La fiambre adopta igualment
una esmena excepluant de le
Pelele 1);,eima els clrels de eireulaei6 sobre la sidra i les pere,. en ales condicione previstes per la hei de 22 de febrer
de 1918.
La Cambra nprova les dispeeiciens que es contenen en
els adietes compreeost entre el
52 i el 59.
Deeprés. a petició del senyor
Poincere, s'acorda interrompre
la di eeussie per continuar-la a
l es deu de la nIt.-Havas.
UNA DECLARAC1Q DE
RR. POINCARE AL SENAT
París, 22 -Durant la discussió
Steat, el president Po'neare va dir el
g lte segueix:
Quin taig abandonar la presidencia
de la Cemissi6 d'Alees estrangers del
Senat ier ier-me cierre del Genera
• mornents de greus responsabileats
er al peder, vaig comprendre clarament que la mesa gestió seria ¡larga,
dura i feirega, però no vaig pensar
leal en tubstreurem en els meus denles cacao: comptés amb l'ajut i
confiança de les 'clues Cambres.
Crec -digue-haver detnostrat seine que no sóc dels que deserten en

• moments de comprornfs i menye
" Otte esteas *bocata a que es prodeeixin esdeveaintente que podes Leser
decisius.-Havat
LA C. ELECTORAL DEL
SENAT PRESENTA

L4 Delli$510

,

ae.411e alepAisi de Je .C.»,
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f.Ñ' del motavietee,

Els obrera de Neweattle mostee 1011ferales ad la sulaciti
NOUS CONFLICTES EN PREPÄRACIO -:- LA CÁMBRA DEIS COMUNS APROVA LA CONSTRUCCIO
DE CINC CREUERS PER COMBATRE... L'ATUR
FORÇOS :- UNA PROXLMA RECLAMACIO DIPLOMATICA ITALIANA
Newcastle, '22. - Els ohrers dels
docks han votat una resolue% conträria a l'acord que soluciona la vaga
i solliciten que seis pagui ele dos
xelins a ¡acte per reprendre el tretall.-Havas.
LA CONFERENCIA ENTRE PATRONS I TREBALLADORS
DEL MOLL ES AJORNADA.
Londres, 22. - La Cnufcrncia entre patrons i treballadors d, l moll ha
estat diferida tense que s'hagi adoptas cap ilecisió. Es creu que es reprendrä durara el mati d'avui.-HaVa'.

Londres. 22-La Conferencia de
Delegats dels Docks ha estat ajornada fins dilluns a la tarda. •
Els delegats han tnarxat cap a
llurs respectius districtes. per tal de
sotnetre a llurs representats les
condicions de l'acord 1 recabar Ilur
acceptació.
La calma rcgna a tots els porte,
exceptuant cls Docke de Tilbury, on
els vaguistes han deriugut disset vagens carregats.-Havas.

UNA ALTI1A VAGA
Liverpool. 22.-Els empleats
de les Carnbres frigeriiiques
han deixat el tedian i el reprendran solament quan els patrOTIS, mostrant-se conformes
amb el Reglament sindical (pie
re g eix per als ports, no tailitzin mes obrers que no pertanyin als Sindicats.-Havae.
ELS CONSTRUCTORS NAVAS
TAMBE VOLEN Fox. VAGA
Southampton, 22.-Cinc mil
obrers pertanyents a les draesanes d'aquesta capital han determinat deixar demà el trhall
si no se'ls augmenten els salaris.-Haves.
ANGLATERRA CONSTRUIRA
CINC CREUERS PER REMEIAR
L'ATUR FORÇOS EN EL RAM
DE CONSTRUCCIO NAVALS
Londres, 22. - Davant la
Cambra dels Comuna Mr. Ammon, secretad parlamentad de
l'Almirallat, anuncià que el Govern procedirà a la construcció
de cinc creuers per remeiar
l'atur toreas en el ram de cons(reaccione navals.
Alguns laboristes diuen que
a la seva manera de veure
aquesta construcció incitarla
als paises estrangers a coasLA SITUACIO A BOLIVIA
HA ESTAT DESCOBERT UN
COMPLOT PER ENDERROCAR,
EL GOVERN
La Paz, 22. - Les autoritats
han descobert un vast complot
organited pels elements de
l'oposició amb el fi d'enderrocar el Govern.
Arnb aquest motea han estat processades diversas personalitals molt conegudes i d'altres deportados.
Les dues Cambres en tenir
noticia del complot han aprovat una mocee de confianea al
Govern.--Ifavas.
MITINGS POPULARS DE CENSURA PER ALS REVOLUCIONARIS
París, 22. - Segons despatxos de
la Paz, amb motiu d'haver-se deseob2rt un complot contra el Govern s'han
celebrat mitings populars en els quals
diversos oradors han censurat durament cls revolucionaris.
L'erclve púbtic no ha estat pertor-

bat.-Havas.
LES VISITES DEL COMTE
MANZONI

Moscou. 21.-El comte Man.
zeni ha inicial les enes visites
entinte als caps del Govern rus.
Les converses amb Txixerin i
Lile-jiu-4f han estat n'ion cordials. L'ambaixador italiä ha remes les seves credencials a Pet relee
"LOCK-OUT" I VAGA
A CRISTIANIA
Cristiania, 22.-Les negoeiadone entaulades - entre les Aseociacione nationale de pateen!.
la "Trade Union", han fracas•
ad.
Ha romentent el "lowle-out".
comprenent a (renta sis mil trebailadora.
La vaga en la inciestria de
pasta per a. paper eellulósi ha
remence t ia. afectant a vuit mil
obrers.-Havas.
UN CANONER AMERICA A
MEXIC
Washington, 2. - S'Ila envial un eanoner amerieä a al-

giies mexicanes,--Havae.
eONIBIMMIMIZMI===
del 37 proporcional. han presentat
la di 16 en v'eaa del vol emes elle
pel Sesee-Hayas.
MORE DEI. GENERAL POEYNIRAu

Pub. l'Hospital de Val de
GMee be asen aval el.general Pegyease.41avate

truir alees creuere per Ilur
part, de la qual cose on resul-

ta/4a una entästrofe que augmentada encare mes 4a manca
de treball. Pea altra banda. ola
vaixelle'no sale d'urgent atecessitat per a In defensa nacional.
El sensor Pringle declarà que
el programa del paria laborista
requeleix mea pa-idílica de &Barinament i de reducció de dospestes militars navals. ltem en
consqiiencia, no justifica la
construcceó de. cretters.-Ilavas.
LA CAMBRA APROVA LA CONS
TRUCCIO DELS CINC CREUERS
ELS CONSERVADORS 'DONAREN ILUBS VOTS AL GOVERN
Londres. 22 -Gimiera del Coman:.
Sessió

(CsIldons:I6)
.kl regent havia de remetre.
ti el poder 1 tenla el dret tIll
saber, de consegüent, coas el
rel havia estat dut a . aeraptar
aquesta responsabilitat. Les indisereeions de tiorly no MI»
ésser posades a eärree del rel.
L'emissari s'havia demostrat
satisfet d'aquestes expliicalions
1 hacia demanat el permte de
fer el seta report a 13riand amb
l'esperança que es podrien reprendre novament tes converses.

(Durant aquest f,empe ta fan*.
Ila dele Habsburgo s'havla Metallat al castell de Merienden)
Diurant una !larga passejada,
el vespre del primer de maig,
el mi en' parle de Pb' enunció
internacional. Segens ell; totps
les iniciatives correepCnien a
Nngtaterra i anee encara a Frass.
ça. "No °bieldé pas - cm da,
aue - Franea, que trae esles in niä en la me ya desgräeje. Concloure una altanea amb
Franca I" Eslava segur que
El senyor Macdonald declara que Franca. aliada d'una gran poels cinc zreuers pruposats serviran per Senda hebeburgesa, ranchea
sub+tituir els anejes. Aiegeix que el remunerar a les APVAS 'temiere
Goveen continua fidel als •etis
contra alernanjat, que It cuelaper6 malg.at moi.) no pot tolerar ven Mamar. Anal) nquesta.allailque la flota britànica vagi ele,apare.
ea Eranea no 'mulla de temer
guent a conseqüencla del mal estat
mes el .Nlomanya. sobreent
de les ceses unitata
elia arribava a lanar la Inä 'liLa Cimbra rebutja per 372 vnts con
la en Pevatteeie de la polilla-a
ira 73 la neoc,6 de PI: ingle riposant-se alemanya. Itero parlat
a la con-:trecci6 (121s esmentats creuers.
que ele considerara con] perEls Con•ervadors votaren a favor del jur.
Govern --navas.
(Aloune elles mas lord, CarITALIA ANGLATERRA
lea d'elubsburg desenrotnä Inés
UN PROXIM INCIDENT DIPLO- llargament ele senos plana).
MATIC
UNA DECLARACIO DEL
Londres, 22.-L ' Agincia Reuter eren
5 SENYO11 BRIAND
saber que Fambaloador d'Italia recor(Le "maten" ha acsmie el
dara dame de por al Govern angles
que la CCSSIIS a Italia del Djouba Land tost precedont al senyor Irland,
los dectd . da definit;vament durant la el qual era presIdont del Conami durant t'soy 1921- II seguerra i que la qüestió del Dodecaoes. Itittin la considera llagada a nyor aletead l'ha llega ha esc/atat en una Malla, 1 ha fet la
aquella cessió
Es diu que aquest nou incident in- neelarace següent:
-Es una ..entable nomen&
evitable a:oreara a Italia certa hos1110' de portera - Si l s b it da. tilitat contra la Gran Bretanya.
L'ambaivadrr . italiä celebrare dintre aquestes menneriee del senyor
de poc una entrevista amb el cap del Berodezene. Deepree de les
duee temptalivee de restauraGenere britänic, scnyor Macdonald.cie lex-einperadur Caries,
'
PESTA BUBONICA AL TRAS:S- vas eeser JO qui va prendre la
iniciativa de reunir inmediataVAAL
Londres, 22. Segons noticies de ment la -conferencia dele amJohannesbur g (Transvaal) que publica baixadors d'ab el fi de fer-li
el "Daily Mail", la, pesta bubónica caber elarainent, en nom deis
aliats, que deeaprovävem Antesha cstes als distrietes d'Orange
Krontadt. on clan produit seixanta remeta aquestee Mies rieentucasos nous. trcnta dels quals eón mortals de necessitat -Hayas.

HONGRIA ACCIWTA EL PLA
DE RECONSTRUCCIO DE LA S.
DE NACIONS
Paris, 22.-La Comissió de
Reparadoras ha informal a Hongria del ecu desig 'eh-Montar
corles mestire.s amb l'objecte
d'executar. d'acord amb la Socielat de Xecions, un pla de re•
construcció.
Per tal que tingui beil l'erreprestit. necessari per a la dita
reconstrucció, emprèstit a curt
termine caidrä:
1.-Suspendre el privilegi
existen/ a favor de les repara.
cions hongareses, privilegi establert sobre certs ingressos,
amb l'objeete de constituir una
hipoteca a favor deis portadors
de titols.
2.-Delerminar els pagamente i entrarles en especie a
efectuar per Ifengria, a encinte de les reparacions. durant
el perfode que es Jeuliqui necessari per tal d'amortilzar
presta de reconstrucció. llongrla tia acceptat aquestes proposicions.--HaVaS.

r es.

Si Carlee d'Habsburg llagues
cregut de debò que jo el ende/me no hauria diesel de protestar quan vas prendre ubertajient parta contra seu. Em
selElbla a mi, que eslava voltat
d'un cert nombre de cavallers
dendústriae flagele a la seva
fortuna, els quals tenien interès a fer-li ereure que eslava
sostingut per una gran potencia.
En el récit que em sotmeteu,
veig que eme francesos havien
ana l a parlar amb ell, o arnb
els que ei voltee-en, per Comunicar que jo esteva d'acord amb
aquestes temptativee.
Es possible que personabtals sense'cap mandat, inspirades per determinats cercles
monàrquics, ii hagin comptat
rondalles d'agucet geilere, pero jo declaro que mai no he
vise ni inspirat semblants emis
ser i s.
Que me l la anomenin, 1 aleshores es veurä clarament que
aquest sobirà caigut va desee
desgraciat i que ha estat bid',
id per gents senas esedepol.

A TXECOSLOVAQUIA I A
SUOOSLAVIA
(Carlee d'Habsburg, ~aras
VERCAT DE l LOTJA
del tracio de la aova PrITIOs
temptativa de restaurad& conLES COTITZACIONS SON
tinua oeroant a França I en ele
LES MATE IXES D'AMA
Esteta amemos, ajut I encoratjament. A darrerlea de malg
•xposä el senyor de Boroolo.
zeny ele (sus plan. d'esdevenldor en tota la sed vastItud);
Fürlei de Prodectes Ceräuf es
continuen les MeS.
Bajeles de ‘'elfencia 1 Mtl.
mòries de Boroviczeny em
donà a conèixer ele reports ess'ea de ccnstruccle
crits que li arribaven sobre les
-mesures militare preces pels
Estats succeseore, sobre la dislocad() de Durs exercits i soDespatx: Tallers, 72
bre 1:eslat d'esperil de les troTelefon A. 5090
pes. 'X quests . reports donaven
FlbrIca: Careen Benavent
detalle molts precisos sebre
piel) de laca
:Ter)avessera de
l'armament, sobre els periodes
d'enrolament, i, en general, soBAR
ELON
bre lot allb que cal saber a pronn•nn•...../mIn
Amona pòsit d'un exercit estranger.
Aquesta docutnents provenien de la "Cancilleria
CLÍNICA
de l'emperador d'Austria, de
VIES URINÄRIES
TiPCOSIOVitqU itt . d'Horaria el
AM Doctos Glmise.
d'Iugoslitvia. La quantitat de
Rambla Pis Cloquea&
les informacions era enorme...
mete. A, primero
( em. Hospital t 55. Pan)
El darrer report endieava que
ele- luce no podien ni pensar
Venal,
rmb una guerra amb liongrla.
sífilis, impotència
Ja eslava eevalalt per aquesta
per
Eessiols trartamentr
quantitat d'informacions.
ii guariment reirt do
El .20 de maig rebérem la viMALALTIES SICRETICS.
▪
•sala d'un emissari procadent de
Matriu, pell,
Parli; era el secretar' del esnynr Desehanal . Ene dula novei
buf eta, próstata

1

Casimir

Vicens

*tal
Ceorolßß: 0.5 ß
- iPmeterides paf
• empl•ees 1 tdelfik

eme. El amor Tut ead era
sedal a Budapest. dental une

»Mi Hefet felaelOna gallb ele.
,
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DIt8 DE VARMISTICI
HA CONS
TRUIT 18,000 Locolualüns 1 400,000 VAGONS.
El. EEG« cOm1TE DE Parra PREPARA UNA
MEMORIA -:- ES PRORROGAT L'ESTAT DE SETGE
A FIRMASENS
22.-VAOneia Bayas

sute. que contràriament a o que
s'ha publicat, pel que toca a la propone% que ha de sotmetre's a la
Combe% de Reparacions no eha
ocupat de la convenitncia de prosaLar que siguin retarmes les coleanies que forme d'Alemanya per aumentar la seva capacitas de paga-

mont.
Sembla que eN pirita han arribat
a un acord respecte de la considerable potencia económica que. posseeix
el Reich i ha negus comprenr que
aquest no snlatnent dedick capitals
enormes a l'execució d'obres públiques i ¿espeses suniptuaries, sinó que
des de la data en qub va tis re
na? l'armistici ha construit 113.00n
locomotores i 4 00, 000 vagons. Tots
els perits, àdhuc els britenies, han
reconennt l'evidencia d'aquests fets.
Cal fer constar que el Reich ha evi.
anormal de vagina* htedt hrdl shrd
tat !l'ayer de donar explicacions
de les causes d'aquesta construcció
annrmal de vagons i locomotores en
t,rinients en que declarava impos-

eible pagar els seas deutes i exentar

les reparacions. i no lea pogut donar
explicacions satisfacteries.-lia vas.

EL SEGON COMITE PREPARA
UNA MEMORIA
Paris, 22.-El Comise presidit pel
senyor M • Kenna ha suspes les seves
seo- ions fins cl dia 3 de merc.
Aixi els membres d'aquest Comité
tindran teme! per acabar definitivamera /a memeria sobre la primera
pato de llur labor, o sigui el càlcul
deis capitals alemanys evadits a
Festranger.
Les xifres que s'establiran comprendrse el valor dels - bens immobiliaris.
El Comitè no escotneträ la segona
pirt de la seva obra mentre els treballa del Comité que.presideix el general Dasves no estiguin Inés seanLa primera sots-comissió del Coeats.
irme que presideix el general Dawes

abordare l'estudi de la qfiestió 'ferreoieria quan ti Comité conegui ea
znembria dels tècnic, als quals rebre
en audiencia.
La sots-Comissió del Pressupost
no es termiti demà, sinó que els setas
membres continuaran examinant les
marines relaeionades amb l'estudi
del pressupost del Reich.-Havas.
LES INDEMNITZACIONS PEL
TORPEDINAMENT DEL
"LUSITANIA“
Washington, 22. - La Comissib
mixta que entiza en el torpedinament
del "Lusitania n ha decidit que
dret-havents rebran la suma global
d'un mil% de dólar, com a indentnització.-Havas.
AL REICHS g AG
..
EL MINISTRE DE LES RE-

GIONS OCUPADES ACUSA
FRANÇA DE PREPARAR
UNA NOVA CAMPANYA
CONTRA ELS ANTISEPARATISTES
Berlin, 22.-Al Reichetag, el ministre de Regions ocupades declarä
que el moviment separatista al Palatinat ha terminat ja. Acusi
ea de preparar una nora campanya

partidaris de l'arxidue Josep, a
propòsit de la candidatura d'aquest darrer. L'arxiduc Josep
irepresentava a Hongria els intermos d'Itàlia.
Se'ns posä la qüestió de saber si S. M. aprovaria el nomenament a Budapest del senyor Douteet, ex-encarregat
ad 'Afers prop del Vaticà. B. M.
no coneixia el senyor Doutleet
no tenia cap noticia desecanlatjosa sobre aquest diplomé.
tic; respongué que no tenia,
dones, cap objecció a fer contra aquest nomenametit.
missari francés pregä a S. M.
de preparar -un memoràndum
exposant la ,necessitat d'una
restauració a Austria liongriii,
el eineonvenients del règim aeMal i els avantafgee do fa política que seguiré el rei al esas
retorn al (ron.
Per ültIrm, l'emissari ens Informé que el Govern francés esteva desitjós de tenia- un representant permanent a Palie. El
landidat havia d'Asser un home
polftic o un diplomistic coneaut,
prefereniment un hongarbe que
no haguda istat barret ni amb
els origene de la guerra, ni els
exree v ne • comesos durant el
eonfliete.
(II POI Carlee PrelefmA elne
eandldata. aseelllat-as, fine&
mena, el mayor De Ottarmant)
LA PRO111118111111111110118A
29 de mal; un non emeeat francés vingtd a-norte:Isleta. Generad la retirada del
mire Berthetet. 1 ene fan labor que eerla tarths "(avernoPunta» bbltillteeee Ardes re,feer al
del A Ikaltee Al e
SNI (d'asolear l'Aun
eg.

contra els anti- sepaeatiates. Declaré,
mds a mes, que lea cirregues imposadera a la poblatei6 eón intolerables i insisti en la necessitat de restablir la imitas administrativa i económica en tot el territori alemany
amb l'objecte de poder efectuar el
pagament de les reparacions.-Haras.
ELS NACIONALISTES. DEGIONALISTES DEMANEN QUE LES

ELECCIONS SE CELEBRIN EL
518 D'ABRIL
Berlin, 22.-Els e/re:ente directors dele partits nacionalistes han Omunicat al canceller,
senyor Marx.. que les Aleccione
per al Reichstag tienden de celebrar-se el die 6 d'abril, expusant les mona en que es funden.
Els restants pertete politice
semblen Km desposare a atihe
rin-se a les pattielons dels naelenlaisles.-Havas.

LA DIETA PRUSSIANA ADOPTA EL PROJECTE D'IMPOSTOS
FISCALS
Ilerlfre 22. -e Malgrat •jM
del Corlee!' d'Esdne la Diele
prneelana ha ndoptnt riefiniticament st ni-tap ete d'Impostor.
timen le.--Havase
GRIP A BERLIN
Londres. 22 - Al "Deily Mail" tr
cemenienen de Bertin oree a l'e s montada poblar% moren s etmana'oo-nt unes
Out persones a causa de la grip. Hayas.
HA ETAT PRORROGAT L'ESTAT DE SETGE A P1RMASENS
°Menea. 22. - L'Alta Comissib ha
aromas filas a ishims de mes l'estas
de setge a Pirn3aseno-Havas.
NOVES MONEDES DE . METALL
TRES 1 CINC MARCS

Berlin, 22. El Banc de l'Impera
posare en circutació unes aoves pece$
de monedes de metan d'un. tres i cinc
marts, destinades a . substituir sel
marcs-paper que han estat retirats de
la circulació.-}lavu.
EL NOU GOVERN DE
TURINCIA
Berlin, 22. - LadsDieta de
Turingia va elegir ahir el nou
president i el nota Govern, tenint ambdues eleccions un caräder merament dretista.
Pertany, en efecte, el nou pre
eident d'aquesta 2158mb:tea, a
la Unid Agrícola.
Quant al nou Govern esté integrat per funcionaria que no
solament militen en els partits
de la dreta, sine que, a mes a
mes, exerciren la majoria d'ells
iguals o semblants càrrecs en
el regim anterior-Navas.
ED CAP SEPARATISTA RHENA
MATHES ES TROBA A LEIPZIG
Berlin, 22.-Segons el "Tageblatt" sembla que el cap separatista, rhenä senyor Mantas
es (roba actualment a Leipzig,
dones un alemany expulsat de
Rhenänla que resideix ara a
l'esmentada capital assegura
baver-lo vist en un carrer de
la mateixa.-Havas.

matiza me

d avant
Londres, 22,--Diu el 'Ate
Herald" que els soviets bu elg..
cidit tornar a encunyar pes»
d'or, argent i bronco identiquern
a les d'abans de la guerra.--,
Hayas.
AUSTRIA HA RECONEGUT EL&
SOVIETS
Londres, 22.-Telegralien de
Moscou al "Daily Exprees" queel Goiern austriac ha recene.
gut els soviets.-liavas.
ELS BOLXEVISTES REBEN
L'AMDAIXADOR ITAL/A AL SO
DJ.4 LA MARXA REIAL •
ITALIANA

Mosceu, nou ambailado: iiià prop del Gavera
dele Soviets, cornte Cmieiä
zuna. arribä diwnenge a eloscou.
a les tres de la tarda, easent
aeollit amb els mis grana honors. Per la ineelita cerimbnia
que reslabteix els cosierais diplomäties fou restablOrta
¡sis etiqueta. Esperaven l'ambnixador a l'estacad de Vareól'enearrega t d'Afers italiä
amh el secretari de la Legada,
el cap del protocol i del mi.
monial rus i altres funcionaris,
ultra els representants ' de la
pie-mesa. Hl halen larribe una
conmanyia de la guärdin vermella. ea-imanada per un general. Quan el cnrrate Menznni belxit del tren eegnit del secretorl senyor Cedente ede l'agregat
em p ata-riel. senyor Mariani. la
mensiea tocä la n atea reial italii,na.
lel ene del (-feamentel rus. eenyor Flortnski. irreprotecatelemena vestit de negre. arnh capen eilindric. selurlä l'ambaixaiteliä MI noto del SOTTOr
Tetado-in. Al vnitant sen s'hi
m'altiven nombrnsos •fotógrafa
i filre adors d'esos i americana.
El conde Manzoni travessla el
vestibul i sorti a la plaça exterior ;de l'estada, aturant-se per
presenciar el pas de la companyia d'honor. que desfilà saludant-lo amb poderosos /turras. i
formà un ample quadrat, dameni itl qual s'hi apilava la multitud. . La música sonä aleshores l'himne revolucionad bolxevista. mentre l'ambaixador es
dirigia a l'estatge de l'Ambaianda.
Com a primera afirinacid de
la represa de relacione comercials entre Rüssia i Itälia, s'ha
fundat la Cerniera de Comer
italo-russa, comptant entre les
seves primeres adhesions de
signataria el senyor Krassin.
Horn parla també de la constie
tildó imminent d'una banca italo-russa.

JABÓN EN COPOS PARA
LANA Y TVIDOS FINOS

LU
LUX quite la suciedad de
los vestidos por su propia
aceiten y sin necte.tdad
frotarlos con fuerza. LUX
no puede estropear ni el
leido más delicado. Los
vestidos tendrán la misma limpieza y el mismo
aspecto que cuando
nuevos

Aquesta proposició fon rebutjada pel Govern francés, el
qual n'informà al rei.
.Una mica mes tard, el Govern
trances fin saber a S. M. quo
França veuria
ust la seca
tprnada al tronambc*
del Danubi. La
temptativa seria sostinguda
eiosament fins el dia en que es
trobarien davant d'un fe! reitetset.
Des que la restauració s'hauria establert fermament, -Frene& reconelxeria S. M . oficialmente Mentre França no tindria
res de segur per oposar a la
Petita Entesa, Ii calla anee amb
molt de compte, per tal cene els
Estats que la componen sen
•
aliats de França.
El valor militar - mes que
dublds - d'aquests atints, oblipava Flema a sostenir la po- LUX NO PUEDE ESTROPEAR
Mica de reetauracid 1 a contriNI UNA HEBRA DE SEDA
buir a la reorganitzaeld dele
vos ßpanisls TrEll.nt Co. bludinacoll.
exercits deis Estats novells.
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ISTAT DEL . TEMPIN CATMIIIIIVA,
LEE 1 DEL MATL (Obaereaciona da la Xara.
Ehtiorelägica catalana, comunicadas pse;tagton):
k

PROVE.MENT DE CARN
Segons les bases aprovades per l'Abutatnint per Contractar amb l'Associació de carnissers el -proveiment

ROOM
a

A M'escaló p1ij1p
notable sopran mayores) Alar Ruf 1,
El bon tonel di gairebé general ì Catalunya,
la Penuclis de pertorbació atmosfèrica
A", llegada .dvarnitica. a la qual acompanzie el distingit pia- sentist Joaep Ortiz
variable.
—
Les
direcci6
dominant
venta
ihfixos
de
ban
perdut
intensitat
i
actualment
d'AetteniD,cråk, lthre nista i compositár senyor-Antoni d'asida Ibérica
les caros de bestias tocad,' aguce acusat d'un- deliote
temperantes continuen essent bales a l'interior, de
malea llantina a la Mediterränia occidental, els cheva contraure l'obligació ie
fectuar fiscal ha demanat, per al
Marques.
MvapiL
al
'Ité
zero
gota
una
mínima
de
8
graus
observut-se
d'At
1
Nord
Andalusia
a
eón
tantita
qual
tes
de
la
matances alternes de bou .1 vedella, cesa» la pena d'un ai', vuit
El programa, forma amb obres de
llac
Estangento.
Fa peal' dies, a propòsit de l'espluges
isolades,
aixi
i
algunas
amb
venta
forte
frica
Dufent tres matances sainasteis de cada mesos i 21 dies de presidí' cor_
Grieg, Mandiczewsky, Franck,
trena de 'La nivela vetada", de Sinereccional i indemniteció
Bortidine, Rtrmins- com també forta maror a tota la costa mediterriImena de cana
•
Moninzko,
pare,
tana, alludiem a la significació que ky, Marot, Azkue, Ralakireff, Barbe- nia.
Avui
correspost
la matança de 0,000 pessetes.
per a la nació txeca té l'obra craquest
Per rebondre d'un delicia
bou, i et nombre de bestiar d'aquesta
nre, A. Mestres, Julia, A. Marques,
gran artista. A ell hem retornar Zamacois, Casajús i Lamote, fou
classe que ha estat sacrificas, ha es- d'atemptat als agents de Pauto.:
que
Ilevor
La
ritat ha comparegut a la secció
en parlar de Dvoräk.
al de 122, i 5 vedelles.
unànimement celebres pel palie
amb aquesta obra i amb l'exempte figuerenc, i els dos artistes obtingueL'Associació de Carnissers estä obli- segona Tomas Bernabeu Mari sembrar,
done
'de la seva vida va
gada, segons les esmentades bases, a menor de divuit anys. El fiscal
un èxit ben franc, afegint al
irnmediatament Os mis ufanosos 'ren
escomear setmanalment 36o bous, que li ha sollicitat cm a càstig
correspondre
programa,
encara,
per
pena de quatre rnesos i un dia
fruits, car, mort ell, els músics jo- als aplaudiments, la caneó "Primacorrespon al da, leo.
d'arrest major, multa de 250
ves del seu temps seguiren l'orienta- vera-Estiu", de l'esmentat composiLA COMISSIO. D'EIXAMPLA
pessetes i indemnització de 50
-ció marcada per aquest gran vident, tor A. Marques.
La
Comissió
d'Eixampla,
a
la
seva
pessetes al guardia jurat testoi un dels que amb mis fervor segui
darrera
sessió,
després
de realitzar nat.
A L'ORFE0 DE SANS
les seves inspiraciols fou Antoni
terrenys
que
una
visita
d'inspecció
als
!dianN'Assumpeió
A porta tancada, i a la Secció Dvorik (1841-1904), que es forte al professora
han d'ésser allurgaments del careen de Tercera, s'ha celebrat la vista
la tarda, .tindra lloc a
costat de Smetana i pagué • sentir tre de de
Les Ccrts Catalanes des de la pina de l'incident del recurs de re..
Sana un notable fesde prop la' vibració d'aquell esperit l'Orfeó
de Les Glòries al carrer de Sant Joan forma presentat phl represens
tival, sota el programa que
heroic i
de Malta, tractà de l'assumpte, reso- tant del processat Josep Maria
s'esmenta a continuació i el
La figura de Dvorak no tée com
lent-se portar endavant amb tota ac- Tarrés Plena contra l'ante de
del (vial és destinat a
la de Smetana, els carácters de fan profit
tivitat l'allargament de l'esmentat car- processament dictat pel Jutjat
una projectada excursió:
sortir a aquesta de la seva
rer, encarreg,ant-se, al dit fi, al di- de la Barcedoneta, en marits de
anda
part:
Cançons
Primera
cacle com a músic per prendren
rector general dels Serveis tecnics, que sumari per ocupació i venda
de la
direceió
gestos
sota
la
una altra, rnés complexa. que/arriba
redacti amb urgencia un projecte i clandestina de cocaina i mor,
Mariprofessora
N'Asumpció
Sitnbol
a assolir els atributs d'un
pressupost de les obres, per tal d'e- fina!
de
l'Esbart
ballets
per
i
né,
Deoräk
fou
Pene
dins el seu poble.
fectuar l'explanació dels terrenys, /11
ASSENYALAMENTS PER A
de la mateixa entiun hereu ben digne d'aquell gran Dansaires
collocació de voreres i la plantació de
Baldesenyor
AVUI
pe)
tat,
dirigits
gran
artista,
sabe
usar
noborne i
lerbrat. En la visita efectuada, pegué
• te• 1 tle • meto
Zi EN • 4UP/1MR% A nAi;C
AUDIENCIA TERRITORIAL
blement dels avantatges que la seva bey.
comprovar-se
l'ex:stenciä
d'alguns
/su0,000
per
les
;ocio,
8000,
6
000,
Segona part: Concert
soo, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000,
Altitud, metres: Sala primerd.—Barceloneta:
situació ii olejig, i la sea obre resel i, de barraques. si be això no ha
ENE. NE. NE., NE., ENE., NNE., ENE., E., ENE., ENE.
de l'Orfeó, direcDirecció:
ee dificultar l'obra. tota cegada que Caixa d'Estalvis contra R. Don..
pon amplament als deures que li im- tres seccions
8.
6,
Solé,
cantaras
2,
3,
4,
1,
5,
13,
6,
Velocitat en metres per segon:
7,
en començar les explanado/1s aquelles cel.--r Manresa: Int2rdiete, Lluis
posara una successió de tanta res- tor En Normand
se el programa següent:'
Casa/lomas contraiJaume Sithauran d'ésser enderrocades.
ponsabilitat.
senyera'.
"Mun'Cant lid la
Els vocals senyors Mecieren i Mun- ges .
La seva producció música t és code
mort
"La
Sala segona.—Sud: Executiu,
de,' que s'hagueren d'excusar d'assis:Mesa. Va deixar nou imeres, cinc tanyes regalades",
D. RaOBSERVATORI METEOROLOGIC D 7. LA UNIVERSITAT DE BARCELONA
tir a la visita denspeeció per impos- The Royal Banck of Canadá consirnfonies i una gran quantitat d'o- la núvia - . "D. Joan i
"El
13 i 18 hores
d'observació;
p
ea
tra
Plus Cabades Font.—TerHo
món".
"Caneó
del
Madre",
7.
sibilitat material de trobar-s'hi, acubres orquestrades (poeines simia/Mes,
736'8, 7365 . — Ternlómetre sec: 73. /t'e to's.
rassa: Pobresa, Pau Mas con-,
ocells", "La sardana
Barernetre a cero i al niveli
Comissió
duren
a
la
reunió
que
la
obertures, etc.), un oratori i una cant deis
Termernetre humit: e't, 78, ps. — Humeas (centessimes de saturació): ee, be, 7 0 . — Direcció del
gran". e Emportlä i Rosselló",
d'U:camela efectuä despree ratificant tra Carnil Quer.
m is sa. mesica "da camera", cançons
malaurada", 'Orevent: NE., S., SSW. — Velocitat del vent en metres per segon: 3, 4, 2. — Estas del cel: queei acre.
AUDIENCIA PROVINCIAL
en un litt arnb llurs vota record de
i nombrases compoeicions per a pia- "La núvia
Classe de núvols: fracto-cúmuls, cirrus-strats; frac -to-cemuls; tracto -strats.
Seccia primera.—Drassanes:
la Comissie.
no, entre les quals les mes coneguTemperatures extremes a l'ombra
A la nit esc011ida audició
COMPLIMENTANT L'ALCALDE Estafa, contra Josep Soler.
des sen les "Danses eslaves" i les
L'ArbuMàxima: 12'8. — Mínima: 7'3. — Mínima arran deeterra: zete. — Oscillació termométrica: e'e. —
Seccid seguna.—A u té asseHan complimentat l'alcalde: els con"Llegendes -. Tota aquesta música sardanes per la cable
dia
'anterior
a
les
7
horca
del
llores
del
7
Temperatura mitja: to. — Precipitació aiguose, des de les
de les eqmpanyies del Gran nyalament.
sellers
fortament impregnada de sabe po- elenen.
temps:
310
quilòmetres.
igual
en
dia de la data: on milimerres. — Recorregut del vent
INTIMA DE CONCERTS
eletropoliiä i Metropolità Transverpulan
all•••n••111111•10
sal, se:vor Gaminde i Vinyes, emeDverák era ja aprecias aquí per
La Direcció de l'Associació
•
senyor
Carel
comcomplau
ssnetlor
senyor
iraves,
,
Trias
de
Bes:
"Bases
per
a
la
emeses
obres
"da
cantera
Concerts
Intima de
les seves
Catedral... La veritat és que tot aidel ilustre tipa; antropome- les Mumeests. una comissió de Selleposicions per a piano i alguna obra en notificar als seus adherits i x6 no ens interessava gran cosa.
DE CULTURA minacie
tric. Ex/meció (Calgunes (lacees obtin- dore del "Mercar d'Hostafrancs ; una
orquestral. La seca simfenia ano- al púbJc filharraimic barcelo—Quina vida fan els nous amos
altra comissió de patrons cisabotes,
- sudes sobre el ref.
incitada "del Nou-Món" ha estat ní. que ha ebtingu i deis artis- d'aquesta casa?—li preguntàrem. ,No
SS.
pr parlar-li de la reglamentació dels
executada a Barcelona i Iba fet co- tas Messieurs hollen i Marius cus ho fen pas dues vegadef .
Wia nomenat per regentar els la- cirabotes ambulants; una altra dein ne.eer cum a un intisic de gran em- Casadestis, pianista i violinis—Des que van entrar soll un ‚pro- Conf3renela del tintar BeQuaranta horea: Església
bu :oris del Tiou Streci d'Orienteció precaris d'espectacles públics, acomperna, i en l'estructura de les altres
ta, respectivanient, i alaurice blema els ha preocupas; el discurs •
ella a l'Atente
dels Aeionilzants. Hores ¿PalpoProfessional de Sabadell. el doctor panyada de rex-regidor Jesús Estilla;
Marechal, vialoneeHista, a
obres eme ens havien arribas s'hi veu
del senyor Sala. Seen féu un primer
sició: D . les vuit del mati a les
tot seguit la traça d'una mi de mesrea d a is quals - esta confiat - el tiratge de cent mil exemplars, el "RELACIONS ENTRE LES LI- Eladi Vela Cuiler, filetee inspector es- una altra de propietaris i veins de la sis de la tarda.
be criada Valleasca, interessant que
tre, fort en la técnica i dotat d'una cancela de flema diurnenge, a compr e del qual ha costas bon xic TERATURES PENINSULARS" colar.
—Cort de liarla: Ay lli PS fa
En el leca; d'aques4 servei es va' s'obligui a la Companyia del Metro- la visita a Noslrn Dona de l'Esvena melódica exuberant. En la seva la tarda, a la Sala Mozart, que mes que les despeses de represenDavant un públic nombrosissim
es/derrocar
les
obres
que
ha
poleä
a
oreueetra. malgrat servir-se ' encdra incloguin en el programa al- rack, de tot un any. Tots els empleats ahir, a les sis de la tarda, donä el celebrar el passat dirmenee tina rea Santa Anna.
s'apartin trena.
- caraunia repnreolore: E5de prceediments que avui no oferei- gunes obres (1,, virluosital. Ai- de la cäsa i totes les mäquines d'es- doctor Bonilla i Sumnartin, a l'A- unió en 13 quel el ssnyor Sanllehy i el clectuat sense, permis i que
per
l'Ab:mame:u
dei
plänol
aprovat
e
proxen novetat, ehi palesa un gust ex- xi, dones, -el rtIt programa ha criure estan ocupats ene la tramesa teneu, la sera anunciada conferen- doctor Vila Cueer explicaren al
gl a cis dels PP. Franciscans,
de Vallcarca Sant Gervasi.
quisit en la recerca de timbres i
quedat ittlegrat amb les se- d'aquell discurs. S'agaia l'Anuari cia sobre les "Relacians entre les fessors i professores allí nenes, la per convertir la Rfe'ra
couna
alma
de
carrer
urbaniszee;
i
n
significació
l'Orientaeie
professiode
— Vetlles en stifrag i de les
• troben intuicions genials. Es sempre güents composicions:
Riera i el Baylli Bäylliere i, poble literatures peninsulars e El senyor
Mendeiasoltn: Trio, op. 497-r--- per poble, es va trametent a tots els Pere RaIa, president de la casa, tal .i de la collaboració que poden merciants del gremi de magatzemistes animes del Purgalori. Tora de
elegant i fluid tense arribar a retinaque en Maria Mere de les Animes.
interessant
a
l'engríe.
d'ous
aportar
smeells
elements
a
/a
presta.
compacte
Chopin:
troben
anotats.
mente massa alambicats, i
ciutadans que allí es
Chaussan: ko eme. —
presentä el conferencia/u.
el cas de pròrroga o 'continuacie del
MARE- DE i dens sense pesantor.
a) Ballade. —,: Debusay: la; La Sois li diré que van per ordre alfaEl doctor Bonilla. ei, la seca cur- ci d del servei
vigent cancere s'obligui a rarrenda- ESGLESLA DE LA
A LA REIAL ACADEMIA DE
El carácter d'al:testa important puarta del vino.—Cltabrier:
bètic de provincies, que tot just són ta digressió, examine breument, peDEU DE L'AJUDA
. .
"Butlleti
actual
publicar
en
el
teria
EONES LLETRES
figura de la música txeca, en el teaa:clierzo- Valse.'Boellmann: a Badajee, i que aquest vespre que- se amb ágil claredat, la mútua in•
Dernä. el V. T. O. de .Sant .
Oficial" de la provine:a un avis condaven ja posats sis mil segells. jo fluencia a través dels segles
. tre ene era desconegut fins ara, i
Yartaticris syrophoniques.
.En la sessió celebrada el dimarts cedint la faculte de formar part corn Franeese celehrarä la ranció
de
recaptacie
la
3,
op.
núm.
que
a
asseguro
l'estrena e.e "Rusalea e ereiern que
ti
Schumann:
Trio
de
les
tres
literaE.
dia 19 d corrent jir l'Academia de
ment i ee progrés
socis de rentitat arrendatària o con- mensual reglamentaria. La
Correus shi coneixerá de debe.
no ens autoritza del tot a formar• •
Bones 1.1etres dc Barcelona, el se- certant, tots els comerciaras del gre- missa de comunió genera l será
110.
tuses ibèriques: la galaico portugue
ne ilea. Confessein lealment que
"El senyor Sala—segueix dient- sa. respanyola i in catalana.
ORQUESTA SIMFONICA
nyo r Lluis Caries Viada i Lluch dis- mi que justifique/ ilur condició de a lea vil it i s'apHila rä en suanuesta obra ens ha decehut hon xic,
Assenyala la unitat de .Galicia
serie suri el tema: "Cervantes deixà majeristes: el tinent coronel d'arene- fiagi de la terciaria Magdalena
L. Orquestra Sintitanica de nos el nostre atnic—passa sis o set
i no perqué hi hagi en ella clemente Barceiona auMicia per a denle. llores cada cha al seis desease.- EI vi- Portugal -que hom no comprendria aisles a Barcelona?". Despees de est- ria Josep Dorado. ,el capitä de Cara- Vallhonrat, l'ara la plätica el
ben apreciables, sirte pesqué espera- diumenge, al rAati, al teatre El- sita rnolta gens. Es veu que fine i sepatades si no fos hier les circums- ilar latenció sobre l'ese; ein persana- llena Ferran Dorado i el gerent de RMI. P. Josep.de Besaln.
A les sis de la tarda es caven) rnolt mis del rnúsic, tal com el dorado, el quart concert de la tot atice/ el comença de cansar, per- täncies politiquee". La "sandade", lissim de releed de Bate:llena en el l'empresa "Los Tiroleses", senyore Pemenaara la furicid re g lamentaconeisciem. Fern constar tot seguit lee serie de Matinées Líriques qué l'alce dia, en sortir del set: des- aquesta melancelia inefable, es l'ene "Quaote". en Cervantes ranornena reo Aguirre.
esria.
que el llibre ro dina iloe a desma de la literatura gelaicomortueue- ' "correspondencia grata de firmes amisPopulars. Aquesta embaló. a la ease, un capelläreque ja hi havia
ACLARACIONS A UNA NOTA
SS.
enrotllar tira partitura de l'e/semeje qaui carrespon el nombre 216 tat tres o guatee vegades va dir als ea. Tot seguit explica les èpoques
tades'. i de demostrar amb exemples
part
d'aiguns
conper
1
Ilevent
sorgit
torna
algun
dia
Demä , diumenge se eelebrareina, de flo- de les asees obres que sen cata:alesdieueete. i precsament /a fidelitat de les dutes a terme per l'es- conserges: "Si
que pot ésser
una nota publi- ra misses de dos quarts de sis
eml Músic a resperit i carácter de mentada entitat, tindrà Lateras aquest 'senyor diguinsli que no hi retsiença, que compren des del XII al mes ço que molts critics trenen ar- tribustus dubtes sobre
a ia devolució de les
fins a la ture. A dos quarts de
raesumpte l'havia tic fer caure fa • molt especial, a causa d'haver sec. Despees saberen que era mos- XVI segle. Darum tot aquzst temes caismes , galicistnes i italianismes, pas- cada referent
quotes d inquilinas s./este:es per so- VIIii explicació de l'Evangeli del
ealment en el detecte cepdal eue estat inclusa en el programa sen Atrever."
Mi li /ele sobre la literatura espanyo- ee a f i xar eent a probable estada de
"El IIOU Censen es veu que vol la. En gallee escriviren Alfons Cerezintes a Barcelona els anys ante- Cientla al/Marees souneses a l'arbitri dia pel fl ynd. aenyor Ecanom.
aquella té, al nestre • ntere:1re: en de la mateixa l'escena final dei
sobre el producte net, l'Alcaldia. amb A les vnit, missa de comunió
la uniformitat i monotonia dambient, drama lirie de Vi aguar, - El treballar mole Aire com abans sols el Savi i els poetA eepenyols. de riera a 169..o sia eis boirosos anys
d'evitar als cense/in:eres i a genera!. de PArxiconfraria
cee ja en el primer ame. d'una huta eapsespr e dels deus"; la part tenlo' secretari particular els dos lépera. Al come:watt/ten del XVI. de la sam jotatiesa. A tal fi, esmen- l'objecte
les of:cines municipals lamentables resiaaa. amh plätica preparacontots
els
presidente,
ara
en
sellen
s'aceentua:
tnenotonia
que
un
fe/temen
a
la
ins'esdevé
de durarle,
pelee
ta tot quant hi ha a les obres de Csr- verdees de temps, fa avinent a tots
de Brutitill da ha estat contada
'aria Rtintl. doctor En Rotee aconsegueixen truncar les esce- a la distingida artista senyore- sellers. I tins i tot han installat en versa: Macias i Juan Rodríguez t tel van:es relerent a Barcelona i ale ca- els
contribuents que es tsoben en inä Freixa, Pbre. A les neu,
diu
que
senyor
que
un
despatx
puixansegon,
i
esde
la
del
mes
•mcgudes
són
testimonis
nes
Padrón
talans. el qual autor no els hauria elo.
ta Callao.
hau darrer deys set diumenges deels ha d'ajudar molt i que tos cl dia ça de' respanyol ett la literatura tle giat f0111 ho teu si no hagués romäs atete s .. cas. que linden en el miel
&vi en el tercer del tot depeenent.
En aquesta sessid P S repe_
Aquest
ecoyot
era .el Galicia i Pertugal. En el segle XVII eci una llama temporada. Nomena en- de e/mezcle- a legalitzar Per situació, dicats a Sant Jesep. A les deu,
a
la
casa.
és
A Iné s a mes. en aquesta música
tenles
tirit la "eimfeniela sohre
ofiri. A dos quarts de dotze, viMonàrquica Na- aquesta puixança és tan torta que tre els princ;pak am:es del faries es- es el svgüent:
la personalitat del compositor na s'arueens". de. Rimeki-Koreakose, secretan de la afinó
Praner.—Pagatnent de les guatee sita espiritual a Nostra Dona di?.
firma en ser enoment ranb carecter tan aplaudida en el primer eral- cional. Sembla que han de consul- pot dir-se que la cultura espanyola criptor a Barcelona rescriplor i
du rarbtri sobre el producte 'tez de Montserrat. A les dotze. Salutatar-ti-he tot. Un itere du la consellers, absorbeix la vida portuguesa. El
propi i ben dibuixat. Es una metitar d'Alguer Aneen: de 1.e Frasso, les anònimes i commditäries per ac- ció Mariana. A dos quarts d'una,
cert de la present tanda. Comsica plena deefluencies lieteregénies pletaran el programa l'obert u- per aprofitar IlléS el temps, s'ha fet bree renaixement gallee del segle i els impressors l'ere i Pau Malo; cione cerrespenents als exe:cicis 192!- plätica doctrinal pel Ry nd. doccomprar una miqueta d'e:ariete
que mes d'uea vegada tau en una
feu veure es pens de contacte que 1922 i segiients, formulaat a leelm:- tor En Rirard Artig), Phre.
ra "Cariola",. de Beethoven, i marca "Corona" i amb la dita me- 4IX no significa gaire sosa.
La literatura catalana presenta tenen e:pe:si/di/wat en Ilur amor e Barbenalitat desconcertant. Arub tat,
i
-NIars.a
la
selva"
de
' b'arda. a dos quarts de qua-Remors
nistració de Centribucions la decladintre
cense
parar,
del
cecriu
quina
re, el treball temàtic és interessant,
tenehre a la mort de Sigfrid", tren. mentre Na i ve de Lleyda, co té també (Ustedes èpoques. Trobadors celona ame rillestre escriptor, adaint a recae corresponent si ja no rheguessin tt i. ensenyament del catecisine.
en
c
a
.
catalans cantaven i escrivien
hi ha deeenrollantents
refeete frases de "Los diez libros de efectuar.
A los sis. PAreicoefraria Terede %Vag are.
el
aelä a la Cort d'Eepanya. Entre els Fostena de Anee", del primer, i d'od innegable bellesa i rosqtletracie és
Seson.—Presentac ió del relees cor- siana celebrara la fundió de reOREEO MON't SERRAT
diputat
que
quin
és
el
tre"Sap
XV,
el
marques
de
i
segles XIV
ui model de técnica i de bou gust,
cavalleria i referents a Le- responent a l'oficina central de l'ar- glament amh mamó pel Ilvud.
tierna diumenge. a las cine balla mésii—eas diu tot d'una el nos- eeentillana. en la famosa certa al Con- bres de
S. J. •
plena d'exqulsidesee i de trets inde la tarda, liarte() Montser- tre gat.---E1 censor Conde, de "El Si destable de Bothes, mete:Unta ?m- pant, impresos pels des impressors bitri (carees de Bellefi- 1'. Demetri Zurbitn.
temerata
Male. Tairiltà esmentant tembe cern la, 3 ) . Efectuada aquesta presentació,
val, del Centre Moral Instruc- glo". Está examinant tota la comp- ates Mere, J•rdi de Sant Jordi, i
PARROQUIA DELS SANTS
La interpretació d'aquesta clara
de Cervantes en
l'oficina central esmerada tramitará
tiu de nravie, donara un con- tabilitat pastada. Des de quarts de tres. Aleó e el dir que les Iteres ca- a prebable; emite
JUS'P I PASTOR
pels simpäties amistes teces, tot i no cert
aquesta ciutat, raleahali Sebastià de
tela raPcles3 i sense ticextraordinari.
deu fine a queme de dues s'està cada talanes eren zonegudes a Espanya. Connellas. l'hummista Francesc Cal- d'ofici amb cetnpare i xer tinvament
L'Associacie del Via-Crucis
haver assolit la perfecció que era
de
cessitat
La primera i tercera part
regirant els 'libres de comptes i Durant l t ai elitjana els mes heead'esperar, tau ben acceptable.
za ti tine t eS,C1 lanOta Torrelles. tots
devolució de les quo- per petu i vivent, establerta
aniran a cärr e e de l'Orfed, canxaminant con/preve/as. Als em- portante llibres catalans són te-aliene eis quali dmaren Ilee amb Pur efecte rinteressat, la corresponents cacle nhnicarnel en aquesta esgliida
gint-se en els paperr principals la tad i obres de Millet, Dowland.
tes ere/querer
amoicoen
cemptabilitat
els
te
pleare
de
• g al frenes receptor, que po.
parroquia!. es complan
a respanyol: ce e Blanquerna", el • C , nin
'meran e enyora Miranova Rusalcae
un dels exer&cis' pes miele vagi sa,
Briol", Pérez-Moya. Sanao - Mar- nats. Sembla que fine repasas les su- "Felie de les Meravelles", la "Dispu• Uds
• •
co- tisfent les quotes ile l'arbitri scbre el municar als SPUS socis pietós
Ja contralt senycra Temnikova, el te- raro, Vittbria, Comenes_Riaa,
"
nitres Nieta que el
mes. Hom diria que ceeca alguna co- t„ló de l'Ase", la Te„logia 1.7ttu„1 gues d'r de Baree!ena
q"e eraantisner senyor Marak i el bax senyor
rrespendentea grata de firmes
producte net de les enenimes i co- els
il sea rl, Berarlins. Puja
troba.
exereiri dej N'ia-Crustis es pracde Sabittde, els pOeilleS d'Auzies titieS".
Novak. de ven espléndida. Els de- Ereixes 1 Jannequm. oferint la sa que no
per ardeos.
manditärics
diputats anteriors es veu que Marc. le> l'epoca d'esplendor i d'extirara en la forma de costum el
més interprets, senyores Kilt/tova, partieularilat d'estrenar-se la els"As
LAQ UES DEL JAPO A releeeee.0quart dittmenge present
tenen molta quimera. Avui han pansió.
Zaludova, Stepanova, Greyova i Kra- snrdana "A Sara Medí", t te Nare
1,A
DELS
BELES
OFICIS
in/es_ dia 21, dernintra de Seaseonat l'entre terminant que no surAle' segles XVII i XVIII decae.
"ova, i senyors Bohm i Horsky, van oisa Freixes.
Dimarts . passat, ttl doroleili
gasinut a dos quarts de set del
ti cap paper. ni llibre, ni peques di- ?ere, die el (lector Bonilla, la eeeaestar també ben encertats en la seva
a
canMaranirà
•
1
ilPenradOr
En
eatune
vespre. tlespres del res del Sant
La segona part
a cap dele dita diputats. Es ven dencia ni és tan gran com sembla tir
rigit
tasca.
Rosari. acabant-se amb l'Adore r deis conerrli ates Na Lluisa que tenen por que a la casr encara ni es degutia a causes pelitiques. des eo. tingue Ibie rieho rtera rip
Hem de fer un elog ientusiästic del Torra. pianista. i Lii Josep
rar/4S a la imatge de Jesús Cruque es comuniqui amb una dec.edencia que comerme ja en rritneflt raien nrribada del Je,quedi
algú
ROMEA
•
senyor Jaroslav Kvapi/ per la seva
) . ,•1 enntimint laques n^ii a la
'rorrä, violoneel, execulant els diputats esmentats."
cificat.
•
XVI.
Cita
casos
significasegle
el
aturada direcció escènica. que no nereal t icarda d , treballa amb
Avui, dessabte, a la nit. debutarà
En arrtber a aquesta pum, el unsobres dr Gralacd, Schubert. Max
PARROQUIA DE SANT PAU
gligeix el mis peses detall. Es tot un Brueh. D'Ambroski, Morera i tre gat ene din que ella de retirar. teis. 1 Con/ a confortador cementa atipiesta malaria.
anees/ /catre el nostre gran ac t nr EnBosch,
que
remes
la
rseemple
de
Diumenge. dia 24 de febrer, a
el
vetegust
!artista del teatre i amb
Prr nirlebrar a ,iniest Let., que 't'e Borras, amb robra cabdal d'En
Saint-Sae ris.
perque és l'hora que ha de re- lirica cepanyola.
les vnit iiel mati. quart deis set
giern . actuar sovint.
Ma r ra tira fila Po Pi preces mo-. Gtenteres "Tora laica".
dels
gats
de
rAjuntabre
la
visita
La conferencia del doctor Bonilla
a Slant Josep i caerdecorat, dins el sèu caräcter d'e- •11110,n••••911n111~1104aaffly tnent."
Ibs en dels Bells Ofiris a la //osDemä. di/menee, a la sess,et de dos diem/eliges
acaba arte/ ima cree/ abs intellectuels tra terma PS renniren en peaon honor de la Verge Milegant estilitzaci6 i btillantor oriencelare
de
sis
tentare
a
representar
per
la
unió,
a
despit
de tot. mental taller els senyora Unís
catelans,
reviera. A les deu. .Missa cantal, Es notabilissint i ben adequat a
Advocá per la mema coneixença. Reacons i esposa, mestres la - "Terra Baien". i a la nit la famosa tada. A les ente, Visita espiriiamhient feéric de l'obra, i el vesdiumenge. es poseas
obra d'En Russinyol. "El mistic".
L'ella, tonada! Molts dels oients
mal a la Mare de Dett de Montizad ric vistós.
"La Veu de Catalunya" publica
s: En Toinhs • Avniat. MPSa la venda
aplaudiren, pelea la noble intenció eador
POLIORAMA serrat, ventiló de reladors de
trp lapisaer: el dibuixant P. InEl co. de ball, que en aquesta bpe- un anide sota l'eucapealamtnt de
que semblava bategar en les paraul'apostolat. A les dotze, Berma
el moblista .1. Valls,
ea ti una important intervenci6,, ac- e lels gats de la Diputació".
el quart fondado de
Molt aviat debutará en aquest tea- sobre la Viga Espiritual contra
les del doctor Bonilla i Santnartin.
J. Añadas. d o l'Exposició Intul' de manera notable i assoli exHeu's aquí els principals pareUniques
funciona,
tre per donar-hi c;tm
el Mal Parlar, per Mn. Miguel
iSEMINARI D'HISTORIA I AR- ternacional del Moble, i el cera- la genial actriu Roser Pino.
"ELS CONTISTES
debata decaes de plàstica.
arais:
Angli Ph, Vicari.
mista J. florete., i Artigas, SP"La conversa es féu tot segun
Ef piblic Va fer un bon acolliment
QUEOLOGIA
inauguració
L'obra elegida per a la
: CATÁL a NEtit :
A les tres de la tarda, cateel-Mari de l'Eseola Superior dels
apesta estrena, i els artistes, di malt animada. convencent-nos que
és la /leva producció dels gertmis eisme parroquia' a dos quarts
Avui, d.ssabte. a les 633 de la tar- Bells
amb dos ieleotes rentes de
ner d'enmanta i director d'este- el gat amb gol parlivem era molt inMique
ha
de cinc. Sant Rosari: visita al
da. al Sentinari d'História i Arqueo. Després d'haver desetrha tal Quintero. "Cristalina",
N'ama« auurrinux
na. Madre« da Sor* al (mal *de telligent, ntolt toneixedor de. IS l eame un gran ?zis.
Santissim, exerdiels en honor
Ilec
la
'logia
de
la
Universitat.
tinrke
le
Incoes.
esperem'
vrure
que
-actos a rebre ben alectuosee se i mola xafarder.
FUMEN»
Entre el repertori figuren també les de la Mare de fu, del Carme.
científica
mensual
de
l'Assosessió
aviat
traneformades
en
obres
tota
la
Comenei per 'explicar-nos
pri.
claci6 Catalina d'Antropologia, • Etno- que . hnnorin ele 'lastres inte- obres "Ce'ttch t inil,a i "Deslumbra- gemid rorn a lis 'Misas de de
leudes MIP n "Pm
x.
vida que fan eh gata 'al Palee. el
miento", aquista ültimt d'En Puig i mera, 'i iot segun ;mal.
Ilegiran
les
sePrehistòria.
Es
CalqIunya.ja
eslogia
i
rs
i
l'Art
de
o
ri
perqui
de
les
visites
que mentira; el
A MUDES
Praia: teadIN
pents contunkacions: A. Rosell Vi- nynra Meren obsequia eh pro. Ferretea D'aquestes obres, la mema canta pppulara • per ttle
l 14». se »te se SISAS 1'4',,
pi f
e
d'Eaerciois Espiritada.
Pino _en fa una veritable cyeaci6.
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EL SENYOR LLOPIS.; SrN
VA DE LA U. M. N.
va-titi d'alcalde En Noel Llogis
rss donat de bolos de lo U. AL N.,
notneolment, el: careys gas
opom en <quema floreixent agrupoce política.
¡as en fem Creas. Qui des linee
modtt instarais* aro 'que la U. M.
traba en el període de les coquee

paraulepel, saetee Pagel anunglee
vol tiki ettelusivament Me aÒ¼ cede
bon Regir, fácil a Unir, t el ese Bel
es diu lector, per bd • que ett els *sin
>batid dele detestelleniteiasts sonse salta pagues temblar ma eastellanis. •
me. Ens caldria, a més, -ter re.
viure aquella derivase verbals en do,,

com enteneder,.ulbirador, rebedorynai-

sedar, Regidor, significante . el que ha
d'ésser entes, albirat, etc., afegint-hi
de venado un cutis de facilitas. Es per
ajudar a depurar la llenes i fer mis
admirable la vostra prosa que ha gosat
a distreure-us uns moment el vostre
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diseadase

121n que 41 Ama SI-Abd
itsto deis eeál atinage9bie
_
Sdr are di i»; alada a les ensoarsaliteidie ose, arrrantear,
Imisteber •
Inignroa ärrers ad no ha hui leed& jerli
en la preparad& lid ga de Mimbre tia del eor. Li diu que tal estudie/
de tgat sial ceo r l'esteenció.
bé els fets per trobar verlo*
lepetír que la aneirm la *I corma
, Ga una pausa, i el final Ii minaSirreut citen istgadv. s, .lelzô mane ta si ja ha acabat.
indemne.
es pot atribuir al 1:01S
Ell contesta que no, que su ve
Esul, matfilumn_qpie Cavalcami no es cansa parqué s'excita deletimat
Ion el primer d'entrar a Tima.
tudl company honorable i parla a un
Parla de l'operad& i diu que l'i- tribunal que aviat ha de fallar i fle: senzill; el que che sobre l'honor del enronel Sirvenc a l'Aína és
Es mea tren is el repl miman, 1 ajan veas, i a mi em cal dir a l'esposa i
Es el que cal atendre.
a la filla d'aquest coronel: "Aqui
Diu que Tuero no ,estigui al seu porto a Sirvent lliure, amb el set
Ilec 'en els cánbats d N 16 i del as. honor inunaculat". Així espero que
El 26 deixé sol al tia( as coronel amb paseara.
un batalló, sabent que tla rifenys eren
Agrada retal que el general Ss-%
a El Gareb.
ro ha, fet del coronel Sirvent
saltees
la
Se suspèn rinforme. , i
FINAL DE LA SESSIO D'AME
sessió a dos quarts de dues.
El president, pregunta si els proSESSIO
ES REPREN
CONTINUA LA ILT ICTIFICACIO cessats tenen quelcom per aRegar.
El senyor Manintz Pifleiro conDEL. FISt 'AL
testa negativament, però expressa el
A la tarda ea npré x a lel) quatre. seu desig que se li deixi fer una preEl fiscal continua el tea discuta de gunta al general Cavalcanti
reetificació.
El president manifesta que aleó no
Parla de les eondicic in que han de és reglamentad. A dos quarts de sell
cts. que manen sa roles i dita que

elí"

gnu& 11

en el replegament Aida en tos esa, :internas al cap de ao anys de ser
seria de la respoilebilitet del cap neit.
Comença la` seasió datad a dos del batalló o del capiti de la con>
Si Sirvent no lost processat el dia
graahl.
sota
la
presidencia
del
quarts d'onze,
panyia, que actui en defensa «mete- seglient del combat ni en tot el
ACTIVITAT EXEMPLAR
general Aguilera.
mes, cota es pot dir que 'delinqui
lector.
te secció.
Retallem del Diario de Gerona les
Carlea Valla EL DEFENSOR DEL CORONEL
Llegeix fragments de la informació quan ha pausas molt de tempa?
pies segücnts noticies:
Coto a militar no puc jutjar els acLA CANAL
que s'obri posteriortnent als fets, que
•
'La Junta de gobierno de los EstaLA RECATALANITZACIO
Es dóna lectura' a l'informe del tingueren . per conseqüenda reposar en tea dels meus superiora, però deixo
blecimientos de Beneficencia de la
DELS COGNOMS
al dar criteri de la Sala rapreciació
coronel Meran« Billeiro, defensor el seu càrrec al senyor La Canal, fine
gancomunidad, compuesta por ahora
d aquestet co s ideracious
Sr. Director:
que se rencartä en aqtsest prevés.
del coronel La Ca nal.
de los diputados gubernativos spixeres
Censura que es nomen* primer
Temps enrera comerte.) d'estendre's
Llegeix proves sumaria, en les
Din que ve a defensar un dels
casadevall, Pol y Vilahur, se ha aprejutge del processat el genera/ Eu
els catalana
arado con celo extraordinario a dis- el lloable costumentre de recatala- capa de mis sòlid prestigi de l'arma quals es consigna que desates del Frederic Berenguer, per Esser gertni
tombat s'han fas els mis contradictoponer obras urgentes en la fachada de amb cognom desfigurat seva pure- d'infanteria d'Esp saya.
de l'Ah Comiesen Prova de la denitzar-lo retornant-lo a la
Exposa algunas consideracions so- ris comentaris, citant les cotsclusions ficiencia del nomenament és que es
II Casa de Misericordia, a fin de que sa —i bellesal —originäria. En revistes
fou
confiada
al
aeu
d'alguns
declarants
en
les
quals
es
bre
la
missió
que
queda únicamente una asta
el La misma
entre els quals excellia el vos- defensas.
patentitza que el coronel La Canal es- rectifici.
para izar bandera en dias de fiesta, i diaris,
, El nou instructor no pot dictamique ' una corrupció
cognoms
tre.
els
tilase sempre en el ten lloc dficidl a
Fa
avinent
que.
el
proas
esta
desel ser de dos como había hasta ahosecular havia estrafet, sovint ridiculit- pertant gran expectació en l'opinió, les conseqüencies del combas, posant- nar penase el ministre de la Guerra
de
referencia
ha
ra. Para las obras
?tepezant-los, apareixien renovellats, fres- parqué el juliol de wat fou cominose Moment oportú davant de la co- orden& que vingués a Madrid
sido necesario montar un complicado
dient, fos el que fos el seu estar.
cos, gentils, escrito en just catala- guda pels auccessos desean:talan en
lumna assaltant.
andamiaje.
nesc.
Cal fer avinent que el seu defensas Llamea eslava' l'ambient molt calla Comandancia general de Melilla,
"Con igual celo que la Junta de goSetnbla, pero, que aquesta habitud anteriors als que es jutgen i cona a sols portä el comandameit de l'aant- dejat a Melilla. Es comentan molt
de
los
Establecimientos
de
Bebiern o
de recatalanitzar els cognoms ha roguarda. ignoran: que passava a les el combat de Tina i es demanaven
is:ceda, en las Casas Consistoriales se. mis suspesa a mig estendre's. Llegim precedent forçat d'ells.
creas llorejades per a una i s'infaEs refereix a les diligencies solid- altres tropes.
procedió días pasados a suprimir una amb molta d'abtuddr--amli massa
a examinar l'actuació delefis- mä als altres: i en aquesta situació
Passa
durant
la
tramitació
citades
per
en
de las dos astas para banderas que
bundod—cognoms catalaníssims amb del procés, i diu que les cita per cal, i diu que no l'ha acompanyat l'en- ea feien les peces separades de Dar tenir
s'aixeca la sessió. •
ba,ra en las fachadas de las mismas, y una O clavada al mig com un punyal, fonamentar la defensa en ço que ha cert en nadar dels ¡eta ocorreguts Dtius i Melilla, per abril jo, que tinc el i el servei de la lamia no conla
situación
de
la
única
que
per
complir,
he
de
dir
El Consell del Director'
aqui
un
deure
•
sisteix
solament
en
d
star
visques
a
r
cambia
*
amb una a en la seca terminació plu- de rebatre el cärrec de negligencia al sector de Tizza.
damunt la consciencia que Espanya i al Rei, sinó en obrar
le deja, habiéndose colocado ahora en
Al Consell del Directori hi assisti
ral penjada com upa Bufa , amb una que el fiscal ha formulat contra el
Comenta humoristicament la leca- amb la mä
separades no poden gentment i amb encert .
u parte superior dé la almena central
el sots-secretari de Foment general
rack!, del comandant Moreno, testimo- aquestes 'peces
s raquítica que llangueix, anémica, en- coronel La Canal.
tenir-se en compte per fallar per
Menté el cense de n 'silleta con- Vives, i la referencia que en dad el
de dicha fachada."
tre dues vocals, mancada del sosteFa un bosqueig de la personalitat ni de carree contra La Canal. i din aquest Tribunal, perquè no tenen
tra el general Tuero, c ar es queda a general Valkspinosa bfou la següent:
DEL TEMPS DE L'ESPARniment d'una altra i fennana seva militar d'aquest, qui, podent estar- que no es estran y a l'actitud d'aquest
Sidi Amaran tense preo cupar-se de les
mateix declara garanties de justicia i serenitat.
—El sots - secretari de Fatuas su
bessona, etc.
se tranquillament a Barcelona, amb comandara, quasi
TERO.
les
relaciona
del
coronel
Alludeix
tropes. Se les Inda vigilst, d'altra ha dcaat compre de nombrosos expeHo trobo. senyor director, lamen- la plana major del regiment Mana que eslava poc acostumat al comanEl periddic Endavant exhuma, amb
Delgasenyor
amb
el
tinent
coronel
manera hauria anat
dients de tràmit i altres relatina a
table. No serà alzó, per ventura, un voluntàriament a Melilla, al davant dament de torees, i encarregant-il el mengue algunes vegades per actea
pomas dc la cetuura, el següent dialeg
Esta conforme amb el defensor de •Porte.
comandament del batalló, per haver do, que ja ha mart.
del batalló expedicionari.
de! J.-tes de l'Espartero, però que re- símbol de la nostra inconstäncia,
Tuero,
que
hi
ha
d'han:
•
flexibilitat
en
de
•
• un• projecte
Després s'ha Ikgst
ädhuc de la nostra veHeitat endémica?
Passa a relatar renació d'aquest estas ¡cris el tinent coronel.
Diu que el coronel Sirvent el re- la täctka, però el que passä allí és
sub de Mi ils temps:
la
No si com pot haver-hi negligMcia seta i el general yfozco ordene el que no hi fugué ni flex ibilitat, ni har- decret moclificant suldtancialment
'Una de les vegades que puja st Com podrem perseguir esquirols pel coronel en els antecedents que oreDirecció general de Registres per tal
permetem que ens facin cediren al combat de la conducció i omissió en una persona que estigué
procés contra el tinent coronel Dela, i en
poder el general Narvalea es presenta a boscatge. si
monis,
ni
enllaç,
di
re
niu. en forma dz Iletra tambalejant, de combois a Traza.
constantment atent durant el combar. gado, per denúncies falsea contra el són responsables el coi nandant gene- d'aconseguir economks.
ftiicitar- t o un amic governador de
que estaven
Exposa la situació
en el nostre propi cognom? Ultra el
Defineix co que el Codi entén per senyor Sirvent. Per tot sima, ço que
CONFERENCIES
orezincia.
general Tuero..
esquirol, ultra el mot esquirol, repartdies les tropes el dia que in- negligencia i omissió, i compara aquest testimoni diu en la causa cal ral i el
acusació consera
Cut individu que era present ex- ciutadà
g
a
El
general
Primo de Rivera, dures
També
mante
•
que
amb la relació
tenté portar el comobi a Casabona. aquesta
hi ha. també. la Mara esquirol.
suprimir-ho. Pau als morts, però jus- tra el coronel La Cana I.
del Consell del Directori, ha conteclame:
cree que ni tan sols
En aquest combat hi tragué mol- ha fet de l'actuació del seu defensat deja vius. (Rialles.)
D'altra
part.
l'Esparfelicite
tosté
ha
-Eme.
la
Quant g5l coronel Si nent din que renciat extensamenramb l'ambaixadorno és qüestió de patriotisme. ans de tes baixes, i La Canal, anal) les seves per reforear rafirmació que el coroExamina la declaració del testimodescartat el testimo ni del coronel d'Alemanya.
ttro, la coalició que el jiu catare, la
incorregue en setn- ni. senyor Feimändez Martín, que ha
simple gramätica. Aix ò vol dir que torpes, es porté admirablement.
La
Canal
no
cls
histórica...
és
vostJ
i
ne
Delgado. El cert Es-- afegeix— que
unid [liberal,
Moments abans de les non de la nit
El dia z6 de setendo e va sortir blant qualificació al contrari.
els mateixos correctors d'originals
diu
que
el
coronel
Sirvent
estigué
Sirvent no estigué al r en lloc.
el cap del Gavera va sortir del sea
ro!! voluble.
de preves, en les imprenttes on hom de Melilla mauant la columna per
en la diligencia del comandament de al blocaus del Cap Noval, a reraa fi tkal, tingui el despatx oficial, i davant L'eh penocom
-lo voluble? — replicà riettcrpetlat.
que,
Sent,
edita en català, han de corregir com proveir la posició de la Corona, i en les tropes que manan per primera ve- guarda del "Zoco d'El Mach".
deure de inantenir lot agrament l'a- distes digné:
Srnyors. poso el cel per tcstimuni
en un altre mot qualsevol les errades tornar va rebre ordre d'anar al Ga- gada.
mateira
idea:
Fa.observar el defensor que aquest cusació.
una
l
professat
—Mba visitat el delegat per a la
,
;canon
una
altra
columna.
reforçar
per
seu
ret
del
ortogräfiques
deis
cognoms
catalans.
l'absolució
demanant
testimoni només parla per referen- RECTIFICACIO DEI : GENERAL repressio del centraban al Sud d'Es'Aca b
a
•Ac
tasar governador de provincia."
fou
encarregat
pel
geA
*Amaran
Cassanyes
de
ues
g
eia, puix manifesta que fou un solP. Cases-Mora
defensas.
SARO
EN JOAN MASO, DE
PanYa.
neral Tuero de la reraglarda.
dat el que li ho va dir.
'Respecte a la seva entrevista amo
LA DEFENSA DEL CORONEL
CAS TELLO.
El general Saco, dele usar de/ geneEl dia 20 tingué l'encltvrec de diHi ha abres declaracions que
l'ambaixador ld'Alemanya el president
SIRVENT
rigir una Oltra operació que hacia ele
diuen que el coronel Sirvent estigué ral Cataleanti, rectifica. .
El correspon sal de El Gironès a
Informa a continuad() el coronel se- fins a la caiguda de la tarda, que
Trobr natural que no bi hagi acord del Directori militar' ha manifestat que
reforßar forces del general Tuero,
Cast.,1/.5 d'Empnries publica una nota
al
que no aconseguí per l'elevac l 6 de nyo r Fernändez i Fenender, retirat, e cridä el general Tuero, en un al- entre el fiscal i ell, qt . e Ami orine l'ambaixador ha dit que eiti resolt
neroldgica. de la qual te'extreicus el
pagament en or deis fruid: de Llevan*.
l'enemic que entres el comboi a la defensor del coronel Sirvent.
tre lloc, amb el batalló d'Atara. Com tat de distinta manera e ata textos cosa que no s'havia realitzat abans per
frixtiprl paràgraf:
posició destinada.
Diu que ve a complir un deure per podia estar en dos noca al mateix militars per .deduir-ne ( Me un militar dificultats a Alenunya per adquirir
-El dia 16 del mes que som morí a
Totes aquestes operacions enlaira- encärrec del senyor Sintent
ha obrat be o malanset ti segon hagi
DE MADRID
tcmps?
Urdió. a rHospital, el professor Inu.
lliures.
la reputació del coronel La CaAfegeix que abans de venir aqui ha
plany que el primer conseller obtingut o no la victeiri 1. En la gtterEL CAMPIONAT PENINSULAR ren
sici;a1 de solfeig, En Joan Masó,
ra
hi
ha
quelcom
mis
.
que
l'aplicad()
d'asVISITES
AL DIRECTORI
ha
defensas,
i
nal.
seu
el
interrogat'
instructor d'aquesta causa demores la
gua; maca ma:alt des del día que a
DE BOXA
Entra a ocupar-se de l'acció del segurar quee molt del que ala dit no'
El sots - secretri de Gracia i Jusdel reconeixement del seu d'artieles de reglatnents; t amb això sol
aura d'una donúnciI falsa, fou cridat
IZARES
ES
BATUT
ALFONS CAR
discotir l'ordre és la veritat. Jo la vaig a dir, per defensat, cosa que fin el segon po- no es compleix amb el c leure. Diu que ticia ha visitat el general Valkspincna.
i renüncia,
dia
¡ declarar pel jutjat militar, el (mal
PER K.O. AL SEGON ROUND
general del general Cavalcanti i la presentar-la com han ocorregut les nent, de seguida que se li encarregä durant la guerra eurm te s'han vaEl governador de Pontevedra ha consu Ii trob'a ritotiu de processament:
riat tres o quatre cops tus reglamenta ferenciat amb el general Muslera.
Madrid, ti'45.—Aquesta tarda s'ha reunió que la nit anterior se ce- coses i no com les ha presentat el mi- Ja causa.
Sentint-se morir, crí dà els seus
cap
o
han
fet
r
efectuat el pessatge deis dos boxadors lebrä a la Comandäncia de Melilla. nisteri fiscal.
El primer instructor, senyor Fon- deba. Els paisos que
Al general Hermosa FM visitat el
eebles, i després d'acomiadar-se'n els
al peu president de la Diputació de Huelva.
que avui han de disputar-se el títol próxim a Tizas, que es ahrupte, i
repartí els instruments de la ;era
Aquí s'ha presentat un quadro ver- tän, es negä a certes peticiems del de- varita?, no poden fer c omplir
fa.
les
condiciuns
del
terreny
Exposa
els
reg/amen
de campió de la categoría del pes piefensor, allegant que en el plenari, en de la 'letra
gonyós, per aixecar el deshonor sobre
prcpietat, i sabem que ha doixat el seta
EL PRESIDENT DESPATXA
ritinerari que anava a seguir la co- un coronel i la ruina a una familia.
No s'explica com el fiscal pagues
període de prova, hi batida lloc a
rna. •
2p:tal a l'Hospital de la vila."
AMB EL REI
Intima
assaltant.
dir que Cavalcanti exe, 'cl una tutela
Cahizares. catará, actual campió, ha
Eis moments que la disciEL SENYOR BARO DE
El presidente del Directori ha leer
Tambe relata l'ordre de la força,
•
fert/his°serta sobre les prescripcions le- sobre Tuero i per Me Ir els feto cal
pesat 55550 quilos.
. relaxat i la difamació cusplina
sita'
GUELL
patt amb el rei a Huta habituada.
Ruiz, madrileny, chailenger, 55'3oo. a tenor de les instruccions del co- deix. no ea estrany veure al banquet gals respecte la recusació de lastimo- estudiar el que ha pass;
Dpmes ',d'unes para ales entre el
L'ex - diputar a Corta per Arenys de
A les quatre de la tarda el doctor ralle' La Canal en anteriors
un houm pundonorós que nis, que per llar enemistas amb el
dels
acusats
LI senyor Unamuno
llar senyor bord de Güell torna a ésser
processat podía aprofitar l'ikasió de presiaent i.e..1 general Sir o, aquest consempre complí amb el seu deure. Per
Bernard Redio ha sottnés els boxadors has.
Afirma que les disposicions adop- mi no parla la ven del company, si no declarar, per realitzar un afte de ven- tinua.
I Barcelona. donant per acabat el seas
a un detingut reconeixement.
cap
a Fuerte Ventura
Justifica que Cavakat tta no fugues
rictge per mar.
Després els boxadors han anat a la tades per aquest i consultades amb
la ven de la desgracia que s'aixeci janea i això ou 'el que succei al coEn el ripid d'AndaInsia ha sortit
redacció de "Heraldo de Madrid", on el general Tuero estaven de perfec- davant dels jutges plena de bandas ronel Sirvent amb el tinent scoronel destituit a Tuero, perqu: : no ho podia
EL SENYOR BORDAS
aquest mati, cap a Sevilla i Cädiz,
fer.
efectuat el pessatge dels guants i te acord amb les instruccions dona- amb mi, i que m'atendran perquè sols
DE LA CUESTA.
des en la reunió de la Conlandäncia
s'exp lica co nise' 1 pugui cen- el mayor Unamuno.
Delgado.
declaracions
d'altres
testiNo
cl
reconeixement
dels
embenatges.
justicia.
pensen fer
Lex-alcalde de Cas t elló d'Empatar-je:
Des de Cádiz eontinuara el seto
monis que diuen haver vise algunes surar per haver entrat': unb una emAcabada aquesta operació, hom ha general.
Quan vaig examinar la causa em vegades el coronel Sirvent recórrer penta a Tizas. No es p ot Lee càrrec viatge a Fuerteventura (Caniries).
entynr Bardas de la Cuesta coutinua
La moral dels uoldats, que per
els guants en una caixa, que ha
tancat
recias a la presa; de Peguero-, acose
tercera cegada assistien a rintent vaig convincer de qué existia que':
ni tan
EL COMIAT DEL SENYOR
estat donada, lacrada, a l'arbitre, per d'entrada del combo' a Tizza, eslava com greu, que no m'atreveixo a de- els llocs on es trobaven les seves for- ni a Cavalcanti ni alh'uero,
pe se li hagi obert ¡trocla.
ayer ordenat
UNAMUNO
a La Canal per
en el moment
son
ces.
¡'obri
tal
que
aquest
en
la
consciencia
finir, pes) que estä
bon xic
Ja ¡a tretze seitIMICS.
Tracta de l'acusació fiscal, i diu un replegament, .car el cap del batade
'La Vanguardia" daTraduitn
oporlú.
la
jutjar
noma
de
Anee ocorregué, ocorre
ocorrerä de tots. Es tracta
que aquesta és un tractat d'art min- lló de Borbó donä el p art de "seno hi t :
EL MATCH
conducta d'un coronel.
els
exercas
del
món.
•tot.
novetat".
en
be,
per()
que
no
molt
tar
que
estaré
Salamanca, 2I, a les ta's0.—A lee
Madrid, al- a les 't.—L'encontre
En la premsa hi llagué censures i is aqui pertinent. puix s'ha de parElogia la reunió de l a nit del dia ches de la tarda marxä en tren a MaA mis a mis, es tra.etava de solha tingut lloc al Teatre Price i hacia
insidies exagerades per • uns i, elogis • lar com es parla al foro, de fets i 28 a la Comandäncia g eneral.
dats
sense
foguejar.
dritt el senyor Unamuno.
estat concertat en dotze rounds de
Si s'hagués intentat un mune a to- exagerats per d altres, als qui se'li de drets a boiles que k són mestres en
Creu que no es pot n i parlar de si
L'andana de l'estació era enrabia per
tres minuts. L'expectació era de les
geden
els
herois
de
la
jornada.
o
no
a
.
Tiesa
el
ta forea, hauria ocorregut el mateix
l'art de la guerra, però que aqui sal ha entrat primer
la mtiltitud. En ärribar el senyor Unagrans.
per()
l'execro.
més
l'opinió,
respeta°
Jo
ENTORN D'UNA CO.VFERENCI.4
el dia 26.
magistrats jutjadors. Per tant, aquí neral Cavalcanti.
muno se li tributà una enrió. Ele
Han estat venudes totes les toca- quz
Diu que el fiscal e tu en errors aplaudiments no cesaren fine arreaEs col que hi bague moltes baixes, quan es vol erigir en jutge i es preté
sobren les llieons de tàctica militar.
Sr. Director:
litats, quedant níolt Públic al carrer
aliar
contra
l'arma
d'infanteria.
la
critica
dels
fe
ti
d'autes.
estaven previstes.
pecó
en g er
(Rialles.)
Per tal d'esvair un recel que fa- sense poder entrar.
car el tren.
Illtsisteix que Carate utti salva la
Fa avinent que el co:onel La Canal
El president. — Prego a S. S. que
Apellant als procediments que unürnent pot hacer arrelat en ranim
El senyor Unantuno remangué desDesprés deis preparatius. ha estaz
la
car
caos',
aquest
Patria.
litra el Esta!, es faca acusar, però
Isquelles persones .de bona fe que donat el senyal de combatre i ha co- te Ull defecto a la vista: ea bon tres no segueixi per
cobert i davant d'ell desfilaren els ab
;a
que
el
tri,
l'esperan
amis
notòria,
i
aixi
Acaba
no convencer.
egueixen amb interés el moviment mençat el primer round, en el qual miop.
unió de l'exercit és
tedrätks, estudiants. obrers, cometa
El coronel La Canal dirigí la part aprecia l'opinió.
Si es tractés d'una altra persona bunal farä justicia.
nusieal de la nostra terra, degut a
ciants i particulars, estrenyent - li
Cabizares domina el seu adversari, buCOROO
DI
ra.,
eslava
encomanada,
de
l'accio
que
li
l'anomenaria
no
RECT
I
F
ICAC
I
no informació tendenciosa que de
El senyor Fernández segueix el seu menys competent. jo
mä. En pujar al tren ressonaren nono
xant arnb admirable destresa, domini
i aconseguí l'objectiu que se li im- informe i elogia la suma garantia que fiscal, sir.6 acusador privat, que no
NEL RUIZ FOI tNELL
a meya conferencia del passat dijous
aplaudiments i visques al mestre,
i precisió. Ruiz assenyala bons direcposä.
defeasor
len,
el
mateix.
El
coronel
Ruiz
For,
rAteneu Barceloní ha estat doM
l'alt tribunal significa.
Ei senyor Unamuno digné: "Fins a
tos.
Dona
l'ordre
de
sortida
al
batalló
rectifica.
em
diari
de
Barcelona,
que
mis
pena
de
conSciencia
el
del
general
Tuero,
taml
e
aria per un
No és millor fiscal
la tornada, per() si recomano que
Complert el deure
En el segon round, Ruiz redobla el
Reina, que era er primer que d'haver donat sortida a I'dxpressió dels demana. sin6 'ei que mis justicia fa.
erg obligat a pregar-vos que em
S'exten en Ilargues c oasideracions cultiven la intelligencia i la vida elseu atac. esgotant el català, que rep de la
posició.
lispenseu la merce d'inserir en el
seto sentiments, davant la situació del
El arree de qui el senyor Sirvent de caräcter tecnico - mili lar.
vil. A veure si torno aviat; no he
tan crochet a la mandíbula esquerra. havia d'ocupar la
Aquest no tenia elements i retardà coronel Sirvent, que perla 20 mesos estigué amagat, resta desvirtuat. per
liari de la costra digna direcció unes que el fa caure sense sentits, resulExplicant l'actuad() s le la infante- dic per la me ya Ilibertat que mese
quelcora la sortida ,
, anules de justificació.
no importa." En arrencar el tren,
de sofriments i una perdua material molts fets, puix si l'Alt Comissari li ria, relata el cas coser st de Tizza.
tan! vençut.
Va segu:r a aquest el de Borbón,
Ei l'aliudida conferencia no vaig
El president Ii prega que es con- l'ovació es reprodui. donant-le vinosa
proclamat campió del ne;
er la falta de sous, que arriba a &ocio donä .trares per al replegament, era
i de seguida el de Vergara, amb els pessetes, passa . a ocupar-se concreta-. prova que sabia on era.
er ultra cosa que exposar sinceracreti mes a la defensa.
a Unameno, el qua l saludan des de
. •
ploma.
al cap.
El senyor Ruiz Fo niel' segueix la finestreta fins que s'alluna el tras.
nent el meu pensament, fruit d'una
que disten que el coronel Sirmea dels antes.
Els dos boxadors han estat ovario- regulars
calgué
obligarhacia
de
maniobrar
la
Aquests
vaciliaren;
exposant com
larga experiencia conquerida en la
Per ordre de l'autoritat s'adoptaren
Comença per alludir la reunió de la vent 'estaca estnorzant al blocaos del infanteria i l'artilleria. Afirma que
los.
neva actuació constant i experimenmesures de precaució que resultaren
nit del 28 de setembre de wat, a la Cap Naval, són' tots testimonis de reJarreta.
hi
anava
Valencia.
hi
llagué
passivital
.
ni
inacció.
al, limitada avui gairebe pot dir-se
DE
feriada. Per aquestes reierencies. el no
innecessiries.
de Melilla.
Comandäncia general
la
posició
de
Els soldats ocuparen
infants de l'Ateneu Igualadí. El comiat fou efectuó, i emocinresulta que
is el sol- També nega que hi I 'ligues negliTIVOLI
Després de referir-se als fets del coronel Sirvent de Tiz za. (Riente i gencia.
"cos a terca" pel foc intens de l'enes
Ben Iluny de mi va esta) el propónant.
dat desconegut
Estrena de "La leyenda del beso"
però per obliggr • als regulars dia sg diu que Sirvent desconeixia
Acaba
demanant
nos
unent
rabeomic
'
sir de ferir susceptibilitats. Vaig
de campaneta de la presidencia.)
un ple a vessar,
les ordres que portaven part de les cops
s'arxecaren.
tbrar únicament inspirant-me en un • Anit passada, amb
No es té valor de fer una acusació lució del general Tueco .
"- LA TASCA DEL GENERAL
s'estrenä la sarsuela en dos actes i
esArriba el general Cavakanti i pee. scves tropes. En candi, l'enemic
en desig de collaborar amb el meta
RECTIFICACIO DE 4 SENYOR
concreta contra ells
PRIMO DE RIVERA .
tres quadros, llibre dels senyors Paso
mima al coronel La Canal quan avan- tara assabentat al detall de tot el que
LEIRO
unnil esforç a la tasca feixuga, verb
.
avenga
más
MARTINEZ'Pl
columna
no
Si la seva
i Reoyo i música dels ~tres San- •
Al ministeri . de la Guerra avui Ita
anava a fer-se, pel seu excellent serearien les seres tropes.
flott necessaria *al meu entendre.
es
yergue
li
limitaven
l'objectiu.
No
El mayor Martínez Pifien°, de- despatxat el general Primo de Rilera
De res d'això és
'e ducació musical del nostre poble, tulla i Vers. "La leyenda del besa".
Aquest contesti que havia donat or- vei d'espIonat g e.
sebe cap ordre d'aran. i si l'alj o- fensor del coronel La Canal, recti- amb els encarregats de diversoe do.
L'obra fou molt ben acollida.
dre 'que se seguís a uns batallan a responsable el coronel Sirvent.
malauradament, de tothom
hi
donä
¡oren
interceptaels
mistad
fica.
partaments.
* En una abra edició en parlarem ovpar l'altura de Tizza per protegir
S'Ita dit que la seva columna ar- des pel tinent coronel Delgadó.
casta ohlidada, per incompresa.
Comenta amb un can t al sea país
Després ha rebut la visita de 'ala les tropes, però li ligué el cap d'en- ribi tard i amb una bateria tocaya.
Manifestacions tendencioses com mes extensament.
No vele Sirvent que estigués amet
a
l'oratòria
del
fiscal.
'Sembla,
diu,
calle de Madrid.
ginyers que. per l'avançat del dia no Ja se sap que dial es desosé a les nacada la columna Tuero.
ta q ue ens ocupen solament poden LA REUNID PUGILISTICA
el se ti fogós verb
que
el
fiscal,
amb
Tened ha rebut el ministre de Merv ir per tallar les ales dels que
D'ANIT PASSADA hi havia temps de fer els treballa i deficiente ordres de la superioritat
?slanifesta que a q uesta no is una etn vende* 1, no obsta/ tI, ja libe el ide, el bisbe de Jaca i el governader
Afirma
que
la
missió
encomanada
posicid.
proveir
la
era
millor
sin la major bona fe i entusiasme
el
causa de fets sitió de passions, q ue la que té la red. (Rialles del públie i
Ha tirrgut ((focos anit paseaMaca.
Aixi es fin. i bou Ilavore quan el el coronel Sirvent queda complerta,
" Preocupen i es desvetllen en fer
infentl•tat no ha este concedida e mppanades di la me: i4isueia.1
al teatre Cómic, l'anunciada
athb una entupa- fent el replegament asomes amb qua- ring& ni tan snls al ministeri fiscal.
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ruelcom en profit de la nostra cut- da,
general
e La Canal
Pondera
ele
mérito
d
benefiei
ded
reunió
de
boza,
a
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ara, •
nyia d'engineyrs entra a Tiesa tense
Pregunta a aqueit perqu2 no ha tia- Crea que tampoc eón responsables
. hozados' Gaston G. Andessov, tenir cap balee, puix les que hi fugué Ifebslxti
Relais li
ntrevista que Sirves sieCAS DEL SENYOR lASTOS
moral
abans
Manuel Borgunv6
generals Cavaleanti 1 'ribera
gut in compte respecte
assistit taita eoneurform d'altres trapes en segons Iba. gue en l'acomiadament amb
El Sol diu que el te sle Ilt. 0.
de formular la ten aeusació.
a militar ge PI Pst elidir
Cm
'
renda no gaire nombro«.
S'efectui el replegament i es doni ~ti, en la qual minad II digui que
plu que Sirvent poi lliurar-ho tal, Fa a qui, coas el eor *ad 1m Ce datara inionamenseda la 411044
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reine Margarida d'Austria, mutar de Pelip III, a quel,dnertnk
la nicle infantesa: Isetviefettlotit
a Atemanya 1 no obstant a la
leva arribada a &manga pre7
gente els signes de la lielbnia
rarticular que s'hp descrit amb
No fa molts dies hem %gil paraula o un e oneeepte que ha4M
nom de lanktoillia", o
.---no recordara on, potser en els entes perfeet; tment teta mitja tit de IA mort.
Anals de la Societat de Itiologia hora.
No s'ha val ue 'altre . .11aIn4,„
de Varsòvia —quo la veritable
?Alud per un prottt podria
causa d'aquestes temibles afec-i prendre-see per un cee O un hurg, Mari a.- Teresa,
Iler de Francese I, emperador
cions no era altra que les in- sord de derive niencia.
d'Alemanya, ,la qual sojerevese
toxicacions orbniques; l'etnia
La ciencia medica, perb, pot qué quinze anys al seu Marit,
(me especiatent. L'autor del afirmar que e e un perfecta me:treball exposava 'minuciosa- talt. un desgr aciat malalt, que durant els quals no cessä de,
ment un parell de casos que ha de parar f oreosament mala- balear a la cripta de les se-.
pultures imperials Aguaste
semblaven tanmateix molt de- ment.
descendent de Joaaa la Boj t .
mostratius . Fet i fet, però, va
La ceguera i la sordera paf- no da altra cosa Aue un elansemblar-nos que amb una es.
quiques s'aren tueit i sobrevenen ple de les predisposicions mortaidfstica de dos malalts ardagreus que no cal boses trameses per herencia.
anent, era aventurat sentar cap complicacionseue
entradern de
per
Es una hei pato/lógica geneteoria. De totes malteses cont enumerar
u
'estreche
maese ral que ningú no pot escaparple
en
una
que
pot
non
i
afer
que de un
científica.
se de la seva herencia. Com ho
ocasionar discussions i esdeveHi ha caso us que comencen ha dit en endienta paraules
nir, per tant, qüestió d'actualiamb
manifesto
teions
agudes:
Un
el doctor Galippe, • "la naturafae especialment d'oportunitat,
no hem dubtat de parlar-re. individue-Iper u exemple, fina lis- lesa no reconeix lea eerarquies
normal,
de
repent
no
pot
vors
humanes ni les conveniencias
fent a l'avançada aquests aclallegir allò que »Mis Ilegia cor- • socials i arompleix la soya obra
riments.
o
t.
trgiversa
radicalrectament
amb impassible indiferencia...
agota els metges saben a bastillient el que es la ceguera 1 - ment els rre sts que sent: en Les mateixes causes produeizen
la sordera psiquiques: però com diuen blanc, i 1 ell s'entesta
els mateixos efectes. La des.
que aquesta tulla no la llegei- afirmar que li han dit negre. aparició de les aristocräcieS es
xen solament els metges. ex- Aquests caso: o són mes greus, una Ilei demostrada per la biteplicarem breument el que sera i són els que l'autor alludit rebria".
aquestes afeccione, emprant per laciona amb U etilisme crónic.
Ele metges saben el difícil
fer-ho qualsevoledicefonari enque es. traetar . amb aquesta meciclopèdic per fugir de tota rip
-tneclaürxesivamntc- na (le malees ; són tossuts. voluntariosos i de vegades d'insrica.
La reguera refteuica As la im- tints cruda. I Els moments pitMalgrat estar redactada en
possibilitat de reconèixer ele jors són els e cus moments optejerles mitjançant el sep tit de timis1es i que in ells creuen que panyol, i trencant per aquest
la visió malgrat la integritat de els altres (rol ten lié el que elle ene el costum qua ens hem voll'aparell ocular i del ferritori fan. llavors r ugmenten el mal gut establir, ene plau parlar
cerebral corresponent. El tre- geni i posen enrenou a tole la d'aquesta publicació per tractor -se d'esser el sen autor ,qui
ball d'identificació sernndäria o familia.
superior. que Una vetar a les
Per a aque eta datase de ma- es; un loen amic nostre 1 un
sensacions visuals es troba abo- lees caldria ü acidificar Lleugera- fort prestigi de la nostra cien'fit.
ment l'adagi popular que diu: cia nacional.
El present volum suara sortit
I la sordera psíquica As el "No bi ha p ejor sord que el
que no vol so oree". per aquest de la impremea es un recull, vernateix. aplicat a l'oida.
Es a dir, el malalt afecte de altre: "No hi apitjor sord que ritablement fecund de tot el que
ha observat l'autor durant el
ceguera i sordera pstquica te el que no p ot sentir". Tan- perinde
a la seva
els aparells visuals i auditius mateix. perb, srbeticament es el. Clínica i1921-192'2
en el servei que dirien perfecta normalitat, però en mateix per o 0 pobre que els
eix
a
l'Hospital
de
la Santa
g
certs moments. sense can mo- parla.
L'autor del quäl hem parlat Creu.
tiu aparen!, deixa de distingir
Per tal de que pugui cotlegirel que mira o el que escolta, i en comenear, diu que en una
no llegeix, per exemple, ' un próxima com unicació parlarä se quina es l'abundor de treball
escrit que moments abans Ile- del trartame nt a seguir ‚son enrupulosament estudiat en
aguas( volum. copiarem l'index
gia correctament, ni enten una aquests desgr aciats.
de materies, i anotarem el nomIpra~•••n bre de casos estudiats:
Anestesies. — Un cae de
gästrec-icinnostomitzatio amb
anestesia dele esplägnis.—Esladistica anestèsica—Cirurgia
de cap, cara i coll ( 31 casos).—
Cirurgia del tòrax (60 casos).—
Cirurgia de les panela abdomiASCENDENCIA, 1 DESCENDEN;11 DE :IRLES V
nals (75 casos).—Cirurgia gäs
Idea i intestinal (107. rasos.—
e Cirurgia hepätica (18 casos).—
(Treball extra de la revisto "Lo Medicina le 'emocionar.)
Cirurgia de lee extremitats (254
La història ens fa saber que Boja, pare i Pare de Garles V, casos).—Cirurgia genito-urinäMaximiliä es casà arnb Seria .ban estat in uaement identifi- ria (135 casos).
Cona apendix cita un resum
de Borgonya, la qual era prog- cats sola els traeos d'un Crist
nata, com el seu marit, i això i de la Vergi e, en dues portes dels metales operate a Santa
Creu amb un total de 685.
t'él' que es trasinetes a la des- d'un triptic.
Tole els •casos testan minucioLa inveesti; meló d'un estigecendencia. Aquest es, done, un
fet mes a favor de la trena- ma heredita :ri es, dones, :un sament descrita, i cada un d'ells
preces detallerliemissió per mitjä de les dones mitjà utilfssa ni per provee la demostren
d'observació que honora
d'un estigma hereditari de de- fidelitat sosp !tosa dels retrate. !irle
l'autor i que serveix da!! eleAquesta
Ivestigació d'una ment de cultura pel llegidor.
cadencia.
'
Si ens ocupem un per un tara de dege neració continuaFelicitem el doctor Corachan
'deis avantpassats de Maria de da a través di d; documenta !Us- per aquets dos anys de laa fi de demostrar bor.
Borgonya, arribarem fins Fe- tbries, amb
lile IV de Valois 1 en tole elle que aquesta ; anomalia es troba
retrobarem el prognatisme en tots els re presentante d'una
acusador de la mea. Aquests mateixa (ami ha, es' sumament
estigmes de degeneració shan instructiva. P er aquest mifjä el
servit, però, per al reroneixe- doctor Gallip; )e ha pogut deLlegim en un recent treball del docment de pintures i per a la mostrar la n o legitimitat dels tor Morhardt els bells resultats que
identificaeid de personatges Naundorff ar 'niant a la con- s'obtenen amb el deetíbiteeentral en
histórics. El prognatiarne del elusiú que e 1 suposat fill de els malalts afectats d'expectoració
mäsilar inferior, per exemple, Llufa XVI n o presentava cap abundant d'evacuació dificil. Es el cas
ha permès distingir el tipus rastre 'del sc al pare ni de la
molts catarrosos, neumänics, i tamautèntic entre eta retrata sot- seca mare i en particular l'es- bé dels malalts de dilatació bronquial,
doctignia
de
dege
ncració deM Habs
meses a examen. Aixt el
bronquitis fitida, gangrena pulmonar.
mateixa rab ha Les Ileis de la graverat layasen al
tor Oswald itubbrech, de Gane, burga. Per Ir
ha aconseguit identificar la estat facil dei riostrar que el rei malalt esioreos violenta per Ser reimatge de Carlee el Temerari Lluis-Felip - - que han volgut asuntar fine a la boca el flux d'exen el plafó central del mera- fer passar pe 3 fin d'un escar- pectoració, estant agegut sobre l'es%Teles triptic "L'adoració deis celler italiä - era veritable- quena. En canvi, agegut sobre el venrimad deacenet eit de Lluís-Felip- tre i més si s'aken una mica els peus
;eis" que ea conserva a l'hosJosep-Igualla t, car el seu del Hit, el cap queda mes baix que
pital de Sant loan de Brujee.
Ultra el prognatisme, en prognatisme inferior era la la resta del cos i els'bronvis es buiaquest retrantai ha el detall de marca mbor rabie de la seva den ficiimcnt. L'estertor produit per
li a ció.
l'estructura de l'orella. Les
la vana ascensi6 de les mucositats per
GrOcies ta 'lee a la erftica bronquis i triequea, ceceen räpidament.
automatice del pavelló auricular eón heredeäries. Asesta medica aplica da a la iconograLa posic:6 mis còmoda s'obté colcaracteríseica familiar ha fet f ia, s'ea arrit ett no solament
locant un coixf sota el vetee i apoiant
dir a un membre de la Societat demostrar 1' 'antigiiitat d'una el cap damunt els avantbraços creuats.
d'Antropologia de Paria . — tan- malaltia que es creta de data
Aquest mete& no solament procumateix amb alguna exagera- recent — l'ai lenoidisme — mi- ra mi alleujament, sine que amb ell
•
"Doneu-me una orella i nó a explidet el pesquis certs ha curat un cert nombre de bronquipersonatges I aistbrics tingues- tis entonelen. No nbstant. els debeestabliré la paternitat".
La eikneia Lambe ha ajudat sin sempre Ir t boca entreober- matosos i eardiaes no s'hi peden sot,
la a causa de l'existencia de ve- ;vetee mes que mi* malta prudencia
l'ad, per tal d'identificar
i vigilats estretament pel 'mrtgc.
personatges d'un quadro que getaciohe ade nbides.
Film ala traetat d'explicar
En un abre ordre de feb, aquesta
es conserva Museu del Prado
de Madrid i que representa la les rareses de o caràcter, la ein- posició is la mis lògica per practiVerte asseguda en un tron de gularitat del: ; n'Use, .les per- car rentats de l'intestf, vulgarinent lamerbre i tenint el nen Jesús torbacion s z norboses de eta vatives. Fins ara en reermannea de fer
en els sena braços. Dos grups classe odien redes en les per- •ageure' eh pacient damunt el diem
,de persones estan davant d'e- sones atacad es de le tara de dret. L'examen ' rediosebp:c ens ha
l'esquerra degeneració observada en en permis pero, d'observar que amb la
ila i en el grup
preiei6 ventral 1 alçant m'Inés uns
ba estat fäcilment identificat Habsburge.
La influen ca del mitjä no 45 centímetres l'irrigador. s'omplia
Yerren dit el Catòlic, que 16
* la seva dretá el set, fill. En' es pvt negar . Quan Felip V i completament tot l'intesti gros fine a
Joan. En el grup oposat la rel-. els seus fills tornaren a Fran- la eluda Illiocecal. La quantitat de
aixf fntrnetuida pe arribar a
na Isabel junt amb una tela. ça, per viene r els sena cosita,
Com ola: let da identificació? ele (robaren "desafranenate" des litres i mart.
Grietee' . a l'existència d'una i die seue r catres macilenta
:ara de degeneraci6 1 al prog- havien adque ‚lt a l'altra banda
itatleme Inferior, aeompanyat de muntanya , l'expressió panton »vi litterae asan atoad, sida dels def. • sendents de Carlee
:cabe edipcirit una preve y. !Metidas' ä, en atines% tal
pricielfilliPaarbetere de) ti- que ei ',
havia Mal Me
litIanti 'dele Babe- poderes que la leed per mode
Ab
' • 1 : 1 41 lar en • Opas Hl' band Mitre'
,
•1-1101•00 Maza hl amelo d
ib in et heae.de le

"Anales de Cirugia de
la Clínica Corachan"
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El decúhit ventral

raciens sobie
• .•
.tritlisme
•

que els maialte abundin mes
'QUA :slet6 que es fan opa'-ree tritt tanteé' es veuen obligats, ja que en moltes cases
de eomerg. Bines, etc.... els
amos no admeten com a dependents gent amb aquesta tara orgänies. Que es (sein opee
rar i desmate aún admeros.
Hl ha gent que m'en que airó da incurable. No fa pires
dies al meu despatx va compareixer un ineividu amb una
criatura estràbica. La criatura
tenia,vuit anys, edat encara una
mica masas prematura per a
aquesta intervenció 1 en dir-li
al seu pare que al» es podria
dperar, pecó que hatariem d'esperar dos o tres anys, em pregunte tot eatranyai: Es que ja
.s'ha .inventat l'operació per
aquest detecte? Jo ti respono:
Ja fa mea temps, bon senyor,
i per cert que els metedes
procadiemnts són incomptables. Com que — va fe e ell —
es ,veuen tants de maleta d'aqueste, em pensase que encara
no s'havia trobat la manera de
remeiar-ho.
Resumint, dones: l'estrabisme es perfectament curable. sobretot agafat en els cene principie, que per regla general ós
en cd periode de la infäncla 1
inolbs en ele casos ja madura
i sempre i quan l'agudesa visual d'ambdós ulls sigui bona,
es pot garantir el resultat de
l'operactó. aconaeguint amb això remeiar dos defectes primordials: l'estètic prou impressionable i tornar al malalt la fundó visual binocular
simultània.
Doctor Duran I llenito

Cal que 'fern coM a Ileuger trambui una aclareció sobra
,.
' eoneepte • estrabisme. Quan
les' lides de mirada d'ambdós
ults es dirigelxen i es (roben
en Febjecte o punt que pretentem mirar,* veiem aquest
amb tete des -une, binoedlar.:
ment. Cada ulleereeeseparat veu
l'objecte, formant-se per lo
lant una imatge del mateix i
a cada netina i en els respectius putas simetries, i per
aquesta raó ' de formar-se en
pude simétrica es fusionen les
duce imatges en el °entre vi.
sea' cerebral, veient-se una de
sola, més grossa i mes apropada. Fruirn de la visió estereosebpica.
Araebe, si una de les linies
de mirada no troba l'objecte,
sinó que es creua amb la de
l'altre ull ans d'arribar-hi, o
al centrad no es creuen mai
per no trobar-se, tenim l'estrabisme, vulgarment apellidat
-mirar guengo". En el primer
cas es denomina estrabisme
convergent i en el segon estralisme divergent.. Tambe s'ha
denominat estrabisme intern
extern. Aquests non els casos
mes freqüents.
Altres formes d'estrabisme
eón: ull desviat cap enlaire
4stirsuin vergens), desviat cap
a baix (deorsum vergens) i encara combinació d'uns i altres,
rb aquestes són molt mes
rares. Figura denles l'estrabisme paralltic que no entra en
joc amb e,o que exposem.
Segons sigui un sol ull el
desviat, essent l'altre ull que
fixi els objectes o be es desviin,
EL DEL METGE
ades l'un. ades l'altre, tenim
l'estrabisme fix en el primer
Copiem ele següents partecas, i alternant en el segon. grafs de la revista espanyola
"Federación Sanitaria ", que
Quasi tete els estrabismes en
els seus començaments, són al- surt a Sevilla, i que té per lema:
ternante; es mes tard que es Treball. Ciencia i Virtut; Higiefan lizos per les raons que ne i Pedagogia; Pau i Cultura.
Els objectius de tan esteresmencionarem.
Els inconveniente 1 perills, sane revista són abundosament
a part dele de l'estètica, que extensos.
Són—segons diu sota les Ileja aún prou 'grossos. són sota
el punt de vista funcione' de tres del seu títol—la dignificagran importància i transcen- cid de les classes sanitàries per
dencia. Efectivament, el no l'elevació de Ilur cultura, de tete
coincidir les dues imatt8s for- moral i de llur mill8rament ecomades sobre punta simètrics de nbmic, factor de llur capacitat
les retines, fa que no es pu- per al desenrotllament de la imguin fusionar aquestes, veient- portant funció social que els esde tots
ne per lo tant dues, Cosa molt tia encola-mi-lada: la saluttote
els
engorrosa i que dóna monee els hornee; la pau entrebenestar
molesties (rodaments de cap, nobles, el progrés i el
la humanitat.
vertigens, etc.) Aixb passa,a1 co deCom
pot veure's, el programa
meneament d'aquest estat pa- As amplfsslms; I diu molt a fatolbgic i moltes vegadqs ea vor de la classe medica espadesapercebut. El malalt, sanee nyola, 1, sobretot, de la soya
donar-se compte, per suprimir cultura, tan vilipendiada per
aquests fenbmens, te tendencia tolhorn.
a suprimir una d'aquestes
En el memero del d'a 27 del
imatges, des de luego la mes paseal gener, el benemerit de
borrosa, que sempre es la de la pàtria 1 el notable i conegut
l'ull desviat, ja que no es for- de tete, doctor Benet Moreno
mada sobre el punt de visió Blasen (titular de Marisela de
màxima (màcula), neutralitza, la Sierra, provincia de Logroper auf dir-ho, aquesta imat- nyo—Empanya). escrito ele sege i és aleshores quan en veu diente paregrafs, que tot metuna sola. la tomada per l'ull ge codalä tetuda d'aprendre de
no desviat.
membria.
Amb aquest objecte els inse'Què esdeve amb tot això?
Que Fue desviat, no prenent rim aquí:
part activa en la (unció viLOS DEBERES PATRIGITICOS
sual biuocular eimultabia, no
EL DEL MEDICO
treballa i segons l'adate ja anEn esta epoca de renovación,
tic, "brean que no treballa, s'a- de. ansia de resurgimiento y de
trofia", s'atrofia lambe, no Justicia, hay que atender mtls
l'ull en si, sine la fundó vi- q ue nada a los deberes que casual (ambliopia ex-anopeia- da ciudadano tiene que cumplir
olism'mució visió per falta para llevar su granito de arena
d'ús) podent arribar a una al edificio de la reconstitución
abolició casi completa".
nacional.
"I aixi es veu de vegades el
Entre los eiudadanos de más
cas tan teist d'un ihdividu es- Importante actuación en este
träbic amb ambliopia ex-anop- sentido, figura en uno de los
sia, no . poder servir-se d'aquest primeros lugares el médico rustil en el cas de succeir-li un
ral. que, con el maestro. puede,
aecident qualsevel que li faci ayudado y confortado por el ranperdre la. visió de l'un no des- der público. cambiar en un esviat, quedar-se sec, atub tot i pacio de tiempo no muy largo
diepoear de lealtre ull portee- la faz del pata.
Hace muchos neoe que en la
lament en boa estat, i que sets
per abandó i deixadesa no premsa y en conferencias pebicos vengo octmendome del.
+ meter del mes gran deis sep
del médico no se limita a tomar
-ias",
suggerit la idea de do- asunto, por ln cual en eche nrnar a Pum aquest article la ticulo he dp repetir meros
gran sorpresa i estranyesa de eoneeptos sobrado conocidos
veure los pnquissimes, ratee- por mis habituales; lectores.
inútil es decir que In misión
s im es operacions' d'estrabisme
que es fan aquí a Barcelona, del médico no se limita ato mar
alai en clíniques hospitateries pulsos mirar la lengua, tirar
ele läpiz y hacer unas cuentee
rom en cliniques particulars
lambe com a justa conseqüèn- vulgares prevenciones en las
cia la gran abundància d'indi- tradicionales visitas de mallana
vidus estràbics que es veuen per y tarde.
Eso era antes, cunndo el metot arreu.
Fiera d'Espanya, a l'estran- dico no se ocupaba ni preocuger, Ja sigui Frenes, Aloma- pa/ira más que de la lista de
nya, Austria, Hongria, etc., l'o- -enfermos: ahora es otra rosa.
El médico llene obli gación de
peració de restrableme este a prevenir
las enfermedades, enl'ordre del dia, de manera que sedar e Inc madres a tener ee
no ni ha dia d'operaclons en mear hilos sanos. visiter mu y a
una d'aquestes cliniquee que menudo las secuelas de amhbs
no es bici alguna d'amteeta
eexos, insuflando a los n'infla a
dote. Es, sobretot i Alemanya, laverdle, a lu gar, a todo lo que
on t'operen Mi. En una elf- no les ensettan sus padres ni
Mea particular de Bolla he los Mileiroei metiéndoles en la
thigUt oeas16 d'operar, l'una cabeza e • caten:ro 111r:tenle«.
emule de Cine httertrinélOna
Poner de relieve la hielera%
tres •atrabitnnee.
per:. odbUes predicando cobetante.

ELS DEURES
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alisara del.Sindicat.
de Metges de 'Catalunyir
Retstlem i tradulm de ''La
Voz Médica", de Madrid, la següent informado:S:
"Des del dia 31 de desembre
passat, després d'una demencia
sortida del "grupito sanitario",
fundador i organitzador de la
flemaiit Federació Sanitäria de.
Catalunya", en la qual s'acusava el "Sindicat de Metges de
Catalunya" i el "Collegi de Metges <le la Provincia de Barcetorta", de "imponer multas y
obligar a sus asociados a pagar
cuotas, crecidisimas",
lentfssim governador civil de la
província—que aleshores exercia les funcione de capitä general de la quarta regió—ordenä
la clausura del Sindicat i designä com a jutge el comandant
d'infanteria senyor Rodriguez
Nrrazola perquè depures la veritat de les faltes denunciades.
A fi de sortir al pas de l'actuació audae i intrigant dele
elements directora de la "Federació Sanarla de Catalunya", 1
amb la restricció que ens imposa ta nostra perillosa fundó
informativa, procurärem aseabentar els nostres Ilegidors de
la situació d'aquestes entitats
mediques professlonals.
El "Sindicat de Metges de Catalunya", integrat per Mes de la
tercera part del cene mèdic regional, i en el qual hi milita-.
ven per raons de conveniencia
i de companyonia des de l'actual rector de la• Universitat,
doctor Andreu Martínez Var_
gas i gran nombre de prestigiosos i distingits professors, fina
el niés modest metge rural, segueix encara clausurat , i el sumari obert a propòsit de la depuració de responsabilitats estä concilie a informe de l'auditor de Guerra i pendent, per
tant, del fall de l'excellentissim
senyor espete general.
La "Federació Sanitària de
Catalunya", organisme que ha
sabut cobrir hàbilment amb formes pavelló mercaderia averiada, i malgrat del seu estentori
triomf. aconseguit. amb la clausura del Sindical i la sumària
de la Junta de Govern del Gollegi. segons els nostres informes
recents i certs, no compta amb
mels de quaranta associats, entre metges—cdp titular —odontòlegs, practicants 1 matrones,
apronta aquests moments de
confusió per dirigir-se, per mit-

jä d'una Mata semblant a lee
de propaganda d'especifte ti,
rat, als metges, farmacentiel,.
veterinario, odontelegs, praeti_
eants 1 matrones, avisant que t•
Sindicat ha estat clausurat par
ordre governativa i agafant par
aixt% un parägraf d'un diari lo.
cal 4 oferint-se e lea clame
sanitäries amb aquests temen
"En conseqüència, suplente "Fe,
deració Saniaria de Catea.
nya", d'acord amb les sesee
obligaió d'ajudar les tunee.
tate, rebrà tofes lee queiree
de, l'actuació del dit Sindleat
i gestionarà les üevoluciona da
tot el que indegudament has'
estat pagat, guardant la natra
ral reserva en tots els casos.Ig
president, Aveny de Plendolit",'
De manera que aquests
norables senyors obren una la"
formació pública per °timbras
tir la deslíe-ocia presentada C04.
tra el Sindicat, i no seguramer4
per exercir una depuració
fessional noble, perque les au.:
toritats tindrien mala ajuda
amb elements del prestigi del
senyor Aveny de Plendolit
(quan estudiant Plendolit d'A.
veny) preconitzador de traciamente molt personals, mes cara
que curatius i que segons confessió pròpia, en la junta general del Gollegi de Metges del 22
de desembre, no menté tractes,
des dune vuit mesos engle arab
cap intrús ni curandero,
Deixarem als altres, ja que
donant. mostres d'una modestia •
exemplar s'amaguen humilment
darrera la presidencia del senyor Aveny de Plendolit, que és
el que (lene la cara, no sabem
Si pele seus meres o perque el
seu nom no ha brillat davaht de
Tribunals d'Honor, a propòsit
de certes expulsions del Ces
Medie Municipal i del de sotsdelegats de medicina, per "fal.
tes greus de moralitat professional", cosa que ha contributt
a donar certa notorietat a al.
guns "respectaeles" companys
de la junta que presideix.
Respecte a multes, malgrat
l'enèrgica actuació empresa pe/
Collegi contra el curanderismo,
i sobre tot l'intrusismo, ha fet
efectiva tan sois una -multa de
250 pessetes—pendent encara
de recurs d'alcada—i se n'han
proposat quatre, que encara no
s'han fet efectives ,

mente a autoridades y vecinos.
ge ensenyant de rentar-se i pePero toctos estos deberes, lar-se els infants i la dels desiempre ineludibles, lo son más legats governatius desfent eta
ahora en que, destruido el tin- vicis i les corrupteles.
glado de farsas y gmbustertos
Pel demés felicitem el docde la vieja política, hav que dar tor Moreno i tota la ciencia
la sensación de que los médicos, medica espanyola que pensa
que en su mayoria fueron ene- -cona ell.
migos de aquel régeten de componendas, quieren hacer buenas
sus palabras con sus autos, pero es indispensable la autoridad
Cursets a París
moral y material necesarias para imponerse, y esto sólo pueEn el proper mes de mare
den proporcionarlo los nombrados delegados gubernativos, que tindran lloc' a la Facultat de'
en contacto con los pueblos, en- Medicina de París els següents
terados pronto de sus necesida- cursets crespecialització:
Exerciola de Molerlo/opa
des, de sus vicios y corruptelae
I hiato-patologla, pels
y teniendo, por las órdenes que ocular
doctora
Morax. Me g itot 1 D au
tienen recibidas, que resolver
de matricula,-trevaux.Ds
las cuestiones de higiene y sa200 franca.
nidad local, no tienen más reRaolocliagnestio-Radlotarkpla,
medio que tomar por asesores pel professor Sergent.
en estas materias a los médicos
La técnica aplicada al d'acititulares, que con mucha cor- nesia. — Anatomia patotera«,
testa, algo de voluntad y con pel professor Letulle. Comenconciencia de su importancia, çarà el 4 i finirit el 14.
como elemento social en el moMocione de laboratort apilesmento actual. harán que aque- des al dlagnbetle, pel professor
llos funcionarios lleven e la Nillaret. Del dia 31
de mere al
práctica cen el escaso esfuerzo 22 de abril.
que en Esecilla necesita el que
Oura de peefeelonament de
manda, todas esas cosas, que ginecologia, poi professor J. Isiendo pequeficts en ef, consti- Faure. Del 2 al 22.
tuirán un avance colosal en el
Obstetricia, pel doctor Cgemejoramiento del individuo, de velaire. Lliçons
tebriquea
la nación. y de la raza."
pràctiques. Del 1 de mere al 31
Heu'e aqul un programa am- de maig.
ple i complet. Potser hi trobem
Per a tota mena de ressenyados sola inconveniente, millor mente referente als cursets que
dit, dues molèsties: la del met- es donen a la Fatultat de París. adreçar-se al director de la
"Pärrina de Cid-tejes Mediques".
Redroceiú de LA PUBLICITAT.
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NOTICiARI
Dislate del perol Nobel de
Medicina. — Els doctore J. J.
R. Me. Leod i Frederick G. Banting, de Toronto, als guate, com
ja saben ela nostres Ilegidore,
e 'ha atorgat el premi Nobel de
Medicina per a 1923, afilan concede 10.000 deanes al senyor
James B. Collip, professor de
bioquímica de la Universitat
d'Allherta, d'Edmontón, 1 altrre
10.000 al doctor C. ti. I3ert, de
Toronto, colaborador% en l'obra de lt insulina, El doctor
Banting ja n'Italia dona)» den
mil‘de . ht part que li corresponia del bread: a! Pons d'invted
tijraeld laiffinst.
3

•
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CATALUNYA
BADALONA
Badalonf
riumen ge passat se cclebrä en
ksuesta entitat el segon dels contras selectes que té organitzats i
e estigué a cärrec de N'Andreua
Forn ells, sopran solista de l'Orfeó
fatala.
Et programa era eseollidíssim i la
gri yoreta Fornells l'interpretä de la
pacta exquisida que ho sap f er i
ranomenada que hi té aconse
sentint-la es cop--pidaquef
a tetes les delicadeses i totes les
rtrfeccio n s en el seu art, amb la
gça ecu, amb la seca mestria i el
gust en cantar "lieders" i en
Ir be el que canta.
Afalagada amb seguides ovacions
Tel selecta públic que l'escoltava, bague' de correspondre'l arnb la repecie de diverses obres i afegint-nli
Ilgana altra fora de programa.
L'acompanya a piano, molt be, el
gayor Juli Esteban.
Diumenge vinent se celebrarà el
xeart concert, que anirä a càrrec del
Quartet de l'Orfeó Badaloni, corn st pels senyors Antoni Botcy (vioj1). Jaume Costa (violi II). Ernest
Pesellamps (viola) i Francese Sols
violoncel).
El programa assenyalat és el sepest: "Quartet número 29 - , Schuten; "Scherzo" i "Caneeneta",
cht,
"Serenata'.
llendelssohn;
aarioso" i "Fuga", Bach, i 'Andan¿ro'. P. Martini, arregladas aqueotus quatre darreres per a quartet pe!
acetre Botey. El prestigi musical
Cele executants i la qualitat del programa fan esperar una festa brillant
i un non exit artisite per al QuarOrfeó

MANRESA
Les festes de la Llum
Les tradicionals festes que cornmemoren la vinguda a Manresa
Miraculosa Llum. Com din "El
Fa de Enges". al cor de l'hivern els
boas manresans remembren encara
zrnb devoció aquell auriiic raig que
Ers deis pcnyals del Montserrat perringué a l'església de Nostra Dona
Carme, despertant l'admiraciO
devota de tots els catalans de la
canteada".
.Abir el programa de les festes ion
-.egüentt
Des de dos quarts de sis. mieses
resades cada mitja hora a l'altar .de
la Confraria de la Santissima Trinitat.
A les nou, hora ere qu'e vingué a la
izata ciutat la Miraculosa Llum,
repitnlent de campanee a toles les
i capelles, dispar de bombee i la banda de l'Asil Naval recerregué els carrers executant la
Ilarxa de la Llum. A la mateixa
hgra es resaren tres misses, una a
Tallar major, una altra al d‘e la Santissitna Trinitat i una altra al de
Saat Salvador, assistint-hi els alumres dels CoNegis de la ciutat.
A les deu sortiren de les Cases
Consistorials Bexcellentissim Ajunument, illustres Juntes de la Cequia
i d'Aigües Potables i els administradors de la festa, acompauyats
Testnenatda banda, dirigint-se a l'església del Carnee, on se celebraren
efe divinals oficis amb exposició del
Saraissim Sagrament. La capella de
rausica de Sant Ignasi, dirigida pel
su mestre, En Josep Duran. execula la ''Missa solemnis choralis", del
rtverend Miguel Ferrer Ramonacho.
Ocepä la cátedra de l'Esperit Sant
feloqüent orador sagrat reverend pare Josep Maria Pijoan, de la ComPanyia de „Testís.
A la sortida la comitiva es dirigi
Centre Excursionista "Montserea", per inaugurar l'exposició del
Concurs d'Art Fotogräiic, orranitzat per aquesta entitat, i seguitarnent es dispara una sorollosa trotada a la plaça. La banda dosis un
ea. salit concert.
A les sis de la tarda, trisagi de la
SPatissima Trinitat, cantat per la
ateixa capella, i acte seguit sortiü de la processó, portant-se trionti z:neent Nostramo, havent-se encarregat del penó principal els admi:i 5tradors de la festa, els quals de-

legaren per aquest acte, En Manuel

Bellver i Armengou i esscnt confiat
el penó petit al distingit jovenet En
Manuel Duran i Gómez, alumne del
Coliegi dels Germans de les Escotes Cristianes. Tornada la process&
es ten solemne reserva del Santíscinc, acabant-se les festes religioses
amb el cant dels populars goigs de
la Llum.
A dos quarts de deu, una gran
retreta per la susdita Banda posà
final a les festes, que no han estat
enguany menys solemnes que els altres.

SABADELL
Una nota oficiosa :-: Sardanas :-:

Exposició :-: Uns quadros
Obituari
El nostre eatimat confrare "El
Diari de Sabadell" ha contestat una
nota oficiosa de l'Alcaldia amb una
carta oberta a l'alcalde signada pel
director (Vaquen periòdic, senyor J.
Castellet i Pom. En aquesta qüestió
estem absolutament d'acord amb el
criteri exposat pel "Diari de Sabadell" i ens adherim a les manifestacions contingudes en la referida
carta oberta.
Creiem que per la nostra banda
no harem d'afegir res mes, puix no
creiem que sigui convenient ni interessant dir un mot més en la qüestió aliudida. L'iticament volem fer
constar la nostra protesta per hacerse produit un espectacle setnblant.
— El Foment de la Sardana ha
celcbrat una noca sessió de sardanes, havent confiat la interpretació
musical a la cobla terraasenea "La
Principal de Terrassa". La nit
josa i freda de dimarts privi de yetire el teatre Principal ple com era
d'esperar. Aixi i tot, pero, un gran
nombre de sardanistes acudiren a la
crida del Foment i nombroses colles
de dansaires bailaren un programa
bastant discret de la nostra benvolguda Cansa.
Entre els devots sardanistes sabadellencs era esperada aquesta audició amb un interés especial per sentir els músico terrassencs. per tot
alba tan bonic que hom diu de Terrassa a la nostra ciutat quan l'humor ro ens manca, i francament havent de coniessar que "La Principal
de Terrassa" assoli un èxit de debò;
sense poder-se catalogar entre les dobles de primera categoria, aquesta
cobla es deixa reahnent sentir, com
vulgarment es diu. En conjunt és
t/na bona cobla i hom seta en ella
bategar una Anima enfervorida, que
bé podria ésser la de la seca tenoea, que realment és leen notable.
De les cardanes del programa ens
interessaren, con./ sempre. "Les
noies de Prats de Molió", d'En Junta. 'Inc bou aplaudida dalerosament,
fent-la repetir i continuant després
encara els picaments de rnans; "La
Santa Espina", que tocaren molt bé
els terrassencs, ".lutty .', que ja no
ens plagué tatet la manera d'interpretar-la. Les abres sardanes no passaren d'una discreció tota amable.
— A l'Acadèmia de Bellas Arte
Iti Ita oberta actualment una exposició de cartells del popular cartellista
sabadellenc Joan Martí.
— Ja se sap on són els quadros
de la Casa de la Ciutat que hom no
Sabia on eren darrerament. D'acord
lAicaldia amb la Junta de Museus,
aquests quadros ¿oren traslladats de
la Casa de la Ciutat a la Caixa d'Estah is, després de formular-se convenientment el corresponent inventari.
Després de llarga malaltia i a redat de 37 anys dirnarts fou portada
a la sera darrera estada Na Roseta
Verdú Padreny, esposa de Josep
Tarragó Fa rré i germana del nostre
ainic En Joan, als quals adrecem el
nostre més sentit condol per tan dolorosa perdua.
TERRASSA
Excursions
EspecAltres noticies
tacles
I.a Juma Directiva del Cercle
Egarenc ha nomenat la següent Comissió d'Esbarjo per al present any:
EA/ Josep Argerni, En Joan Cali, En

Junta nova

Josep Escudé, N'Anfeis Mach, Ea
Josep Lluch, En J. /d. Benet.
Tantost han pres possessió del
arree han començat ja els treballa
preparatius de les testes del Carnestoltes que, segons es diu, cridaran fortament l'atenci6.
— Estadistica de l'Acondicionament Terrassenc durant el passat
mes de ganar:
Acondicionar llana rentada, 481,826
quilos; llana pentinada, 224,020; llana regenerada, 2,237; fil d'estam en
paquete, 50,138; fil d'aman' en cal ‚ces, 229,305; punza, 68,742: desperdicis, 17,721; pesar diverses materias, 92,006. Pes total: 1.166,498 qui-

los.
— En el programa d'excursions
del Club Pirenenc figura per realitzar diumenge vinent .1a següent:
(-ami dels Monjos, coca de les Animes, font del Saüc, Mota, coces del
Manel i Frare, can Poble i can Marcet.
— Patrocinada pet Centre Excursionista tingué lloc dijous passat una
sessió de cinema al teatre Recreu,
projectant-se exclusivament
les esportives. entre les quals figura
"Les meravelles del ski".
— La gentil coblejadora Pepeta
Iris ha obtingut fortes ovacions cantant cançons catalanes al cinema Catalunya.
Ha pres possessió del càrrec
de superiora de la casa que les Germanes de la Nativitat (Darderes)
tenen establerta en aquesta ciutat, la
reverenda mare Regina Sampere.
— S'ha constituit un Comité Executiu encarregat de l'organització de
l'Assemblea de Congregacions Marianes de Catalunya que ha de celebrar-se en aquesta ciutat el primer
diumenge de maig.
— El periòdic local "El Dia" ha
publicar un número extraordinari
d'homenatge al Terrassa F. C. per
haver obtingut el tito' de eampici de

Catalunya.
SEU D'URGELL
El temps :-: Carnaval :-: Reclamació
Altres novas
Fa un temps humit i la temperatura és baixissima.
-- El jovent d'aquesta ciutat es prepara per al Carnaval d'enguany que,
segons sembla, será bastant animat.
— La pagesia d'aquesta població
ha adreçat nie maniiest a l'Ajuntament signat per bon nombre de ciutadans perquè anulli l'ordre que el
dia primer cle juny siguin lora de la
ciutat tots els porcs, dient que és
una cosa necessäria per a la vida agri
cola i que ells es comprometien a
tenir els estables amb tota la netedat que cal.
— A la façana de casa Missió
hi baria dos rètols que dejen: "No
fixeu cartells". Ara hom Id llegeix:
"No fijar carteles".

— Diumenge passat va fer-se el
sorteig dels mossos sense cap incident. Està anunciat per al dia a del
mes vinent el reconeixernent.
— Esta arreglant-se la carretera de l'Estat que tan descuidada estaca; es veu que a l'últim se'n recorden.
IGUALADA
L'esporgament :-: Obra nova : : ReAltres noticies
forma mal rabuda
Recentment les brigades municipals han proceda a l'esporgarnent de
part dels arbres del passeig de Mossen Cinto. No sabern explicar-nos
el per qué no s'ha completat aquella
operació tan necessària, ni per qua
no sla ciectuat aquesta en els pocs
arbres que resten en alguna de les
vies de la ciutat.
Es una llàstima que ara que s'accentua mes i més la tendencia a ennoblir les ciutats per mitja d'arbres i
plantes—malgrat el senyor Pausas

tingui una opinió contraria—es una
llästima, diem, que es deixi decaure
el nostre arbrat, deixant-lo que visqui a la bona de Deu, sense cura dc
cap mena.
— El distingit igualadí En Joan

Serra i Constansó, tan conegut sota
els pseudònims de "Jep de Jespus" i
"Joan del Noya" prepara l'edició d'una obra titulada "Mig segle de vida
iguaiadla
— ina"•
f roduit
p
torta indignació a
tothom i ha estat objecte de durs
comentaris la reforma del nostre passeig de Mossen Cinto projectada per

l'arquitecte municipal 1 apoiada pel
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PASTILLES VALDA
dones en totes les Farmacia
en CAIXES
amb el nom VALDA a la tapa
i mai d'altre forma.

EXIGIU -lis

regidor senyor Artes, consistent en
la supressió de dues de les quatre
(deren d'arbres d'aquella magnífica
via. L'energica oposició d'alguns
reine als quals es proposà aquella

reforma, entre altres de lloables,
sembla que ha fet desistir de portarrealitat.
la_a la
eaJu
La
itantt a del Centre Catòlic
d'Obrers ha organitzat per a la viriera Quaresnia una tanda de conferencies a càrrec de distingides personalitats, entre les quals podem cementar En Lluis Millet, Joaquim
Civera i Sormani i Josep Maria Gich.
Oportunament procurarem donard'alg uns
uns dies el temps ha
nemésds
— De
esdevingut variable. No obstant, fora d'una lleugers ruixats, podem dir
que l'hivern ha transcorregut sense
pluges. Dirnecres la neu cobrí els
cims de les muntanyes próximas.
Darrerament estigué unes hora en aguanta ciutat el notable literat Llorenç Riber, prevere.

TARRAGONA
El tramvia de Reta a Tarragona :-:
La bandera espanyola
Abres nodais interesaants
concedit autorització a la
Compan yia de Tramvies interurbana
d'aguaita provincia per emprar en el
tramvis de Rata a Tarragona, amb

caracter provisional, carril s nula de
la Companyia dels ferrocarril. del

tinta nna veritable solemnitat Les
adhesions fins ara rebudes sin de ve-

Nord.

ritable qualitat. Les últimas rabuda?
són: En Pare Lloberes,- Associació
de Lawntennis de Catalunya, Comité
°limpié Espanyol, Confederacid Esn
portiva de Catalunya, En J. /Acunes
Estiviil, Futbol Club Martinenc, En
Jacint Aragonés del C. E., En Josep
Quatrecasas, En Emili Solé i Federació Espanyola de Societats de Resta
Han enviat també Ilur adhcsió, amb
un donatiu per contribuir a l'adquialeló d'un record que sera ofert
senyor Elies: En Joan Gamper, ao
pessetes; Societé Nazionale
Dante Alighicri, as pessetes; Automòbil Club de Catalunya, roo pessetes;
marques d'Alella, so pessetes; Stadium, so vences; "El Mundo Deportivo, so pessetes; En Bernat Picornell, so pessetes; N. Fadini, lo pessetes.
ha acordat definitivament que llo.
menatge tingui lloc a la sala d'actes
del Sindicat, carrer de la Canuda, 13,
primer, el dia indicat, a les den da
la nit.
Es prega totes les emitats o particular.; que per causes estranyes a la
voluntat dels organitzadors no Jingla
rebut l'oportuna invitació per a Ihomenatge, que es don:// per invitats i
enviin Ilur adhesió al domicili social
del Sindicat.
RUGBY
ELS PARTITS DE CAMPIONAT
Denla tindran lloc els partits de
campionat següents:
Unió Esportiva Samboiana-C. D.
Espanyol.
C. Hellenic-C. N. Barcelona, al
camp de Sant Andreu,
C. N. Atletic-R , C. Sant Andreu,
a I'lliparcan.

En els treballs que hi ha començats per tal d'establir la dita Unix
de tramvies hom ha vist que la carretera queda tan estreta que, amb el
tränsit gros que hi ha, fa preveure
possibles accidento.
— La Inspecció de Primera Ensenyança d'aquesta provincia publican d'aquí a breus dies una circular
manant als mestres que sigui hissada
la bandera espanyola a les escotes
durant les horas de classe.
Amb aquesta disposició hom no
distingirà els dies d'estudi deis festius. No ve d'aquí!
— Els sermons quaresmals que
es diuen a la nostra Cateural han
estat confiats enguany a l'eloqüent
orador sagrat pare Joan Pijoan, de
la Companyia de Jesús, resident a
Barcelona.
— Víctima de cremades sofertes
a casa seca, com dèiem ahir, ha mort
a l'hospital civil la desgraciada dona
Teresa Bayä.
— Ha tornat cap a la seva diòcesi el bisbe de Vich, que es trobava
aquí a Tarragona feia uns quants
dies.
— En la reunió general ordinäria celebrada taels socis de la Secció
de futbol del Club Gimnästic, després de renovar els càrrecs que corresponien segons el reglament, va
quedar constituida la nova Junta
de la scgüent manera:
President, Huís Bonet; vice-president, Marcelí Garcia; secretari, Magi González; rice-secretan, Lluis Coda; tresorer. Josep Gay; vocals: Ra-

fel Sattroniä, Sebastià Aixelä, Artur
Roca, Frederic Lowe i Fidel Ferré.
— En un pis de la casa número
15 del carrer d'Espinach (Serrallo).
a la reina Teresa Baya Castellarnau, de 66 anya d'edat, casada, se li
encengueren les robes que portava
a sobre mentre estava escaliant-se
en un braser. resultant amb cremades greus a diferents parts del cos.
Fon portada a l'hospital civil en
l'automähil de N'Antoni Malé, que
s'encertä a pasear per l'esmentat carrer d'Espinad' .
— El temps segueix enrenou i
del tot inclement. També sabent que
a Valls ha nevat, igualment que a
Ulltlecona i en algunes muntanyes
de les serres de Prades i del Montsant.
A darrera hora d'aquesta nit passada lia proviscat a Tarragona i
tot el seu terme, fent ja alguns dies
que amb mena ¿cites vejeta e/ so/.

COXA
Dcmä al luan rinda lloc al teatre
Cónimic la tercera de les minio/1s
amateurs qua alta> tant d'encert ce
organitzant la F. C. de B. En aquesta reunió l'equip del Catalunya AtE2tic Club será posat davant del Barcelona Boxing Club, sota el segtient
programa: Josep Bono. del B. B. C.,
contra Enríe Garcia, del C. B. C.,
del pes mosca; Manuel Martínez, del
B. B. C., contra Josep le, del C. A.

C., del pes gall; Sebastià Peralta, del
B. 13. C., contra Vicens Valdero, del
del pes ploma; Antoni
C. A.
Bonin, del B. B. C., contra Joan
Cotelo, del C. A. C., i Salvador Farreras, del 11. B. C., contra Angel Teidee, del C. A. C., campió de Catalunya.
Tots els combate scran jutjats pele
aspirants a arbitre de la F. C. de B.

e,

ELS TEATRES
-TEA THES-

FUTBOL
LA SELECCIO CATALANA A
BILBAO I L'AFER EUROPA
Ahir mati, en el rapid
Madrid, marxaren cap a Bilbao,
aconipanyats pel federatiu senyor Pida, eis jugadors que integren la selecció catalana que
diurnenge ha de jugar coptra la
de Castella, que són: Zamora,
Planas, M. Surroca,
Sancho, Caicedo, Diera, Mart.',
Febo, Samitier i Sagi.
Ele suplente eón: Traba],
Muntaner i Sana/tuja. Es probable que aquest hagi d'actuar,
puix si be l'estat d'En Sancho
ha millorat moll, hom no sap
P35 SI estafa encara en disposició de jugar diurnenge.
En l'equip no hi figura cap
equipier . del C. D. Europa, per
tal cona el trio de Madrid considera qtte els jugadora d'aquest cerote han perdut tots
els seus drets pel fet de la peHeló de baixa presentada a la
Federació Catalana, si be sembla que aquest organisme ha fet
present per tolerar, que eneara no hacia pres cap acord referent al cas.
A despit de les visibles intencions conciliatòries del Comitit
federatiu, les gestione
des per elements europdstes
prop de determinats clubs forano (parlieularment a Lleyda)
i la campanya que amb un caire personal i s t a ha emprès un
diari local, no semblen pas
confirmar els feliços augurio
de l'arranjarnent d'aquest afer
i que dilluns passat hom preveia
com una cosa ràpida.

• ••
Vista la eampanya insidiosa que estan fent cdeterminats periädics sobre
l'actuació d'aquest Comité directiu regional d'alguns components, ha prei
l'acord de preocupar-se seriosatuent de
la dita campanya i de posar-hi terma
per tots els mitjans que estiguin

seu abast.
•

• •

Segons es diu insistentment, l'Avene ha pres l'acord de secundar l'actitud de l'Europa, amb quin fi han
organitzat ambelée caretas un partit
per a demà a benefici del jugador Bau,
que es troba rnalalt.

SINDICAT DE PERIODISTES
ESPORTIUS
A HONOR D'EN CORREDISSES
Lacte a honor del nostre company
Elles i Juliana que per al dia a8 del
que som organitza el S. P. E., coas-

dc dema a la tarda.

CURSA ROBINSON
Continuen els preparatius per
a la cursa Penya Robinson, que
tindrà 'loe el dia 19 de mare.
Per tal de dite -la a la präcliva amb la major cura d'organització, cita elegit una colitissió, la qual des d'avui se'n fa
cärrec.
Les inscripcions han de tense a N'Antoni Rubion, Mallorca,
380, tenda.
ESPORTS DE NEU
L'anunei tan snls de celebrarse el vinent diumenge, dia 21.
a les pistes (le la vall de La
Molina, les curses que no porieren ésser disputados durant
els passats esporls, ha despertat una gran n'Inundó, essent
molles les persones que han
aeudit al Centre Excursionista
de Catalunya per inscriure's
l'esmentada excursió eetleauva.
1, El a ne isca Arrnangue-Josep
Itilms; 2, Nuri Armangue-Josep
Maria Eslasett; 3, Francisca

AnncnIeras-Josep Maria Chillen: !t. Joan Llimona-Pilar Duran; 5, Pilar itibas_Antoni Arugué; 6, Gertrud:s OzonizaBarde.
.jk‘s neves vingudes de La
.1151;ina :tensen abundants nevaq,,sj que hauran augmentat
gruix considerable de nett
ja lii havia.
MOTORISME
CURSA COSTA MONTSERItAT
Arnh .17 inscrits quedà tancada la inscripchi per aquesta cursa, que' tindrä Roe demä pas.
sal, a la Costa Montsorral. Pile ir
s'efecluit el sorteig per a Porche de sortida.
Des d'avni, divendres, ele
uoncursants podran retirar del
Moi0 Club do Cataltutya el número d'ordre que els correspongui.
PILOTA Bosco
Demä al Frontó Cointal es juga 'all els següents partits:

onze del matí:
Vermells: Ferer-Bo (S.).
Blaus: Aballí-Rovirosa.
A iles dotze:
Vermells: Balet-Olarnendi.
Blaus: Pons (U-Mas.
EXCURSIONISME
A les

La joventut Cultural Popular
efectuarà dentó, diumenge. dia 24,
una interessant excursió a Santa

Creu d'Olorde.
Lloc de reunió: a l'esgléAt dels
P. I'. Jesuitas (carnee de Casp, cutre
Claris i Laura) a dos quarts de sis,

Emocionant vermut popuZ111.
.
Entrada I butara M'A tiessalll.

1444.644444.....4444.444.1

TEATRE TIVOLI
TOURNEE
Frederic Caballé
1 Gran companyia de earsue.
la i opereta. primer actor 1
director,
Ramon Peña

Avui, tarda, preus populars.

BENAMOR
Nit: Poca pena i

1LA LEYENDA
DEL BESO

Zese.eesoeeeoefteeoeoase+,
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esta, d'Amlebells,

EL, APATXES OE FRAC
PUL a les den: gran !lit del fihn
cómic meiodramarte, d'espeeraele,
en un prbleg, tres actea I un eptlee, dIvIdit en dorze (medros, ort-

stnal Se L. FONTANALS,
EL GANAPIA I EL APIO
o
La marta del carral. de La Pontalem
estrenat ahlr amb sorbIlds eilt.
ES LLOGA UN Pie

da

Avui. dissabte, tarda, a les
('inc. El diverlidIssim espectacle
rn tres actos i deu quadros, de
formidable Axil:
UNA VEGADA ERA UN
PASTOR...
Triomf de l'autor, del pintor i
deis artistes interpretadors.
Nardorosos' aplaudiments a la
sortida del sol, al rapte de les
iiligues, al quadro del pont i al
Waterut de Preu popular.
Nit, debut del genial artista En.
rici Borras:
TERRA BAIXA
del mestre Guimerà. — Dernä.
a dos quarts de quatre: Una vegada era un pastor... A dos
quarts de sis: Terra baixa, per
En Borräs. Nit: El mistio, d'En
flossinyol, creació de l'Enric
Borräs. — Dilluns: Edlp rol,
protagonista, Enric Borras. Es
despatxa a comptadurm.

,

PEN,TEES PEINIETES

La novy lia eseAnica de la vida salant, en lees acres, dividits en
sis quadros. I un Intermedl pele-

Demä, dlumenge, tarda, a les 4:

Teatre Català Romea
Telefon 3500 A

L.AmEnicAm
per prendre part en aquesta
cursa sin els serients:
E. Tresserras-Hewitson, Regnier-Escrich, Espanyol-Carpi,
Sana, de Rens- Margalef. Alegre-Pere Sant, Llopis-Gil, Ca'
breas-Enrié, Armengol-Torres
i Rubio-Eduard Tresserras.
La cursa durará de dos quarts
(le quatre a dos quarts da vuit

Avul. dissabte, tarda, 5 doil

Avui, 50 de propietat i abonament, a les non. Segona representació de la Regencia dramätica, música de l'immortal
mestre Dvorak, Rusalka (L'Ondina), per la ciebre companyia
txecoslovaca. — Demà, tarda,
Ultima funció de la tarda, Tristan I !solda. — Dilluns, penúltima (unció de la temporada.
Ultima representad() de Rusalka.

cta.:SME

D'ESPORTS

13ANTPERE - BERGES

Gran Teatre del Lima

CURSA DE QUATRE HORES A

Els equips inscrils fins avui

Gran Teatre Eapanyol

4

I
i
EL GANAPIA I EL J(PIC
Y
•
La morta del arree do La Potealee.
Ni:
EL GANAPIA I EL dePIC
o
La marta del cafre.. de La Pastaba .
t

plees:
Teatre Novetata
Carnaval Aurigenuna

0+444.•"."-'.4./,-, '

Distingits balls de mascares,
tercer de la serie, per avui, dio.
s.abte, 23 de lebrel':
BALL EDAD
Per al Dijous Gras, a la bardal
Gran certamen Infantil de vas.
Uta
i a la nit, el renomenat I l'un
Gran Ball Para et Travesti
Localitats: Carrer Ferran, 53
n.-••-,-;,1,,,->e4-..~-8444~1444•1

1

Teatre Barcelona

Com p anyla «total del
ITeatro Espanyol, de Madrid
Primer actor:
RICARD CALIZO
Primera actriu:
EMPAR MART!
Un altre primer actor:
EMILI PORTES
Darrera setmana
Avui, dissabte, tarda, a
un quart de sis. La comedia en tres jornades, en
vers, de Lluis Vélez de Guevara. refundid() de Erancese F¢rnändez Villegas.
REINAR DESPUES DE
MORIR
Nit, a les deu en punt.
La tragicomedia en cinc actos, en vers, d'Edmund Rostand, traduida per Lluis 'Via,
Josep Martí i Lluís Tintorer,
CYRANO DE BERGERAO
I.» Dernä, diumenge, tarda,
Don Alvaro o la fuerza del
sino
Nit, En el seno de la ITIUeM1
te. — Diiluns, comiat de la
companyia. Tarda, En el seno de la muerte. Nit, Reinar después de morir.
IMPOaTANT: Despatx de
..• localitats a comptaduria,
d'onza a una i de guaira a .
1 set.

1 e.
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TEATRE NOU
!-

Gran companyia

de sarsuela.

Direcci3 escènica, Leopold GO.
1 Primers
oetors 1 directora, Fer.

Valle:o i Carlea Berma.
Mestres directors i concertadora, Julia Vivas i Laurel
Riva

tan

•~•••nn•••..

dissabte. a dos quarts de
cuas CoP ,s sal dormir. Balara andi
entrada, 3 precedes. El grandlós
edil:
ave!,

e-t-11~44)
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Teatre Cümic

DONA FRANCISQUITA

auar:s i

veis seas colossals tnterprets : d erce Casas. alerce Meto. Pilar Pagdes, Jocep Pineda, Ferran Valle», Caries Iteran, ärtur Pitareh,
tc. retdise pdoepuu: a nr ts; g _
. Ni,:yada.artr% e OdiarPte

si'
PROGRAMA NON STHE
Dos deanes, sol( actea!
11.
celes:
cine
dra
ma
en
fannis
El

nula programa. Quatre preciosos
artes. I. La ciega de San Tolmo;
li. 1...1-at eas 0 511 5 . l.a tormosa

Cumpany la dr malle&
ROJAS-CAPARO

Y
tu?. a
1 Avul. diesabte.
de deu
4. L

dos

EL CRISTO MODERNO

t R. El pepinar drama en :1 actea: ,,,,
CARLOS III EL LIBERAL
o
N
Lit EXPULSION DE LOS JESUITAS A
---.>
., Iduinen g?. larda 1 EH, Cl MalelI .1,;

eul lell.
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TEATRE VICTORIA 1V
Gran companyia de sarsueles,

operetrs i revistes

A\ ni, 1arda, gran vermut

i La nifia de los besos, El
4 pul/Mea i La niña de las
portas. Nit: Carceleras, La
guardia amarilla i estrella
del sanad. en (loa antes, de
Candela, Nieto i el mesh.°
Alonso,

LOS CELOS DE LA CELES
i o TRABAJO Y ECONOMIA
SON LA MEJOR LOTERIA
Representat arub gran exit
1 mes
do 200 nits al teatro
blartin, de Madrid

'

sarstiela en tr,, ¿tetes. de 'oso
llantos Manta i al Inerte:, Guerrero,

LOS GAVILANES
ri Keti-V0fl en es inti, rprets: Pu .
pela liugalto, Patt CorgS, Ennit
Vendreil. !loseta Cadenas. Ferran

vaneJo, Pilar Baglies, Espl, Baraja, etc. Superha pre gentselA en
decorat 1 restas:, Un gran trtomr
.
d'aquesta rompa/tala.
.,,` pfumenge, dues grandloses 1 extra) nerl,n:nril.e
• peonst o; En S ev i lla este el amor,
s prenent-ht pan el eolossal artista
littGorge, I
DOilA FRANCISQUITA
sp‘e'rnw :I l'in eTrl ala: gladla""'
eo
± tarda de tus resta', tenunent tenor Enult Vendrell.
/I
taextt
EI
campeonato;
eilt
; Sr:
/
I.
dila. L'obra de la temporada:

LOS GAVILANES
1 pele ntateisos estupends arliste
que la van estrenar.
EA deparsa a eoutplaaurta amb
tres

dles d'antletpacial. Tel. 2984 - A

r441444+0444444.04.0444~

TEATRE POLIORMAA
Companyla de Comidita
Avui, dissabte, tarda, m'U.;
née popular:

I
tre44444.41441111.1-1~11~~
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Teatre Barcelona
Quatre grane »norte
I

SAUER

Nit, a les deu, popular:
LA UNA

FRAMOISOA

11

LA PUBLICITAT

bleeabta,
7

lienewinu Meslre Amados 44meuenffloneue“.......+4
ELDORADO

tEATRii APOLO
offlomrs. «me

Rosal. Bariton, asirlo do Guiar).i.

Magnifica filma i les gratis
estrelles de varietats.
Avut, dissabte, ta:da, a dos
quarts de cine. Nii. a las
deu. Prejecció d'interessanta i notables pellieules. Exit deis ei• leht patinador, equilibristes
LES TUAIILLET
Sucres de la formosa dansarina Manelota mareo. Els
ovaeionats i famosas equi
libristes ro escales Bruces,

»VA TEMPORADA. Tarda, a des
Ipsertfi de cite, motea. Enlata
atab entrada, 035. tionersi, it 15.
1.8 seennage en eta rae La meta
blanca CreseitS de Miela GLIZ8/311.
A tres *nulal e ts, anee. Bataea amb .ntriula, 0'9 O. General, ev..h)
1. Persentartó de . a tinte cantan/

Enrarnarte Sanils 1.'nbra en
atto: ta afssof erra, per Encarnar/O
SanIts. Ealletert Covin. it. Presentarle de la Urde can'ant Ernpar
Migue/ Angel. amn rubra en uit
itere El barbero do Sarna, per les
venynretes miguel Atte,,t. Padroclin. Nit, 3 t - .,4
nes. Pearola
(Mari,. de den. dieses' Pineal:
1. Uttbra en un arl. El barbero do
fareitla. CrPatid du :a ripi e Ginper
Mienel corst, R. Eatvena a Ratre101111 ile 133litre/a e c ndea un rrre
artes. arrar.JUM,Ut Ir a,pira( I
Josep Cadenas. rmisi-a (30 nie- I re

Les 4 Poros.
• L'as deis excenteies,

cada &ha, Pilar Alonso 1
riam p er . - IMPORTANT:
Queda 1't ti el tleup.t tx. do
a 7.
i0c..1:iLaie d'II a t ua

1

AuditOrium. A.stürles. 87,

Telefon 1371 A.

CRAlt GINEIRA DE MODA
Notables festet Torren'

1 teto Rosas
/
',tu?. iltsrabie. el praorldts tritt
La HM anda ‚alesna perdura. TI .
acitetai.
li>.a
¡Me imito/minen! i sen s
vortlable oIl'll tl • riet: un al pe :rail
ex . it La ra6 J. ruire, p•• n•oe.sa
.., 1 . .nedet 11 . , “ .., 1 • Ke %, ii . , Un If 0.• .
; beton i e le iteres; Revista ratse.
t • Dancere2. una altea estrene. La .
f nit retatiriodse.; ji lorna
ul/ ne,r\:. Grirddt, .:
Oir,

Companyia Estml: Ctrora
"ExtraArdinäria t'unció pe r el
dlumenge. 2i de fr.-11-er de 1921.
2 les •ttatr., do ba tarda. E , p...
sare en eSeelln la van obra anglesa. fantasia P11 cputlre artes,
original M. .1, !* 1. n;rg•j:;. tra_
duceití t!e 1,anutus :13ntor.t.

el mistados fons do la

Gran Teatre del Bose
Avui. San da Mascares.
Dissable, 1 de mare, a le, quaIr. do la tarda. Certamen Infantil de Veslits, 21 prtinors
pretnis. Tots els netas i nenes
‚eran obsoquiados. Per Iltf'te detrills: Verdi. 38.

ea.n••

L'ArnIttedet.e *MONTOS
prenent - Iii part el primer actor
senynr Jnsep Cirern. socuada ti! _
tot el persona) de la companyia Estudi Cirera. cine aleb
tant d'encert ve ac'ttard. Aquesta obra sera presemida amb
tota propietat. Decttrat t vestuart cxpressos.latermedis ama
nitral pu! tereet Riera. Per la'

111.33.1113.1...1811.3MOSP

felnean

Gran Teatne del Base

sn Artat: En
/ ma.-, (1.1,f,re3 e).01nraclulla Cela
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Gran Teatre Comtal
Gran Cinema Bohemia
Avut, dissabte. tarda I nit, grano
1,ng rame,

cine Al:S: La

reromana-la puntrisVMt.

!libres,i,

Diumenge: EL QUE FA

el /primer; Madr.une X, gran n lids infecessant film
draniäl le d e grana rgumerd. interprelat per la SPIISO rival Pa r i:tse Frerterielr; Joventut, grandiosa comedia tlretratica. interpretada pel gran Rotor Garelh
finglies; Corruptelos politiquee,
drambdie: Fora de la
ud.
terra, gran broma. estrena, Tco, segon
Dilluns. programa o:ti :sordina' i, tot estrenes. entre ,elles
Amors d'antany, Madame San
Cine, ceg011e hislisriea
d'Entili Moren, itxil insuperable.
-Dijous, estrena. Violetos imperials, projectant - se completa
per Raquel

FALTA ES VOLEE, PRO.
(MAMA AJUMA, per Anna

Teatres Triomf 1 Marina
i Cinema Nou

-

peRieula Meraeattes de la
neu; ies divertid, Carretes d'en s
teclea L'amor del mcstrc; tereTr !libre l'interes s ant lUirt Tan;
grandlas de Reina pal poble.
niu -5

dnnnenzo, 21. tarda. a
tiro quarts itintre. Ultima de
l'Empresa Sind:eat Musical de
Miel: Vi/dates imputado, per llaCatalunya. rsran [unen:. d'ope_
gue! Suiten.
reta i sarsuela. Curo rulos. t'ino.
L
V-.744.344444',P-P-Z,e4ese..-Pere44+3,4,
2 actor i dtreetot. Ansalm
Prialt.

n-• s

FANULIAI, rülnica.

en sis

Avni, Harold a la lila del Betum, Cerní de redempeló, Amor
!:'antr.ny, Charl a :. a! poble, Tao,
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ORQUESTRDVA SLJAK
SALO DE RECNIO DE FAMIL/ES DISTINGIDES
m Tot emis. La Invierta del ea
aille prograa.
Artit. (11 , (elite, iii(uperable I mtro
la casa r.
ememeteorcf; Actualdcts Ceomont; la divertum nula Parnplines
t he
pree/Osa pt , !11,11!,1 La orina OOOOO
II electrice, de !bod a brida/1;
141 dot pernil iTaelii .ovai. magistral intrepielaciu ter la ohlai arli - ta Nema a
nIP, eran dc l'atiy. Alti- al
«,oI/As t le 1 -Trderenlment no
a Talload ge ,
in mal... C081 44 hornee ,Se141,0,11. 111. biterp.-erat abwduiernelif per
raa d'au gur 1 d liad
eballa essent 1.,15
auma:, presentanl un est,:a telrós dm
veritablc meravena elnernatograllea.
miT.A.--Avut, dts,,abte. de
Vl111,
:10/111, dmm eng e. 8 la sesstó manual Si.
Es .t . ti a
es despatraran !Maques nonieraUca Pe r ß la SesSIO especial de a
1,3 SIS de la tarda tic den&
a
si
priAlma estrella de la grandiosa comedia Mallas - so, de lea apariencias.
per Lit Daguver.
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EN TOTS ELS MODELS 25 0 :0 DE DESCOMPTE
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per a litigar. propi per a indü,-tna. hadas, ialutTro 22.

CHAt{ ASSORTIT EN CAT/FES I MATES PER COTXE

O

a Tipus de luxe a preua baratiselms. Espardenyes anal so- Illi
la de goma, des de 250 pcssetes parell.

VENDES AL DETALL •

curtits i tintoreria de pells fines
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Emplastos
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Marea
Aguaa.
itt.47..
(Funclaia.
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El hledicamenco Mas
MartinlItho lid Mttnilo
rara Ijao Externo.

EI

a
n

a

di
111
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Roomo(i.mo ea los hombro..
Ene1,00, micock.
Se alivia con
Los caso 10* atletas tara ei cansancio
o dolor de lo. ~culos.

Emplasto Al/tecle es el primitivo y legitimo. Este Emplasto
es el remedio universal y se vende en todas las Boticas del
mundo civilizada. Aplicodlo donde quiera que se sienta dilo,,

la
a
a

dos de 2.9 1M pall1S
ra esuequadrats, gal
venidor, ben situats,
peu tratnvia, atnb faorla als carrers Auzias - 31arelt, -Alí-bey i
nitres-

a

Preus: 060, 0'70, 000
I 120 pessetes el pam
quadrat
Poden visitar - se els
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Carrer Pere IV, 556
(tenue municipal de
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(Fund. en i75a.)

KM. 1/414. da Cabeza, Ontesnammlantsa, Indigesta" san
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LAS SOTICA,

Agentes en Espana-J.

tal

31, SMIDO
UMACH CA.. Barcelona.
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i abres, es calma a lacte amb
una tricei6 de

a

II
yi

Barcelona)
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G ranits de toles ‚-lasse, en m.-

1.11. 1 fu e tee. Ralnd.a% en .14 enarrees Corta Catalanes, 444 (eni Ire tomen 1 Lldrtal. Tel. 711 S. P.

ICEIDULE
PASSAPORTS

QUINTES

e, resolt tot a lacte
Peal, número 12, pral., 'I.'
ssa a
...........2=........

FONDA sunn

PREPARAT EN ELS
LABORATORIS MORATO
PALAUTORDERA
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CASA RENE
1 meal jrU1 31"dnel CilrrelltiCaZ . 1 IR:

, 1,:t

41.

lt s...1.otLoc.e. /toda. sin asas. Orina
kun atoada Lidvervitat. 5. Pollearan.
11 - , 14, .1.. :t a T. Preut ccunGrincs.
A a'an dad unä gallina ract
vEND ra PiymouM Itoch. 1 d'un on
i ra.:a castellana. Cortas, 40,
1 una gunna.
in L erwo, laica t Cs.

e
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PUIGJANER

Menéndez Pola yo, 70

Amb la bomba PUlGJANER l'electromotor no sofreix el gran inconvenient
d'estar collocat dins del pou. Amb Ih bomba PUIGJANER l'aigua no falta
mai. La bomba PlAGJANIER es Púnica que es garanteix per quatre anys.
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BOMBES
RAMÓN

.
ermouth "AQUILA. ROSSA"
.

BE

.

tLinsi l'olla/eran»).

de las
m
5 ptas. frases: 540 11, Rambla
Veta,
n
y principales
l'armaos Selart. PTitleerAl.
Flores.
farmacias de Lanaria, Portsettl Ainerte.s.

MENJAIIS A LA CATALANA
ESPARTERIA, 8 - VIDRIERIA. 12

ULMARIOL

pomada per a (ta extern. Dipbbits: Farm3.cia. Morat6, Passeig
de Sant metan, 97; Segali, Videa Alsina, Salm, Dr, Andreu.

.

Indicadas especialmente aJos agotados en la
juventud por toda clase de excesos (vicios sin
anos), y para conservar hasta la estrello vetes.,
prosin Violentar el or anismo, el vigor s lual, g
pila de la edad.

UNA PESSETA - PER coRREU,1'50 pessetes.

a

-7

Aoramentr yerra,.

FARMÄCIA PARatna.Comte Assalt.28

‘10

ta

t • ii tap ies** , red/1050d El e

Grageas potenciales del Dr. Soivre

'BARCELONA

en

tiC83 pc1343/.1:1 ue gla drOS a rol:. ark
mea
1•10, ult,414.1e3. utC. 1 313fla1CLO
1:10ill3fes.->a CO:3811 . .1/30 1131141
386Ltdd Laait. k. MuUtIaleUis. ISUVieä.

radie:II/ante con las

I:insecticida PARADELL

tr

A.

memoria, dolor de cabeza ,cerillos, fatiga
trastornos Kerciosoir
corporal, histerismo
de las mujeres y ti-xla-s las manifestaciones de
regotaulieUto
nervloso, por
a
la :rour s tenia
crónicas y rebeldes que sean, se ettl110 pronta y

cc

iii

La tasa Wsi
intoortant d'Esssan.

poluetoens nocturnas, espernottor r ca jptriL•
das sernmalesl, cansancio mental, pCrclida de

ExterminadeS en un minut amb

II
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pialan.

. 1 Me131eN C.-I A
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DE REUMA
RONYONS
NEURALGIA
LUXACIO

la
ti
11

Toa, ftsafriados, Pulmones endeble..
Lee Emplastos A ncod, sirven de
preveativo aal Corno de curativo. Evitan
que te amiguen los resfriada.

o

SOLARS

!S•cz;

Ve

ocultista. Cace
DR. M. NADAL rulla. De I al
Tramitact0 ref.
HIPOTEQUES. da. lloren tic Cae
a
ele la Vati 1,
V ass.ge
tro. täti.c.

TORRENT, DENTISTA

3 1. leada

Larati,s1111. Ilaú:

el

DIVERSES

atea !ti3dt-Ii10. 15. Telefon 4545

'rece"'
de rol,. talara,
n'id)
habitar.% a tilal:13. 811:3 1 1 entattals, tat-

CASA

tr:
hi

telen Calen.

TRASPASSO

s.:4:sans Garree Dormitori Sant franciesol.

!I

IltbreS

VIES URINARIES.

3 Carrer ANSELM CLAVA, 9 (Final ea 113 Rae133) 111
n•••••••n•

im

COP /ES

constrorcos de /ola
%Fu* usetia tle
a , re r Nal. Damero 63

ed
N es. para a

Cf

Comp ;1,-1 Aribau, limo, 77. teme,

NEAGNET nc

u e:ro
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tot
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TApiscnc

'VENDES

higienicamb SOLA DE GOMA marca FORD, Box- 118
cait, tall angiés, doble plar.lilla (12 cuiro
fil

• 1 4' i 1 5'"

Es ven, per motius de selut,
l'HOTEL RESTAURANT. Es de
naran tota mona d'informal.
Preu doe mota mil franca. Abs.
tenir-se d'intermediaris. Ea.
crlure, Paul Pagés, 15, Avenga
Gare.-PERKGNAN.

1.:1ffitedl.

tres ha:e:teneos settbe
drot a
ritalettlitAll O ti lis re/wafles Prop
repele ESCri y iu a LA PUBLICITAT. :SO 2.

3333
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ld n e. randa, arriba'
VIATJANT
'Alanya,
m
d
actiu, numl/Ittrabit, referelicl,
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KIE E 12 El 3

C

Exposiciú als Eparri ms El'artich [le gran recia
Primera fäbrica a Espanya

g

NEgoci Ecp,pcloNg,

Escrlare: LA PLI31../CLTAT. J. Al. 1..

LLOGARL.

DE DESCOMPTE

Sant Antoni. 42 44,
Tigre, 27
Avui. dissable. a dos quarts
ni!. Quart ball et
tronzo ile
müseares: obse.
traordinari
51
quis a totes les tab.seares, calo
a les mes distingides.
itq ada.

de vInt-i . sis ales, ama tonelt .
JOVE
amplis de Turno/abr.
Dones rerereitetes. elealtja
I,tat

Mitgos i mitjans irrompibles 1
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DEMINDESDETREBILL

•
•

SeCC19113

DIVERSOS

a 0'50 pessetes les den nrimeres paraules i a
: :: 010 per cada una d'excés

Tundan, 5027 A.
en tetes les

a Barcelona dels ero f.

nents art lotes franeesos R. Cd„
eadeada, pian ist a ; 111. Casades,,
5 ,,diwsta; Marechal, violenceltista. - Inscripcions: Sal%
Moza rt
--

Orquestra Simfenlea
Programa del (luan conoort

a

T,

sentad()

Venus Sport - Palace

CAMISERS

3

DINARS DE CASA

tarda .

RODRIGUEZ 1 FERRER

ludida de Codee

Inumenge, 24 de febter. a dos
quarts de sis de la tarda, pre-

TEATRE ELDORADO

i--,.4444-1n44144.

e
2

AS30CiaCiil

SATEIGS

::CONCEPTs

Avis: despalxen bulaques numerados per a la
sessió espeelal de dlumen-

- Magatzem de

vendes, Claris, 43.

Sala Mozart. Co p uda. 31

44444.644+0+44444~0.11r
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E

tedian 730

CASA/RENTO

Q. Nilsson i Conrad Nagel.

ge,

CRIERETES I

efentarta.

FRENADAR1ENT i QUINA

programa
dissabte.
Avni,
u r_
mon stret Tao, grandiosa super_

C. Callao
Dlumonge, 24 de Albear l uus
a lee onza del mal(
Loe/dilata i prograMea: Cha,
saigne

Coogan; NOVETATS UNIVERSAL, número 72. estrena de CAVALCANT DESEN-

Cinema Princesa

RInmski-Koreakow, timen'
en 'la menor" (Segens au
ció.
Wagner: "Remors de la mire
(Siegfried); "Capvespte
dCus": a) Me rae fúnebre. b) p4,›
cena fial; "Brunhilda", sense,
o,

RESTAURANTg

dissable: Ultimas
projeceions del gran èxit de
la seimana CHIQUILI0 AIN

TISTA DE CIRC, per Jackie

1114114911.11,11~11~fflrelffle./

PILAR ALON50

mecedor.

El millor .016
El millar proarama

CINEMES .....-

tura.

Avui, 3 de Tao, Robla pel
Illoraveltoe do la neu, CUPE& d'obstacles, L'odisea d'un

A.

tonalittlea, IX X ePtIkalla : EIS
do ning0, tole vencen; mines/a peRlettia Hemos es empe g ara en
es. rases.% d'aquems Enaprt41;
Corruptela. politiquee; TromPM4
44 un medid.
ot Ol i ó matinal d'atuse
a lata: Ele 0114 da nIng4. 1,411:
La fortuna fansestioa, XI 1 XII,
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