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08$1 DE L'IMIC ABSENT
Us en haveu anat, l'amic, i no pas per voluntat vostra. Us
en haveu anat tranquil, senzill, com en un viatge*qualsevulga.
El vostre comiat ha estat serè, tal com us plau a' vés, tal com
ens plan a nosaltres. Tots els dies són de Den; tant els d'alegria
coi els de recança, tant els de passió com els de glòria, tant el
de la partida cont el de la tornada. Hem de procurar que el nostre esperit sigui igual sempre, mentre passen els dies diversos
les accions diferents.
El vostre temperament, l'amic. és d'una normalitat quotidiana. No us agrada vestir-vos de festa, ni prendre un to solemne. Ce va millor una discreta i neta elegancia per tot l'any. 1Js
escau el comiat serè, no pas el comiat patètic. En lloc de les exdamacions i els planys 1 el brogit, una llarga apretada de mana
enm ig del silenci dels llavis i de les confidències de l'esguard,
clase amb aquest mot breu i bell que no tenen totes les llenpies : "A reveure!"
A reveure, l'amic, que si la vida és curta, l'ideal la fa llarga amb la feina abnegada. Ens tornarem a veure venint cap aci
ele, o anant cap aquí nosaltres. Tant-se-val.
Ja s6u fora. Sou una mica lluny. Mes Iluny podríeu ésser
Pero no esteu sol. Els records nel, els records van. Horn pot
témer la soledat, però no la llunyania ,acompanyada per la recordanea. Cada vegada que en el vostre allunyament obriu baleó o
bestra, entrara a la vostra cambra un vol de records, i llur batee
d'afecte fati sorollar suaument els vidres.
Feu bé, l'amic, de no dramatitzar l'absència forçada. Els
temperaments massa dramàtics treballen, parlen i es mouen
com un còmic davant del públic. Bona obra és aquesta d'oposer la sinceritat honesta i l'ostentés histrionisme.
Hi ha els histrions de la flamarada i els histrions de la
popularitat. Totes les causes tenen alguns histriohs, i la nostra
té els seus. Vós haureu vist homes que s'esmunyen en les hores
de perill per no comprometre's, i que surten després a escena
—escena de carrer de salé o de teatre mateix—a recollir ovacions. Són els espavilats, els astuts, els habita. Tenen cine per
a tots els sants i per a tots els dimonis, i els encenen oportunament. Ens sembla veure, l'amic. el mig-riure amb que des de
e vostra llunyania acolliu les sortides a escena i els mutis dels
histrions de casa nostra assedegats d'aplaudiments.
Salut, l'amic! Salut tingueu, que no han de Mancar-vos el
¡Kit
coratge pro
•, ni la germanor dels amics. Serè fou el comiat,
l'estada, aconhortador será el retorn. Formern
tranquilla
part, vós i osaltres, d'una unió de companys que en una actuac:6 pública, no gaire llarga, però ben intensa, no han celebrat
cap banquet de la victòria ni de la derrota, cap homenatge ni
cap apoteosi. Si un dolor ens colpeix, o si ens cal fer un sacrifici, els acceptem sense escarafalls, i els tractem com a afers
é
normals de la nostra vida quotidiana d'homes d'idees.

EN CARRASCO EN

"ELS METES IYMU."

LLIBERTAT

FERRAN SOLDEVILA

Ens ha semblat molt interessant de recollir directament
del nostre amic En Manuel
Carrasco, una impressió de la
seva estada al Penal de Burgos, i de la forma en què ha
estat alliberat.
Ile's aquí un resum de les
seves manifestacions:
—Es cert que, passat el terrible periode de reducid en les
celles de càstig i que afortunadament fou de curta durada,
sets puc tenir paraules d'agraiment per als directors del Penal i per al cap de les oficines a
les gneis vaig dsser destinat,
Perqud s'excediren en tota mena datencions per fer menyb
insoportable, dintre del conapliment del r',gtim, la meva estada en aquell lloc de sofriment. Aixr) no va poder minvar,
Perd. no un sol moment, el turment de veure'm separat en forma tan violenta de tot i de tots
ets que jo amo, i posat en el
mateix nivell dele delinqfients
n165 repugnante, car el Penal
de Burg os de principalment
destine als professionals deis
delictes contra la propiete.
La nova de l'indult ten una
comple'a sorpresa. Se mp re
m'havia negat a sol-licitar-1 0 , I
la meya familia havia rcfusal,
tgualm e nt totes les indieacions
que s'havien fet en aquest senId
No cal dir. perh, que agraeixo
y :ver/lee. piel bon efecte que
aupasen. les gestions portades
a terme principalment pel perir,dista català senyor Duch i
Salvat, secunda t per l'Associacid de la Premsa dr Madrid i
Pel Casal Gatala de Madrid Despres ele tot el que ha pasoal , dš notable la sollicitud amb
gue m'han estat rebaixats uns
¡renta dies de condemna. "La
Va n g uardia" posava en llaves
di ge neral Vallespinosa les Bótenle manifestacions:
"Nos hemos dado prisa, porcomo estaba condenado
deicam e nle a seis meses y ya
'levaba cumplido al g o de ea
ton dena, ei nos retrasamos, la
tumPle entera,'
N o hi havia poseeihilitat de
re fus9r la gràcia i, segons va
ma nifestar-me el senyor dieselar, l'ordre de llibertat no poft &izar d'ésser complida
deeediatament. Veig que la ne'.
t5 ha eartat notificada ofidialment a les corporaeions
i cree que alai).
" mes significatiu del gafe Jo
!ludri& dir.

La primera obra de Ferran
Soldevida fou una magnifica elegia: el "Poema de l'amor perdut". En els sonets malenebnics
i emocionante del 'libre plana
el record de "La vila nouva".
Governa els mots una Beatriu
innominada. El "Poema de rae
mor perdut" As, perb, en certa
manera, una antitesi de llenamortal idilli del Dant. Acerba
elegia, la joia n'ha fugit. FI
poeta canta, no da llum i l'amor presente, ans l'enyorança
i l'angúnia, el crit vivfssim del
cor anhelante Tenyeix noblement els versos l'ombra morada de la passió dolorosa, i, per
tot, com una ferida que fa es‘orancs a lettnima, s'aixeca la
dolça figura de l'amor pedut.
Es endebades que el poeta cerqui el conhort en la natura:
quan sembla que l'amoroseix
la pau infinita, dels estels, en
la nit alta, li äpar sentir damunt el men el pas suau
l'amada. Vene, implacable, el
reeord.
Tol a poesia de Ferran Soldevila es el metete debatre's
contra el record. I, no gens
menys. l'elegia munta com una
fumera de lote els seus versos. Sembla com si la dolor hagi fet la seva paraula mes säv:a i hagi engarlandat les estrotes amb una meravelloea
llum de sol ponent, que es tràgicament rogenea quan el poeta es d'hin a la desee:Operativa,
pllida (pian las fingeix o elemana per al seu esperit la pau
serena del Alee o la pura immnbilitat de Peetel.
Entre lange-da i el conhort,
entre l'enyorança romántica i
la quieta plenitud elässica, la
poesia de Ferran Soldevila
roent. Sembla que la nodreixi un invencible ale de melancolia i, si no li ha estat propicia l'ombra joiosa del Dant,
hi canta mes d'un cop. qui .
la dolor la mena, l'humeras-sim plany de Leopardi.
Tomas

Oarede

MES TERRATREMOLS
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Toquio, IR. registrat,
una vltdent sotragada Biseca
el dia 15 1 Toyxara, • la fila
de Sakkalln.
Diversos edificio elan en-

fonat 1 es tern que be bula

mollea vietimes. — RIMA.

Full de dictar'
LA CRITICA NO ES UN
PONTIFICAT
En el Comirdia, arribas ahir a Barcelona, hi ha un violent article de
Charles Mere, dramaturg i critic del
diari "Excelsior", contra Paul Sonday, el conegut alije literari del
Tofo.
Pròpiament, aquest article no es un
atac, sinó un contra-atac. Meré, en estrenar fa pocs dies "La dartse de minuir, va abstenir-se d'invitar a Sonday. Sonday va comprar la seva localitat i l'endemà, des del Togo:, va
dir . quatre fästics de l'obra de Meré.
No és el meu propòsit d'entrar a
escatir qui d'aquests dos senyorS té
rae, No conec i'obra de Charles Meré,
ni he Ilegit I critica de Paul Sonday.
Evidentment no une formar opinió, i
baldament la formes ningú me la demanaria. Aleshores, "ja Ola faran"—
com deia un antic bidell de la Diputacid.
No. El meu objecte en retreure
aquesta polémica entre un autor i un
critle es aprofitar-la com a punt de
partida per dir—fent cae a un concepte, entre ele mes respectables, que han
emes els meus amics Pla i Xammar
en llurs famoses cartes al director de
La Veu—que la polèmica és l'estat de
salut de les literatures. Una literatura
on tothom es troba d'acord és una
literatura que ha begut oli. Una dramatúrgia que accepta resignada les vergassades de la critica, és una dramatúrgia sense mollea.
L'Ignasi Iglesies i 'Enric Morera,
en llur bon temps, sellen replicar les
critiques aclverses. Recordó haver sentit molta gent distingida blasmar la
susceptibilitat d'aquell dramaturg i
quell rnúsic i bojar que Ilur gest era
inelegant i pagesivol...
Error! Llur gest, en en trtateix, era
plenament europeu i s'adeia perfectaven( amb les violincies de Bataille o
4e Bernstein (luan deixaven d'invitar
un rengle de crítics sota pretext que
eren deslleials.
La sensació de malestar que hom
experimentava Ilegint els escrits
liglesies o d'En Morera, no venia del
fet que fossin una replica violenta contra el judici d'altri. Venia de la pobresa de l'estil o de la pobresa dels
arguments.
Un mal entes dandesme ens ha fet
creure que davant els veredictes de
qualsevol senyor encarregat de la critica. calia servar un tuend desdenv6s.
Insta reflexionar un instant per comprendre que aquesta error. funesta a
tot arreu. a Catalunya he lora nr.s
que enlInc. Un pontificat a base des
senyors Andre Rivoire, Pierre Vcber,
Colette. Charles Meré, Ilenri Bidou,
Robert (le Fiera. Lucien Dubech, etc.,
no fóra un ideal per als dramaturgs
franceses. Però, qui fibra que als ricripters catalans els vindria gran?
Comptem que. aquests senyors. Ilevat del eritic de l'Action Franed.te,
del qual no conec cap temptativa teatral, tenen l'avantatge disser alhora
critica i comediògrafs. Això, a primera vista, sembla una mera immoralitat i jo no gemida assegurar que moltes vegades ni ho sigui. Pere, immoral o no, repr(senta ala garantia de
comprensii ect teatre i representa un
minimum de solvencia intellectual. El
senyor que mames fa critica pot ésser
un gran esperit, nodrit dr cusma, rie
d'imaginad() creadora—lo en conec,
que he sin; jo en saludo cada dia,
que ho se,n; perb, deixades de banda
apestes excepcions, que no concreto
per no ofendre inútilment a n:ngt).
reconeguem que la n'airee dels critics que no fan tcatre senten l'acerba
recanea de no saben-rae fer. Aleshores
es ciar que resulta mes acceptable ura
critica de critics-autors d'exit, que una
critica de critics-aspirants a autora o
de critics-autors frustrats.
No cregui ningú que la conclusió
d'aquest article (que la necessitat d'ésser precis m'obliga a prolongar fora
dels meus limita habituals) hagi d'ésser el crit de: "Esbatusseu-vos I" airegal als escriptors catalana. No exagercm. La norma del literat no ha
esser revoltar-se sistemiticament
contra la critica. Per?, menys la d'emmudir sistemàticament en honor d'una
malentesa etegencia o d'un mal entes
europeisme.
La sola manera d'obligar al trille
a pegar d'acord amb les seves forces
i no mes enllä de les seves forces,
és donar-li la sensaci6 que també pot
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CRONIQUES DE LONDRES

UN HOME D'ESTIL

IMILICICIONS HISTORICIES

Li Torre I del Cerro, Antonio intenten sovint esmenar la ge-i
de: Orfeones de la "DeputacI6 flemosa error de Jaume
Les disposicions del Conque-e
del general de Catalunya"
IRME (DEL MOSTEE REDICTIII-CORRESPONSAL)
ridor relatives a Múrcia no deBarcelona, 1323.
Londres, maro.
una de, les dones boniques d'Angueren semblar completament
Dins el renaixement dels esEls hons van a parar al cal, gleterrae ha estat molt conegu- tudie històrics, els nostres in- encertades al seu gendre
els doients a l'infern; però ele dti, de soltera i de casada, per vestigadors van ademar mes fons X de Gastelle, al qual dice
que no eón ni borre ni dolents ésser una excellent jugadora de aviat llurs recerques cap a Ves- tä noves disposicions, procedf
han d'anar a parar al mes ter- tennis. Un altre collaborador es clariment i reconstrucció deis a un nou repartiment i cotice
df, en fi, diversos importante
rible deis interne. Aixi venia a un dels cena fills, de eatorze o
polítics. Si can- privilegie a la ciutat. D'aquesta
dir el gran Enrio de Kleist. Si quinze anys, que també l'acom- esdeveniments
s'hagués d'aplicar aquest prin- panya als mitinge per donar el laven sovint l'excellencia de les prieilegis s'ocupa, principale
cipi, la majoria de nosaltres, nt darrer toc a aquest aspecte fa- nostres institucions democräti- ment, el senyor Valls en el ame
borre ni detente, o una mica miliar. Per?, els collaboradors ques, no ea preocupaven gaire discurs; fent-ne succints i erubons o una mica dolenls, po- més importante de Mr. Chur- d'estudiar-ne el naixement i dits comentarla, i transcrivintbres santa o pobres pecadors chill eón: el jockey Donoghue, l'esseneia. Aixt s'ha pogut do- los Integres del precies cbdex
sense este, aniríem a aquest guanyador tres anys seguits nar el cas que, fins poc de del segle XV, en pergaml, que
infern terrible. Ben pocs, i so- del Derby. que s'anuncia que temps ha, cap estudi aprofun- es conserva a l'Arxiu enunicipal
bre tot ben poca en el nostre es presentare, la vetlla de les dit no tragues aparegut sobre de Múrcia.
temps i en la riostra Europa oc- eleccions al costal del candidat una institució tan important Perloot, Lluís: La Prehistbria
cidental, anirtem al cel o al pri- en un mfling pelblfc, i les girls com la Diputació del General de la leenfnsula Ibérica, Minermer infern . Aixb que es pot dir del "Daily's Teatro", un famós de Catalunya. Ele autors qui va, Collecebb popular deis ceen general, escau especialment teatre d'opereta que té fama de 88 n'han oeupat ho han fet d'u- neixements indispensables, vol
ale politice. La gran majoria cercar enrieles boniques, que na manera insegura, divagant
XLI, Barcelona, 1923
dels politice de les nacions oc- elan fet retratar classificant- sovint, fugint la part fonamenPodrä ésser discutit i cal
tal per entretenir-se en detalle considerar com a coneixement
cidentals d'Europa no acaben lt la correspondencia.
Si nerb no fos "roo, la pro- secundaris. Perb ve't aqui que
d'esser bons ni detente. Tole
indispensable el contingut de
s'assemblen, es poden substi- paganda de centelle es efica- un historiador foraster, el ca- le snh,r, 1 clanes que formen
Mi
ha
"Les
duee
mores
cfssima:
d'aquesta
Universitat,
pele
altres
cense
que
uns
tuir els
tedràtic
per votar Mn. blhurchill" i hi ha eenyor La Torre, en el seu dis- aquest fascicle de la colinde
cap cosa essencial hagi variat.
"Minerva". Allb que ja no sera
Per això, quan hom troba un un retrat de la soca petita amb cura d'entrada a d'Acadèmia de discutible es la utilitat que en-4
palftie d'estil, la primera cosa una urgencia que der "Si votes Bones Lbstres de Barcelona , clon, com a pauta, per als esque cal ter, ,àdhuc si es un pel "papä", el "papä" votare ens ha* demostrat que a la fi tudiante 4 per als diletante de
contrari, es llevar-se el cape! l per tu a la Cambra." Pech
hi ha algü que es preocupa sewater de lote els cartells es un riosament de l'estudl d'aquella les qürstions prehtsthriques,
amb respecte.
molt mes abundosos i desinteChurchill,
on
hi
ha
el
propi
Mr.
Ja he parlat tui eres de Mr.
cabdal institució catalana. En
del que un hom podria
'Winston Churchill- Mr. Chur- somrient. amb una llegenda que el seu discute examina els pre- ressats
creure i fine dir, Segurament
chel es un dels politice mes din: "Aquell somriure que gua- cedents que va tenic, i els tro- per aquest motiu, el Censen de
estimats i mes odiats d'Angla- suya els corsf"
ba amb motiu deis auxilie eco- Pedagogia de la Mancomunitat
No es pot negar. dones, que
terna; es molí difícil de saber
nòmics concedits als reis en no va ~ter de fer d'aquesta
Si tenen ra6 els admiradors, o la propaganda estä magnifica- determinades ocasione; i arri- publicarte una "Minerva" exment
organitzada.
ele detractors; pero, el que es
que fins al traordinäria, tant per la seva
Que presencia si Mr . Churchill ba a la conduele
pnt dir ds que és un polftic
regnat de Pere III de Catalunya extensid, com pel nombre de
entres
a
la
Cambra?
La
saya
gran estil. Per elle en aquest
no apareix un organismo i uns
moment. que estä Iluitant Per posicel ele clara. (luan el vot oficials recaptadors amb caràc- grnvets e-- 'e illustren, com
entrar de nou a /a Cambra deis dele lliberals bu-11M el govern ter permanent. Aquell organis- pel preu al qual es ven. No ens
Comuns ni, hi ha re.s mes Im- conservador i Me pujar al Po- me es la Diputad& i aquests sabefem nlänyer. Ben al contrarie ene plan de veure en aquests
portant a Anglaterra que la se- der els laboristes, ell, des de oficiala els diputats.
trebadls sintetice els progresfora, proposta d'evitar aieb darva 'Huila.
La piputació del Genere) de
Mr. Churchilfe fou derrotat rer constituint un govern Ili- Cataldnye ton. dones, una ins- sos que la ciència prehistórica
fa en el nostre pele, i de consa les eleccions de 1922 i a les beral sostingut pels conservaie filia d'una normal evodel 1923, i ara intenta entrar dor, que en realitat hauria es- lien e històrica, i les necessitats tatar que a Catalunya, sota al
mestratge del doctor Bosch'
al Parlament en una ele:cele tat mes o menys explícitament lució
creades per des Gimpera i el patronatge de
parcial que tindrä lloc dimecres una coalicie, amb ele conserva- finaneieres
guerree
de
Pere
III
de
Catalul'Institut d'Estudis Catalana.
dia 19 a Westminster; com tot- dore. Per afich gaudi 1 continua
amb Pare el Cruel de Cas- treballen en nucli de preblatohom cap, és el con mateix de gaudint de l'entusiasme de la nya
la
causa
ocasional
foren
teils,
premsa
"Rothermere",
•Daily
riadors, el qual auch constiLondres i d'Anglaterra. Westla fcer surgir. Aquestes eón tueix l'escota mes activa i disminder era un districte con- Mail" i fillols de tetes les cate- que
les
principals
conclusions
on
gories.
Avui
les
coses
no
pelan
ciplinada
que en aquesta mena
servador; el eandicat censes¿'estudie existeix avul a la Pevadee que morf fa roe el tenia tan claree. El remen de Mac- arriba ed senyor La Torre.
Molt interessant es tarribe el nínsula Ibérica.
generalment cense oposició. o clonalti. que pel gener es podla
L'u(o Alguer
amb unes majories aclaparado- evitar, ara estä assegurat, i si breu discurs de contestad& cm
res. Però l'aparició a l'escena nn em una eselsele en el partit el senyor F. Valls-Taberner,
eje Nr. Churehill tan fet carnear laborista mateix. es difícil de després d'elogiar la personetat del nou acadèmic, va esbosels termes del problema. El can- tombs C.
La funci6 do Mr. Churchill es sar un parallel entre certs asdidat oficial conservador té l'er_
esperar
l'oportunitat
de
derropectes de les Corte catalanes
nie tftol (irreportantíssim, per&
a Anglaterra) d'éeser el nebot tar el Govern, de fer-se el II- 1 alguns dels principals Estala
der
d'un
partit
compost
de
de l'antic diputat. (El lector diprovincials francesas, com els
rä, potser: —Esser nebot de fragments del partit !liberal i de Bearn, Bigorra. Llenguadoc
l'antie diputat es important a del conservador. Aquesta la i Provenea. Aquest
Anglaterra per a unes elec- -thanee" futura de Mr. Chur- me fa bona l'afirmació de Do- e_t er y wirT79""le""r
dense' Dones digueu que ala?) chile Penh, arribare aviat el gnom, l'historiador de les insti0,1
es com a Espanyal I jo respon- moment? Mantee el govern la- tucions del Llenguadoc, quan
Piere
dre: —Melles Ores ~bien- borista actui corn fine ara, diu que Catalunya, cona Media,
aquesta "chance" As llunyana. amb les seves florides ciutats,
ces, ame', trobareu entre AnCar, ovni com avui, el goglaterra i Espanya. Per?) quan
oferia al Migdia trances, TIO sotrobeu una analogia de mètode, vern Macdonald és preferit per lament un camp d'operacions
ezp..43r,
te"; .11 zekt
anear ame) compte d'atribuir els la majoria del ¡mis sobre qual- comercials. 3in6 tambe eiern
sevol altre.
resultats diversos a la sort
pies de Ilibertat.
RETIRADES
Joan
Orexella
BANDERPS
l'un i a la pega de l'anee . VdValle Taberner, F.: "Los prIvlni e que teniu dret a concloure
Dile La Veu de Cataluoyis .és que aquests punts on hi ha
"Sembla que divendres ra pedida rede Alfonso x a la Ciudad
leglos
analogia de mètode no tenen
tird una bandera aparegiula dama de)
Barcelona,
de
Murcia".
L'EelPRESTIT
HONGARES
cap influencia decisiva en els
Palau del amor Bisbi.
Budapest, 18.—La Delegació
1923
resultat s.)
Serrada tarar' que amb aqwesta eins
Nacions
ha
de
de
la
Societat
eli ha, a mes a mes, un canDe la mateixa manera que el sis les bandera ere la Mida ha haen
'l'emprèstit
fixat
decidit
que
didat laborista i un candidab
250 milions de corones or és senyor Torre, enrieles, en tro- ga: de despenjar en pues dies."
lliberal.
EN JORDA I EL SEU COMsuficient per a la reconstituci6 bar-se exercint el professorat
El candidat lliberal es pre- financiera i econòmica d'Hon- a Catalunya, s'he posat a inPANY
i
a
estudiar
la
histesenta nomes com a zrotesta gria.—Havas.
vestigar
A B C publica soga informeri6 de
contra la presentad() de Mr.
ria de la nostra terra, aixf lamChurchill, que fine ara ha es- EL NOU PDOJECT'E
be Ese Ferran Valls- Tabernen, Barcelona, en la qual, sota el Mol tat Hiberne. Es probable que
durant el temps que fou cate- ' El tal lerda era separatista', explico
EE. UU.
GRACIO
DELS
tindrä eme votacI6 molt reduidrätic d'Història a la Universi- els mothis que ltan ~ella el MI
Washington,
18.
—
El
nou
da. Quant al candidat laborista,
tat de Mtircia, prengué com a esili a Casp. Sembla ique et %oxee hm
Mea una sorpresa sensacional projecte d'immigraci6 que ha camp de la soy a activitat d'his- amic tenia 1014 tuisteriora momia de
que smanyes. En les eleccions estat sotmes a l'estudi de ta toriador la histeria d'aquell viajar, rosa que no picnic a la 'olire- reialme. Fruit deis seus tre- do, Ara, ccnfinat a la citad aragonedarreres en quh hi hague II:li- Cambra de Representante,
ta, els lahoristes tingueren dos dueix la proporció de súbdits balde a l'arxiu municipal de sa, el gren pernil derdruntsisese d'En
als
Estats
mil cinc rente vote contra tret- estrangers admesos
Múrcia ton el discurs edenau- lerda resta conjurar.
Perb, :romas A B C. coitfinats
ze mil, sis cents del candidat Units al dos per cent del nom- guraci6 de) cura acadèmic acbre
()entrampes
de
*cada
naconservador. Perb al moviment
a Casp s6n dos. L'un is En Jora.
tual d'aquella Universitat.
cionalitat
residente
a
territori
en el nombre de vote del canL'estudi deis començaments L'altre... ah, sol, raltre NO i1 En
didat laborista es interessantfe- nordameriett. — llaves.
A 11 C. el
de
la Múrcia cristiana ens in- MaJsot. Es, sortee segase
eim roen a belez del progres de
teressa direetament. Fou una de senyor Josep Maria Izquierdo, antic
la idea laborista.
les grane conquestes del nos- tinent d'alcalde de la costra cirtat.
Franrament, no el costirem. Pero
La veritable Buda està entre Jaume I. La seva crònica
tre Mr. Churchill, que es pre- LA SIMIO A EUROPA es la principal font narrativa arrnest seno,. Infilieniö. gtill Al descosenta com a independent u antirelacionada amb el derelleura- bert el diari de Madrid, él podria ¿s.
—
socialista, i el candidat oficial
ment
d'aquell m'atine dre po- srr tel se» cogito'', algar; mimbre del
Per 151 vote oontra 23 el Sedele conservadors. Aquest disparte lerronxista o de Ja U.
Lea cròniques d'En
garra'.
der
el
conenso de tole la màquina del nas francés ha Aprovat
Desclot
i
d'En
Muntener
Lampartit, pede nqueli estä fent Junt de la refeema fiscal. Les be ens en parlen, i del fervorebre.
Carlee Soldevila une propaganda molt eficaç. esquerres s'han abstingut.
res cronista empordanès .són
A la Cambia el ponent, coro.
Com que aquesta propaganda
!menudee en elogi de
aquelles
nel
Fabry,
ha
exposat
el
nou
es de les coses mes pintorespla de l'exérolt, que constarle la capital: "Es ciutat molt noques
i
mes
interessants
per
MIICS DE LA POESIA
ble e honrada e molt fort e
comprenden la psicologia de de 32 dIvIsions, más els omisos milis muenda que ciutat que
especials.
l'home
del
carrer
al
qual
es
LECTURA DE RO- tracia d'influir, tal volta sesee
sia gaire al món". D'altra banEls especuladora alemanys da sen tambe Matarte els doL'AlUarTA3fENT DE 84.•
d'explicar-no
alguna
sobre
el
freno
han
sofert
perInteressant
SEND LLATES
dueto enormes I a'anunolon faill- cumente a que cal acudir per
detalle.
NYOLES
coneixer
els
ortgens
histeries
yels Amics de la Poesia celeLa primera condicid que cal des sensacional' por a fi de del novell regne cristiä, com
L'Ajuntartent de Boayoles ha irga
braren divendres, a les set, a
ar per' its Possessit$ del
les Galeries Arenyes (Forte Ca- a un candidat que vol guanyar, MOL
A Italia oontinuen les iluites foren catalans malle dele 88U8 destitsit, hoy
<obr.«. 4.1 non: regido.: isolnenate petalanes, 870), la segona sessf6 da cercar - sa bona collabora- electorals, amb morta 1 mean- conqueridors i pobladors.
del cure present. El poeta Roe dore. Mr. Churchill els te de dls.
Transferida Mdrota al poder vernarinenent.
TROBALLA D'ARMES
send Listes, que acaba de pu- primera. El seu -primer coll
Castella no perd tuteas per
de
do
Comuna
Na
reLa Cambra
blicar el seu primer llibre, borador d.c la ova muller, cai6
ROM Av que la policia k iiescobarit,
la
sa
y
a
histbria
obnosaltres
a
vote
°entra
13
$47
per
"Poemes teles", tlegira les se- l'acompanya a tots els mittags. butjat
jacte com as, des del regnat recenhesent, en dip4hit Almo • b
Per compendre tot el valor d'a- una meció dele extremistes
ves minore poesies publicadas
¿'Alinee II el Freno, de l'ambi- piafa del JAMO*, ~fe albee • gai
paoltlalas
,reposant
la
rolas.
inèdites. La lectura es esp. (peste coRaboració cal elegir
eid dele Uf:lees reto, dio dula permoyie. '
do
he
foro»
Matara,
datar
Churchill,
ujira
o16
que tirorada amb veritable interès,
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ENTERRAMENTS PER AVUI
MATI
Frantieric - de P. Puig i Puig, de 69
saya, Raset, 42, al cementiri VelL A
les onze.

Joan Baptista Valls i Galceran, de
78 anys, Baix de Sant Pere, 15, al
cernertiri Nou. A dos quarts de dotze.
, Josep Canallas load, de 77 anys,
Corts Catalanes, 359, al cementiri
Vell. A:aes onze.

11. • .

r uts

&aria, o a les ¿CO, de segona, al sen

estatge social (correr de IHospital,
núm. 93, pral.), celebrar Junta genera/ extraordinäria per procedir a la
discussió i aprovació del seu Regla Turnt interior.
Els exemplars originals de ¿'comentas Regiament continuen exposats hns
al dit dia a la secretaria de l'entitat
per poder ésser consultats per als que
creguin necessari presentar-hi csmenes
o consideracions.
)

vuit.

AletgPrint Capdevila,- de 64
pp, al cementiri Nou.
anys,
A les onse2Mari" legal Torner, de 55 anys,
Ludovic n'as (esglesia de Sant Pede Sans. A les
re), alacementiri
aracnze.
Carntbalba Ocaña, de 78 anys,
Pa1audt1le20, al cementiri Nou. A
.,les deu.
fi'ranceiti -;',Ilioreno Mateo, de 25

Carretera - Agriola, 1, al ccmentiri
Nou. A decil2quarts d'onze.
4131ERALS
Na xidaelp AngeIs Matra i Pla.
Morí el dia - So de Inarç de 1923. De a deagiiirls d'onze, a la Casa de
Caritat.-

AVIS BU^ COL.LEGI
t D'ADVOCATS
Per 1111 .84crularia del Conegi d'Advocats ele; la públic que ha quedas ab:ir-.
nat fintAllEa 31 del que sota el termini colee.
per a la presentació de
les ced4is rebuts de contribució a
que verleivolitijats cls que exerceixen
/a pede», per dmorció de les
RR. 00.411*,24 de gener i 5 dc maig
de 18934.ipr l'artiel a ro deis Estatuto viga/iba
e
RAMBLA
EI CeititSütxeursionista de Catalunya aregsls senyors socis que passin per reStatae social a fi de signar
en el pribiscit per si han de continuar
les Ransbies en la forma actual o convertir - iever, boulevard.

INSTITUT DE MEDICINA
PRACTICA
L'Institut de Medicina Practica ceSebear& ansió el dia 20 del que som.
a das quarts de cinc de la tarda, en la
qual el-doctor Unís de March esposarå el terna següent: "La erial hemodirija i lea rinitis espasmòdiques"..•

SANT JOSEP

g

6

0 •.

MAT DE BARCELONA, Ram-

on trolareu ben assortides les seccions de Carne, Pollerta,
Fiambres, Peix, Verdores,
Fruites, Perfameria, Colonials, Cafès 1 Butelleria; a
eontinuarió donem alguno
preos del día:
Llagoala angleaa en naoneo. a 550.
Xnrés Or, Edm, Grant, a
3'50 bot.
Xers Fi la Ina, P. Domecq, a 5:50.
Xaras PallA Reial, G.
Byass, a 6'50.
Xerès ranci, Marquas merito, a 335.
Vi Ilorgonya, López Heredia. a 2'10.
Conyac Sorel, a 6 pessetes.
Conyac Terry, a 475.
Xampany Domecq, a 6'75;
f:n.rnparty Monopole, a 15;
Xampany Duc d'Avetse, a
310. Gran assortit en pernil "serrano" le g itim. Sobressada de Mallorca. Llonganissa de Vieh, Forrnatges,
i conserves de toles clases,
a preus incomparables.

bla Catalunya, 80,

DIVERSOS

ACCIDENT
A la granvia de les Corts Catalanes i Balines Josepa Marques estad
bnixant del intuida i aquest arreneä
sobtadantent i la fén caure, causantli luxació escapul-humeral dreta i di-.
ferents er0siunS.

PURE PERMANYER
doneu-lo ala costees fills I eis
thoardareu de l'eserofullsme
-

LES MOSSEGADES
Prop de la bòbia dcl Cementiri de
1.es Corts, Josep Comas Mas, amb
ferida contusa al braç dret.
Al carter Martinez de la Rosa,
el nen Franeesc ',lona Garcia, amb
erosions a la cama dreta.
Al arrer de Muntaner, Pere
arab fcrida a l'avantbraç dret.

1343 A

'rlquIreloree IDemodoe de Nora o Se
,.
in o la Narre dieloglete altérnela , que
srob loto ralBlelpsoi ti poNdble p« ale eftelirrees de

20'... n • n •
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94950.
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LLUIREltRIA, a
PASSE10 DE GRACIA, 7
PLAÇA 3. INIQUEL, 3, ONA0111
JOVENTUT CULTURAL
; POPULAR
Per al diumeuge, dia 23 del que
Iota, • a dos quarts de cinc de la tarda.
la Joventut Cultural Popular prepara
una lumia a hendid de; V Aplec de
Jorentut a l'estatge del !Centre Moral
Instructiu del Fort Piu, representant
la camita dramatica en tela aMa
"El cant de la sirena, l'emocionant
tragedla.nriginal del .alaguaret Pijipa, i 4, mentikk'bucNic, de. tonal-.
:dele lriddi festiva,. Neta .d'ra-Stp.„
Ai ! lf& e t ell. i ta: lifendiC._.
• Coill- Slingl de fistit di representara`

•

e

e

liare

Dila/.

2916 23'83
•

1151ir

1600
i, bo
1780
13 ) 5
1'60
12'50
1140

Tanea al119210' .
Obertura . • • •
Seaou toterama
lasca

1

:

1 oblea« watts de tetes
•
Preu fix, Taller', núm. 41

LA DROGA
La malicia ha posat a disposició del
Jutjat Rafel Guerrero Garcia. que fou
sorpres al carter del Cid 'venera! cocairta:'
Independentment de la responsabiWat que li assenyali el Jutjat, el go
vernador li ha imp0sat una multa de

soo pessetes.

ELECT1ON

lillalid 1 FEEEII
CAMISERS

n

Corbates, °lidies I altres
objeotes propia per a pre-

DESMENT/NT LA TROBALLA
D'ARMES AL MASNOU
Ahir el aenyor Ilernandez Malinos, cap superior de policia, desmentí rodonarnent la veracitat del rumor que el dia abatas havia circulat
d'una suposada troLaIla d'armes a
la platja del Masnou i del qual rumor, segons mulla, un diari se'n féu
ress6, donant-n detalls i tot.
RESTAURANT ROYAL

/aló da Te
cada die te dansant de I a dad
quinto de 8, 1 dittar a l'ame.
,capa, de 9 a tt„,

2, •

,

14'50

1416

14,47

UNA GESTIO
CONTRAPRODUENT
Abir van isser detingtales tres dones que es dedicasen a rifar ubjectcs
al correr Arc del Teatro. Va presentar-se a la delegació on estaven deungutles un adroguer establert a Vesutentat carrer, Eluili Ripollés, el qual,
sepia senil& va tractar de subuntar
Rigen, que intermita en les diligen,
cien per la módica quantitat de 2 5'

bilis •

llaurats
g iran Exposicid

I 01110 deSpellx
de la FABRICA

2,Ealles,2

Me rcats

•

•

Mercat de VIch

de policia ha multat el EiOus, de 2.20 a 2.23 pessetes la ()ohpolleo amb una multa de 50o pessetes, zena.
i la conseqüència de la seva desgraGallittes, de .15 a 25 pessetes paciada intervenció és que les rifadores rell.
continuaren ahir detingudes, mentre
Pollastres, de 15 a 23 idem ídem.
que altrament quasi és segur que a
Conills, de 9 a t2 ídem ídem.
aquestes hores ja gaudirien de la Ilie • Marnellons, de 6o a 8o pessetes un.
Nodrieos, de loa a 25 0 .
bertat
Pautes, a 38 pessetes els toa quiEn la reunió general últimament ce- los.
lebrada per l'emitas Unió Industrial,
Xeixa, a 24 pessetes la quartera
quedaren numenats per formar la jun- de 55 quilos.
ta direettea e:s senyors segiteMs e Pee.
Farment, ä 21 ídem ídem.
sident, Frederic Ferraté; vice-preaiCivada, a 33 pessetes els ron quident, Ramon Rauriell 5 comptador, Jo- los.
Grau;
Francesc
sep Bonet; tresorer,
Ordi, a 32 pessetes els zoo quilos7
secretad, Joan Tobella; vice-secretari,
Ramon Oliva; vocals, Miguel Guiu;
Preus
Pere Paixä, Antoni Mas, Antoni MesAlials d'Urgell. primera, a 19.
tres, Emili Miguel i Ferie Portillo.
Hm ídem segona, a 15.
Palla d'Urgen i del país, a 13.
111111~011111111~~1119:0
Ident curta d'Aragó, a 15.
Idem per ernbalatge, a 16.
Idern per a reple de transpontins,
El Gap

AUTOMOGILS
WILLYS- KNIGIIT I

¡'reos per pessetes els so° gasa
Figues camines, a 5 50 pessetead
quilo.
Figuro bordissot, a 7'50 pesaste
quilo.
Polpa albercoc, a 1 8 pessetoi
caixa.
Pures, de 28 a 29 pessetes la nasa
Safrä, e 3'90 pessetes l'unea.
Ous, a 2 70 pessetes la dotzena

.

-

Mercat de Borges Blues,
Blant Llene, de 24 a 25.
Idem roig seca, de 27 a 28.
Idem ídem 'torta, de 26 a 27.
Ordi, de 13 a 13'50.
Civada, d'o a 12.
Partís, de 19 a 20;
Faves, de 22 a 23.
Fesols, de 5 0 a 60.
Veces, de 22 a a3.
Preus per pessetes la quartera a
çuatre dobles.
Llavor tralfals, de 17 a 18.
Fatales, de 2. 5o a
5.
20 quilos,
Preus per pessetes
Alfals, de 8 a 12.
Alials, de 4'5o a 5.
Palla, de 3 a 3 80.
Fulla d'olit era, a a.
Garrofes . de Si5o a 9.50.
Preus per pessetes els 40 quilos,
Gallines, de 8 a 12 pessetes un.
Galls, de 7 a so.
Coniils, de 3 a 4
•Ous, a 2'20 fessetes la ¿otee
OLIS D'OLIVES
Emita: extra, de 12 a 1250.
J_;, de 9'.50 3 la
Correut, de 9 a 9S 0 .
Preus per pessetes el quartä ä

a 17.
Tot per roo oquilos estació de Bar-

celona.
.Mercat regulador d'Inca

DE »Ton SEN SE
VALVULES
Ski els que ofereixen

(Mal l orca)
Ametlla, a 313.
Mongetes, a tul
Fesols, a 123.
Cigrons, a 73.
Gatrofes, a 2 0.50.
IforeHse, a 43.
Ordi, a 32.
Civada, a 3t.

majors garanties

duració i economia.
TURISME
SET SEIENTS
Ptes. 15.000

Agdnela general I

.

3 909

Claris, 98

11015111,36:38

1503

99'10

19'38

pu y es el selliagila ea pois

ES HORA EXACTA
-

pessetes.

17 20 1680
1707 1669

Sellyora: Per a radar la roba

•••n• nnn•

MULTES(
Per la itolicia han estat imposades
tres multes de 500 pessetes per esrändols i altres ext.:casos.

•

1746

DENUNCIES
Ha estat dentmciat un tal Franccsc
fer
Oliva, el qual, segons sembla,
signar dues Iletres a Alexandre rnpalans, per valor d'It.000 pessetes.
La detall:teja per suposada estafa ha
passat al Jutjat corresponent.
- Ha estat detingut Manuel Rueseas, acusat per Enrie Tärrega, d'haver-li pres 90 pessetes (Id seu domicili del arree de Vallespir.
- La casa Arderius i Payerols
denunciar el seu cobrados, Conrat
Olandia, el qual jai desaparegut sens
remetre 1, 883 pessetes, import de les
factures que havia cobrat.
- Ha estat detingut Francesc Pi i
Virgi:i, que estava reelarnat pel Jutjat cle l'Oest per un delicte d'estafa.

RELLOTGE

96,01)•

••

èfo

Is

1

12 '" O

LA UNZO ULTRAMARINA
Dentà passat, divendres, dia 21, a
' dos quarts de den de la vetlla, celebrarà la Germandat Societat "La
Unió Ultramarina", a l'estatge social
de l'Atencu Empordanes, cartee del
priacipal, assemblea general
ordinària de socia, en la qual es tractarä cl seg5ent ordre del día. Lectura de l'acta anterior. Aprovació de
l'estat de comptes. Renovació parcial de arrees de Junta Directiva,
i asstmiptes generals de suma importància.
La Justa Directiva recomana a
tots els associats la puntual assistencia.
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Nova Orleans

Tanta 18 Mere

Octubre
Novetobre

. .AeENACTS
, .
denunciat .ef
2 Altea
excleiraleit 11burei Ilibiaa él
la menina 'cómica en un aire "Par-, qual Iba agenadat de mort per lis' ,er-Jo aceadadat,
bol la s•l.... e'elebeire".

lia l doi t

ROYA YORK
Times antealtar .
Obertura . • •
Fettet teterraMA
linea

GAFES

•

sente

Al carrer del Comte del Asalto dos
horneo, que no volgueren dir llurs
norns, s'envestien l'un a l'altre ganivet eh ma. Els pardiez els agafaren i els portaren a la delegació i allí
els enviaren a complir una "quinzena",
perquè ja eón coneguts pels setas malt
antecedents.

It mas pateta 1 votan en dolo« I roerles*. nata,

23630

El pa que serveixen els Res-.
taurani,s de Luxe de Parts, es
pot adquirir a DaritSelona, al

VENTILANT VELLES RANCUNIES
•

"
mar.
Moto,

6
• 3.5 •
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4.• •
. s .. •

51700

71,
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UN ALTRE ATROPELL
Anant pel carrer de Mozart, el noi
Antocti Traed. muntat en bicicleta. fou
atropella ,. per nn carro que li causà
er03i0113 a la cama theta.

Per a acinesia festivitat
deixeu de visitar PECONO-

ANJA ROY4L

lul"00

0F COTONS

Nata

UN QUE PUIG AMB DIJES
JOIES
Un joier del passeig de Gräcia ha
denunciat que cnearrega a l'obrer Jaume Tormo la construcció d'una joia
d alguns mi:ers de pessetes de valor. A
FER1T GRE.11
Anant pel passeig de R.umans (Gra- tal objecte Ji lela remesa de bas els
tia), Alfred ljnintana ; aireas II -metalts necesaria.
El Tormo havia de ler remesa de
vingui un n'arene i va Catire pesadala joia dillans, perd no es presenti en
ment a terra i es causä CoDIMOCiée Cetot el dia a la joieria. Aleshores tl
rebral amb probable fractura de la
joier anä a casa seva, i despees de
bäse del maní.
dir-li els pares de Tormo que no hi
era, regirà el calaix i va veure que
EXPGSICID ELEKTRA
no hi tenia cap metan ni pedra pre(T' alertes Laielatiqh
ciosa.
Aplicats !luminoso.;
A 12 tarda anaren a casa del TorDel 20 a ¿'II de març
311••nn••••MIIMIZIMIn
1110 els pares de la promesa d'aquest,
preguntant si havien viat la seva filla;
ATROPELL.
qual havia desaparegut,
, Un catare de gasetees, en passar
Poe despres, els pares del Tormo
pel caz rer Comtal. atropellà a Marta • rebre una carta d'aquest, dient que
Llorach Martnies, i ii causis fractura havia fugit amb la seca promesa, vacomplicada i comminuta de la ama
lent-se dels diners que va treure de
dreta; fractura simple de la cama es- la venda de la jota.
(lucera i fui& al dit petit, 1 greu
ferida a la regió occipital.
JOIES, VERITABLE OCA310

L'AGRUPACIO EXCURSIONISTA
CATALUNYA
. Is'Agrnpació Excursionist.y Cátala-.
nya cl dia 21 del que som, - a dos
faunas de deu, de primera convoca-

Itsaa-easta Teixidó, de 72 anys,
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ISOR8A IIIT
Mi lile Taus

Dr. 13REMON

quilos.

OLIS DE PINYOLA
Croe, de 13o a 135 duros.
erci, de Izo a 125.
Preus per carga de 115 quilos.
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iedgtj EI Pfcai
La Cimbra de Contere i NavegaciG 1111 11m-edema ha rebut una coinunicació dc rAcademia Americana
de la Distäria donant compte que es.
tú organitzant a Buenos Aires ua
Congrés Internacional (Mista%
de Geografia d'Amèrica i una Eso°.
skie de Material dEnsenyarnent que
se celebraran a partir del din 12 iree
tubre d'aquest any, sota el patronat
del president de la República Argentina.
L'Academia considera de grao
c einveaiencia per a les relacians culta
rals i comercials atub la mare patria
la concurrencia dels industriais cata*
lans a l'Exposicid i prega a la Canlira de Comerc i I.;aregaciii que els
convidi a concärrer-Iii. Eti cl Servei Comercial d'aquesta es facilita
a imantes persones o ea.-ranJdes
t:tats pugui interessar rcsmentat
certamen.

'

s

ha trasllaclat cl sien despatl
RAIGS X al carrer de Batanga,
núm. f0?, pral. - De 4 a 4.

En la darrera seas:6 celebrado pel
de Previsió Social de Caseassorsaadsolor•teesseeesseemosarsseseniscesesimse
talunya i Balears, sota la presiden,,C1UTAT
cia de N'Albert Bastardas, ea pren- dgP
CASA MUDADA
gueren importants acords relacionat,
e/Ter: 2905A.
C
E
R
N
A is
EN
amb el subsidi a la maternitat, es resolgueren bon nombre de consultes i ;
A
IF
%
t
e
es despatxaren expedients de tràmit,
acordant-se finalment entaular impor' CJOIERIA IURGENTERIA`g.
tants gestiono per aconseguir algunes
asse ne ariesse csas•o z o Ítem(' de
tin.eseob•
411Ca ro e
minores del règim de Retirs obrera.
Patronat

tir,
%04
%P
g
g

j

1851

0

(al pm del 17:sitiador)
Eitinerat serval per a banqueta I luneta
TELEFON CENTRAL :4 OARATOE

ha traslladat el sen despatx al carrer
74.
(re lireoe i
llores de Jespatx: de 4 a 6

CLARIS,

TROBALLA EN UNA ESGLESIA
Ahir, a les vuit del vespre, va tro-

ainit
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T

Catarros, Porrada°. bronquitis
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~set ash

n••n
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1101[11ESTMINNTaUU
LES PORT. DE TEM114584 •

bar-se un fetus de nen, abandonat
sota la pica . de Taigua heneita de
l'església de Sant Cugat, situada al
carrer de Carders.
don* part a
D'aquesta troballa
la delegari6 de policia d'armen esi el lema fea trisdadat

q

núm.

I"
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Sant Josep.
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ap-4.

,

LLEYDA
:* haced th
SMIN
debed gambe ¿si Pu*
cobla Abres »debo
vis a Barcelona) thei Itogier - 001,
vet tindrem cobla. ja han ar- tatga corteeponent.14 ates
4. febrer.
so instrumenta que maneaven
— Lá Comissi6 Delegada de row.féu construir el Foment de la sociació Protectora de l'Ensenyanu
.. Per l'entutiasme que de. Catalana ha ajornat per a millor
tren els mitsies és molt probable tulipa la celehració de l'anual Cond.:Ácula poc temps ja podrem ha. . curs
de lectura, escriptura, histbriavi
cardases tocadas per la riostra geograiia
catalanes que a te b lata
d'exit se celebrara. per Päsqua.
, Per la corporació municipal
— Per al dia de Sant losen, a les
atar denegada una subvenció sol- non del vespre, estä anunciada a la
riel director de l'Institut Gebasílica
de Santa Maria la primera
3 i Tecaic per al manteniment conferencia d'una serie que
en dies
Escolar.
• ca ap
subseguents i a la mateixa hora es
Han estat suspesos els trens proposa
donar el reverend pare An. es, 3, que sortia de Lleyda a toni M.
de Barcelona, dedicadas als
6,
que
el
número
surt
de
to
i
is.
bozales.
gscr a les la de la unja del ferLa primera versan sobre "L'artranspirenenc SaMt Girons, rel de la
responsabilitat humana".
ools solament circularan els
— Dissabte passat, a la matina• i dies de festa.
da, van ésser detinguts pela guärGent que ve de les Garrigues dies civils un parell
de lladregots en
comunica l'extraorg inäria falta el moment d'entrar
a la nostra ',da,
;pa que sofreix l'esmentada coon es proposaven d'actuar amb proa. Alguns deis seus pobles tenen babilitats d'èxit.
SEilat d'anar a buscar l'aigua a
, lucir Ilutiyans, tement-se que
VALLS
a, familias hauran d'abandonar
au domicili si la situació no ¡ni- L'Ajuntament : -: La "fiesta del
bol" :-: Almo noticies
- Ha quedat inatallada al priLa gent cada día parla amb Inés

l

e-

pis de la Casa Consistorial loa expenedora de cèdules perso-

- Una dona de 70 anys anome' Antónia Figueres, domiciliada
asa :erre prop d'aquesta cantat va
ir la desgracia de cauce a un
cal de rec sense que ningú ho
's observan perú lace després,
adonar-se'n els transeünts, van
al seu auxili, trobant-la ja ofe.
:„77.1". i- 'iNCA DEL PENEDES
rant saaspes :-: De l'Ajuntament :
aiss a.ornat :-: Conferencies per
a trames :-: Detenció
rer he que semblarà paradoxal, el
deis guairas de nit a la nostra
protegia els robatoris. Així, men, per te costat el cant nocturn dora la sensació de vigilancia i anuas:, la son als guaites, per l'altra
els rohaders, indicant-los
canicas la sitnació deis encaneti de vetilar dutant la nit.
1 de la mateixa manera que un
all de menos enrera un hom va
are indefectible assalie.ntar l'hora
• ncenirabuls per mitja del cant
espanyol. avui la providencia local
Stefe5 les nocturnes cantades.
Eridentment, un dia i abre dia,
ho dcstria
- L'Ajuntament governattu, en
dimarts passat, va pren-

insistencia d'un pròxim canvi d'Ajuntament; àdhuc hom sap que el
procurador senyor Salvany és el futur alcalde.
El nou Ajuntament de Vallmoll no
ha entrat en funciom, parque la persona que ha estar escollida per a
FAlcahlia es turna malalta deis ti- •
fus.
— Sembla que s'Ira deixat córrer
13 celebracie de la "fiesta del ärbol".
No harem pogut tetar esment de
les causes que han originar el &sistir-ne.
— Dilatar: res pasea:, a Casa la Ciutat no pogueren celebrar la reunió'
de vocal,: associats per a l'aprovació
deis pressupostes, per manca d'assistencia. Entre regidors i veins comparegueren una desena.
Et mal exemple deis de la Casa
s'Ira encomanat als que en sún lora.
— Ha donat a Ituni un robust
nen l'esposa del jora En Josep Gatell.
— A l'edat de 77 anys ha passat
a millor vida l a religiosa tercieria
descalça del Carme sor Dolors de
Jesús, en el india Dolors Ferran i
in icua, natural dAitona.
— El reverend niossen Joan Muria diumenge dona -una confcrència
sobre el tema: "Ohjectes i ornamente
sagrats" a /a sala del collegi de Sant
Gatriel. Es la primera de les que ha
organitzat la Congregació Mariana
per a aquesta Quaresma.
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°Ame
isoke &lampa te atoleettl.
44".
ajw, • Tant nom de manir lete.4Aft:tt'
Mano. dlitiqUaill Mane
-eakiltitt
i MI
oom ben trisa liatanituantio.,
• ' Girada . 1
*arma el' qualitaati abate ve- alas >romana. abd eoln
Mal /ele Me. del:VI* I Lbrldit
gades de suicidar-4..
.
); qie padattedi a Paet oteotoliar-tie el magnific de. MM
- Dirant la nit del &Andrea
darrerament per l'Amadauna fiado:atoas . aconseguiren macas adquirit
cid, contrkineixen a dona: ma alt vea
lam gateada da Catiltitya timen
a la botiga de robes deis Me de Jo- Ilatt a aquesta magna temió
musical,.
clitsclecbtittnes partkulara 1
•
sep Llagostera i se n'emportaren
que seri, indubtablement, una de lea
Mal, per cumple, la de
unes guantes peces que . encara no més importants que Osado celebrad
es diatingela per trobar-se
hevien estat encetades.INo. •'oblidai puguin celebrar-se a Figures.
dala d'un cim; la de Tarragona pel
ren tampoc d'escame el cabila.
u ciplindid altar d'alabastre; la
Ron,. calcula que l'impo rt de la
BADALONA
Giran* per la un use amplbsisubstracció arriba a cine mil pastoConferencies quaresmak
i la seva escalinada majaste°.
res.
i la de Barcelona pela sus anAmb la brillant i amenissima conCap encarregat de la vigilincia
Co campanars besons i la seva cripferencia del docte arquitecte, barcanocturna no hagué tantear de la maloni En Jeroni Martorell S'obre el
litem, mataras que per penetrar a suggestiu
Seguidament, per mitjà d'esplént11tema de "Les catedrala de
l'establiment calia aixecar uns quanta
es projeccions, feo desfilar davant
pams almcnys la porta de ferro del Catalunya" tingué !loe una magniel nombrosissim i selecta auditori
fica iniciació del cicle de conferencarrer.
cies quaresmals d'enguany al Cerda otes les catedrals catalanes, glossaut
Que un fet d'aquesta mona
plament les bellacas de cadascuna
gues esdevingut en altre temps hom Catòlic, que ve amb elles a continuar
ta l'aspecte artistie, presentant les
no ho hauria estranyat massa. Però la scva meritòria tasca cultural i de
'rnatges més notables, exposant les
formació moral i religiosa.
ver aquí que es producía precisates de la seva construcció i el sea
Precedi la dissertaci6 una salteasment després que quatre alcaldes sespecial valor arquitectònic. Mereix
guita han reorganitzat els cos de "se- sima audició musical a dime de la
renos". Si el primer cop de provar senyoreta Eulälia Torras. Les be- smentar-se el parägraf anees i virant que dedicä a l'antiga i bellissila bondat de la reforma n'hem sor- Ilissimes obres de Haendel, Liszt i
catedral de Lleyda, que des de
integraven el progratit fortament escarmentats, ca; con- Granados que
a temps està convertida en caserna,
¡casar el set: total frads. Només aqui ma (oren dines exquisidament al pia- emareant la urgencia arnb què ha
hi pot haver alcaldes que tinguin no per la senyoreta Torras, la labor
'ésser redimida d'aquesta deplorafe en les innovacions.., lingüístiques valuosa de la qual—acollida pel conle situacib, tornant-la novament al
curs amb el majo: interes i
dels "serenos".
ulte, per respecte a- la religió i a
— Els aficionats a la cacera. que fou en finalitzar llargament aplaudi'aet. En escoltar el senyor Martoda.
trelianen per a la constitució d'una
el
poguerem nienys de recorEl senyor Martorell començà dient
Societat .de Caçadors, divendres e3
ar l'inoblidable canonge doctor
rouniren al Centre de Lectura, per que pocs temes hi ha que tinguin
Gaya,
el
qual feu de tota la seva vitanta magnificencia. La catedral, la
tal d'aprovar el reglament correspoSen—digué—desperta la idea de les da un continuar ano/note per icennent.
seguif la dita redempció, que Deu
— El governador de la provincia coses mis grans i belles, produint-se vulgui que ben aviat sigui un jet.
un vin sentiment de franca admiraha tramós a l'alcalde de la nostra
Com a complement de la confeciA en contemplar-bi els alta camcintai un telegrama en el qual susrencia, el enyor Martorell projectà
pus ¡inc a nova ordre l'aplicació de paliara, les esplèndides voltes, les tambe diverses fotografies deis temla seva resolució tocant al plet exis- cantiles de marbre, les tombes de ples que constitueixen la que fou
tent entre el $ industrials locals i la bisbes i reis, els retaules daurats, catedral de Sant
Miguel de Terrasen una parada, tot un veritable treCotnpanyia R. i F. de l'Ebre.
sa, que es el conjunt arquitectilnic
sor artistic.
aJ diguérem en altra ocasit'i que
Espanya,
mes
antic
que
asisteis
L'art es el trua mes exquisit de la
l'estnentada autoritat havia conccdit
de les anomeuades catedrals de
intelhgència i l'esperit humana.
un termini per satisfer a la ComL'art religiós es el mes selecta, es- Manresa i Castelló d'Empúries, popanyia les quantitats endarrerides
sent la catedral, la Seu, des de rapa- blado:u que len construiren com a
procedents d'un "canon" que hom
rició del cristianisme, l'obra arqui- expreasió palesa del desig que senconsidera illegal.
tectònica per excelléncia. En molts cien de tenir bisbe.
Finalitzà el senyor Martorell la
pobles i ciutats les catedrals i temFIGUERES
p:es són els imite /loes on pot tro- seva magistral conferencia dient que
El concert Sauce
les catedrals de Catalunya, testimobar-se quelcom d'art.
Les catedtals tenen sernpre un nis de la fe viva de les generacions
Aquesta nit tindrä lloc a la sala
Eclison • el tan esperar concert que caient majestuós, rcvestint majors de la nostra terra, ben dignes
el mestre Sanar donara a l'Associa- proporcions artiatiques que els tem- d'esser conegudes i d'eso« amadas.
ples, puix en elles troba la caciO de Música.
SABADELL
Des de molta dies que ve parlant- tedra, la Seu del bisbe. La cadira
episcopal Es el simbol de l'autoritat
Sardanas
se a tut arrial d'aqttest magniiic re,.ÁtiOONWEEK.Nat

del prelat. La catedral era antigament rúnic Ilet en ‚'ordenava i batetava.
Totes les catedrals tenen una mateixa finalitat religiosa, però en l'as-

cital. i :A solament entre els nostres
conciutarlana sinó tanibé als poi:des
i viles de l'entorn.
Amb mritiu d'aquest concert han
ingressat darrerament a /a benemd-

—k,-

,az„

:bit do lea 1

El darrer divendres el Foment de
la Sardana celebr.i. al teatre Principal el festival de sardanas que haviem anuncias, amb la collaboració
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Mas" bi tonel loe'preendpent:
— Sendas que sed Ittprafff
.,
lastima momia que no ea cacirdertvenebrida
ttbe alset
abradeBakIllor
* 41.1 45"
,
sin mie tocaren en un Roe twist, cd
que ere en un teatre i pee cridaven (Noguera-Pallereaa), ~NO«
'mear indirectament; per ta6 del es fan enllaç amb ad Rema cap
Barcelona.
Bu,-¿'una manera perillosa.
— Continua diteutintie Nimia
La sardana d'En Pep 'Al guinea
en
qué un campo« el mg Afinda-:
•
is una sardana senvAlatnent
deliciosa. A Sabadell no s'havia to- ment de R. O. Es ¿han MOIti amos;
cat mai i ion acollida amb una ova- perú no hi ha gran tosa d'avançat
ció rnolt Sarga. "Agredolça", d'En per ara, parqué sembla que als aeregidors
Cervera, fon interpretada molt corci s
eulle ea
diu que Deato
desPlauglasubiltirectament i essent com is una boni- ttuualó
ca sardana, agradi a tots eh sarda- fer-se.
— Per ara el atan confiáis fi- mistes, alai com també la d'En VaIlespir "Bolves de neu". "El gegant del a la uva tradició, no flama-nos
vent
diari.
del Pi", d'En Lambert, prou coneguda; la "Pirenenca", d'En Sanmarti,
TARRAGONA
que no ens digné res de particular, i
la coneguda d'En Bou "Alba" com- La Comlasi6 de Nonuments Donació :-: Albea nona
pletaren el programa, en el transcurs
del qual hom nota un gran entusiasS'ha reunit la Condolió provincial
me; formant-se a la platea del tea- de Monuments, havent-hi &salita els
ere un gran nombre de collas, una senyors Arco, Ixart, Font de Rubisardana dintre d'altra, que venia a nat, Balean, Barragan Moka, aedir que novament era arrelada la
tuant aquest darrer de secretari, per
nostra dansa a casa riostra.
¡robar-se absent el que ho es de la
Una vegada mes el benemerit Fo- Comissió, senyor Oliva.
ment de la Sardana pot marcar en
Es va donar compte de la- visita
la seva histbria un triomf indiscuti- feta a Poblet i s'acordi redactar una
ble.
Memòria sobre les obttejleUeFaració més indispensables que Aun de
MASNOU
verificar a l'ataje i histerielennetitir.
Un accident d'auto
— Ha estat Iminenat jutge muniA l'encreuament de la carretera del
radicad.. Ea
Masnou a Montmany i Granollers cipal d'aquesta Sititat
l'uatomóbil del senyor J. Prat de la
Riba topi contra un carro. L'auto era
ocupat per En Ramon Plantada, el
seu fill Joan, i el senyor Prat de la
Riba.
Després de l'accident passa per
aquell lloc l'automòbil d'En Domenc Sert, que traslladà els ferits al
Dispensari de la Creu Roja de Llobregat.on morí En Joan Plantada;
En Ramon Plantada fou curat de ferides greus i després fou dut a l'hospital.
EI senyor Prat de la Riba sofri
només ferides lleus. El 'rolar resida absolutament

BALAGUER
Subhasta deserta :-: Radiotelefonia
Ei non Aluntament Teatre
S'Im celebrar la subhasla per construir la tanqueta per al carrer dasant del Segre i no hi comparegue
cap contractista.
— L'antena de radlotelefonia que
feia pocs dies bavia installat el Sin-

Ferran Venden. .
— El distingit arqueitieg2ti'Eduart Toda ha let donació M'angra
cardenal - arquebiabe d'una interessant col-terció"' d'objectes prelbif tb.
rics.
— Amb motín d'haver estat jubilar el doctor Dei. s'ha encarregat
terinament de la Insnecciá-de-Sanitat d'aquesta provincia
ièreor
Agusti Soler, i de la sots-delegacib
de Medicina el senyot Pare Reca-

— Per als rifes 2,3 i 25 del 7.3tee
que som el Club Gimnästic té andaciddes dues grana partides de futbol,
en els quals contendiran el primer
equip de la dita entitat esportiva i
reclino francés F. C. de Cesta, finalista que és de la copa de França
1923, classiiicat per a la semiiinal
del Campionat de França d'enguany,
el qual equip ha vençut la "Red
Star de París" en les eliminateries
de la copa de Franca rala, i =mista en les seves filas amb cine jigadors internacional,.

:91,2

•••*-2J-v>4,1

s-Aetzi,

PRIMER AN1VERSARI DE LA MORT DE LA SENYORETA

Aill DEIS ANGELS MATE' 1 PLA
"Caixa Pensions

Vellesa 1 d'Estalvis Catalunya"
Malaits", de l'"EsSecretäria

de
per a la
de
Vocal del Canse!' General de la
del "Casal per als
de la llena que treballa";
cunera' de
de Santa Madrona", Congreganta de les Pilles de Maria
cola

Secretäria

lInstitut
d'Infermeres

Morí sobad al

i

26 anys d'edat, el dia 20 de març de 1923, a !a vil de Wat

Confortada amb els Sants . Sagraments 1 la Benedicció Apostólica

(A.

O.

S . )

•

i Reverendíssim Senyor Bisbe d'Avila b , Doctor Enric Pla i Deniel, son oncle; els seus afligidíssims pares,
Damià Mateu i Bisa, i Mercè Pla i Deniel; germans Miguel, Mercè, Josepa, Emília i Carme; germana política Júlia Quintana; oncles,
Eu'äria Mateu, vídua de Castillo, Dolors (religiosa de Jesús-María), Narcís, Emitía i Trinitat (religiosa de Marta Reparadora) Pb i Deniel; cosines germanes, cosí germà i parents tots; la "CAMA DE PEK'SIOND PER A LA VELLESA I D'ESTALVIS DE CATALUNYA",
i les Juntes de l'INSTITUT DE LA DONA QUE TREBALLA", del "CASAL PER ALS MALALTS" i l'ESCOLA D'INFERMERES DE
SANTA MADRONA" en recordar la trista nova, preguen als amics i coneguts la assistència a l'Ofici solemne i Misses que, en
pietós sufragi de la seva ánima, se celebraran demä dijous, dia 20, a dos quarts d'onze del mati, a l'església de la Casa de
Carita& per la qual mercó eis quedaran cordialment reconeguts.

1

No es convida particularment.

Per respecte a la santedat del temple, el dol es Una per acomiadat,,

També seran dites mimes a les parròquies de Santa Maria de Jesús, Santa Anna, Nostra Senyora de Betlem, Nostra Senyora de la Mere, Ni».
tra Senyora deis Angels, Santa María del Poble Nou, i a les esglésies de Ne gra Senyora de Pompeia, Maria Reparadora, Jesús Maria (carrer de
Casp 1 .Sant Gervasi) i Rvnds. PP. Carmelites, de Barcelona, 1 a les parròquies de Campins, Sant Celoni, Fogäs de Monclús, La Costa del Montseny,
Muscaroles, Palaudäries, Sant Vicens de Gualba, Montseny, Santa Maria de Palautordera, Sant Esteve de Palautordera, Llinàs del Valls, Perelada i
Avila.—L'Eminen tissim senyor Nunci Apostòlic, Eminentissim Senyor Cardenal Arquebisbede Toledo, Primat d'Espanya ; Eminentíssim Senyor
Cardenal Arquebisbe de Tarragona, E xcel.lentissim i I1,lustrfssim Senyor Bisbe de Barcelona, Llustrissims i Reverendissims Senyors Biaba.
Girona, Lleyda, Seu d'Urgell, Solsona, Tortosa i Vich, tenen concedidas indulgändee Pele actea de pietat que es practiquin ea bd de
l'itnima de la difunta.
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•piataia does ooaferaoanida la atila. francesa

xvnt
primor 4. la forma
setomorto de ilolon", intro-

eseset‘ •

parlà eempre amb facilitat 1
amb estil elegant.
Els nombrosos exemples que
Illuetraren el era treball feren
execuiats pele tostres eXcellente artistas Franeese Costa i
Blai Net, amb encert unänimement elogiat.
La concurrencia. que fou extraordinäria. aplaudf el cortenneiant i els artistes amb el

enes gran entusiasme.
OREE° GRACIENC
Ben's ad el programa del
concert-repàs que. dedicat als
sets. soeis protectors, celebrare l'Orfeó Graciene. en el E eu
propi estatge social, demä, dimeeres, disida de Sant Josep, a
lee cine de la tarda:
Primera part.—"Vollant la
t'entreve". ealceills; "Caneó del
trobador",'Freixa s t "La mort
de la návla", Lambert, i "La filia del rnarxant", Cumellas Ribd (per les tres seccione).
13arearola", Weber; "Nupcial", "Oraeid de mercès" i "Es
juny", Lamole de Grignon:
"Lea campanee de Talló" i 'El

a:e'

f

.411111111
iliketalertiela ,e1 ale 1114"
4101 da
tie ael Situr
ikikeleledft
,tiet _
bit011ierl ..selidong eta"
ressinie4 quet perfora idee "De cid' papal ateltb)e.
El die palme del mes etti:
la Iterados amiga% ilitatreet-la amb
liter rebut f•ementat apea'
phi amén de dfaeoeitket.
Aposta catifeeded.a terd ' pdblice. Gil Parda ea andiduria seis*
me tetas les fuga:bit:Mes per res- S. S. Pbne El, i fen amasa Id
omitida ~km 1 tiadri bloc al tea Pare de tibies. eo5ecei6 de
fies del grande/e temple es
matas rodal, Santa Ciare, 8 1 la
El mateix Centre té ende:lada pa cid i dema medalla der
al proper &tunde tata vieira cona a tira de les testes de l'Any Jebe«

L'Orlad Calaln, Kluild

Cestuna tradlolonal ea aquesta
*poca de l'any, prepara una ed-_
de de <Metro eeiteerte de guaresma, que es donaran lei
alta deis Misales diez 23 i SS
mere 1 5 abril 1 del dljoue 10

L'epoca de l'Imperl fou destructiva i la 'Sonata' no re-

El eonfereneiant placeta una
remarcable cultura musical 1

'in:S.- 4

OREED CHALA 410101*TE
rdf QUARESEA

VOX a Franca ea 1735, 1 les abril.
plredhlecions d'Anbert dkquest
Colaboraran-en eqneets con**ere, alares I joioses, encara verte artistas tan eminente com
Ipas Patee profunditat. Ansias% el cklebre pianista rus Alexan*opte les de Leelair, de mas dra Dorowicy, ForpnIsta aleszaplitad 1 gran inventiva, i ex- many Welter Drwenelry, 1 els
pliok cosa el "comerte", sota solistas vocals tirtes. Andreu
See trifinbudee italianes 1 ale- Fornells, Concepció Callao, 1
poleayea que van modificar el Srs. Emili Vendrell 1 Antoni
theu carketer intim, calgué en Planas, autor atmest darrer as
franca decaddescia, i aNudf "(Pudre poemes" per a quatre
Viotti,. durar gran artistas del1 »listes amb acompanyamen t de
segle.
plano, premiats en un dels ConLa *Sonata" foil tambil defi- cursos Musical. Patxot, que es
nida justament i arnb olaretnl donaran en primera audicid.
L'Orfed Catalä. ultra oxeenpel generar Pincherle, expLicant
com fou importada d'Ithlia
lar brilles obres del eme rapars'adepth rkpidament. Senaillo ' tole antic 1 modern, algunas
(1710), Rabel (1713), Duval d'elles no sentidas de molt de
( 1713) , van donar alguna «em- temps, donarà en primera audiplea curiosos 1 ben reeixits. ció importante composleions
Praneoeur (1720), i sobre tot catalanes 1 estrangeres.
L'abonament a aquests guaLeclair, han ofert els mes etaInirables 1, posteriormen t, Ga- tee contente ha quedat obesa al
vimes (1760). va iniciar una magatzem de mestice de la Unid
revOluciet romisntioa i senti- Musical Espanyola, Portal de
mental.
l'Angel, 11 9.
vengué teta la seva importänefe a Franca fins que arribaren
ele grane resistes del segle XIX:
Saint-Saens . Debusey i Gabriel

-•

Les sardanes
EDUARD TOLDRA
Dèiem ja fa temps que les

tres

de la sardana
tren En Pep Ventura, En Josep
Serra i N'Enric Morera, sense

pedres fonamentals

sense un
d'ells no hi haurien sardanes.
Pep Ventura tragué la sardana
co mla pedra de dins mateix de la
terra; Josep Serra la poli iii dibuixà
les mils facetes; Enric Morera la revestí i Ii donä motllura. Sense En
Serra la sardana hanria mort el dia
que morí En Pep; cense En Morera
la sardana hauria estat l'obra d'una
epoca; gràcies a aquest enllaçament
de l'un autor a l'altre. gràcies a la
continuitat d'aquests tres hornee,
avui la sardana és la monjoia de la

no hi llamee estat

riostra música.

Dibuixats ja tots els caires de la

complement de la conferencia, seguid
la part vena de la nostra Barcelona.
Lloc de reunió: A tres inserta de
deu del mate davant del Crup Escolar
Baixeras.
INSTITUT FRANCAIS
Denté es donaran dues conferencie s d'alta cultura, la una de sis a
set, a rama del senyor Lambert, sobre "la atedra gatea", i l'altra a
perra del senyor J. J. A. Bertrand,
de set a vuit, sobre "La ciencia contemporinia (histeria i arqueologia)".
Lea das conferencies són gratui-

ao-Nidaß Sliecke4113kta A fiAZGA6LON4.4,Suudist 1ee Os late:muera nutre a tea 7 del mea):
Altitud, metro:
sao, 1000, 2000, ecoo.
aso.
WNW. NNW., NNW. WNW., NNW.
Direcció:
Velocitat matra per legan:
3,
2,
3.
4.

Plató de ladeas: a 3,868 metres. Altostrat&

1

OBSERVATORI METEOROLOGIC DE LA UNIVERSITAT DE BARCELONA

HOTC1 d'observei6: 7, ze 115 hora
Baròmetre a zero i al releen de la mar: 756'7, 7565, 756'3. — Termòmetre see: 10'3, '5'8, 12'8. —
Termòmetre humit: 8'3, rce7, — Humitat (centeseimes de saturació): 81, 49, 83e — Direcció del
vent: WSW., SE., SW. — Velocitat del vent en metres per segon: 2, 1, 1. — Estet del cel: tapat, nuvotes.
Classe de núvols: cirrus-strats, alts-strats; cirrus-strats; cien», cirrus-cúmuls.
Temperatures extremes a rombra
Miorima: 17'4. — Minima: 8'& — Mínima arran de terra: 7'4. — Oscillació termomarica l eee. —
Temperatura mitja: 13's. — Precipitació aiguosa, des de les 7 llores del dia anterior a les 7 horas del
dia de la data: o'o milfmetres. — Recorregut del vent en igual temps: ros quiltimetres. — Observaeions particulars: boira.

tot l'encis d'una noia estimada, en
sabreu cada bellesa i salaren també
el que costa l'estimar i l'ésser estimat; per?, també trobareu un dolç
consol quan sentireu l'" Esperança"
d'assolir l'ideal cobejat
De la caneó popular "Catarina d'Alió" n'ha copgat ott el dramatisme,
i amb enèrgiques frases glossa la
calúmnia de la sogra i la venjança
brutal del marit.
Recentment ens ha donat el test
de "Camperola", plena d'una gràcia
exquisida i d'un tecnicisme atrevidissim.
La gràcia essencial d'En Toldrä
rau en el set: esperit apassionat i intensament humit que li fa posar en
els seta motius un impressionisme
formidable, impressionione que descriu admirablement l'estat d'isnim de
l'autor a l'escriure l'obra, remaló
que l'ha impulsat a crear la sardana,
el mitjà ambient on vivia en aquel'
instant.
Es per això que En Toldrä no cal
que expliqui que hi ha en cada sardana, perque ella ho diu abastament.
El ternos, que no passa en va, és

poeseint aquesta tota una
fesornia, podien els músics joves
llançar-se a la creació d'una escota
moderne.
Gomas comparar la sardana amb
la música cesmopolita: despees deis
periodes de Bach, Haydn i Beethoven, calla l'aparició d'escotes modernes de tendències noves. I aquestes
acoles han aparegut i han reeixit
parqué la música, gràcies a aquella
tres genis. ja estava feta, ja tenia
el que ha de dir-nos les ¿acreces parústec villaneet", Blaneh M. un cos i una änima i a aquest cos rentes sobre la personalitat d'En
posicions,
cercar
:aoves
permès
li era
(Per la seecid de senyoretes).
Toldrä. Nosaltres ja les endevinem
Serena part.—"Jovenlvola", noves formes.
aialagadores, donant-li un nom entre
desla
sardana,
doncs
atnb
Igual
blillet, i "Caneó de traginers",
les grane figures de la nostra múdespees
"Toc
d'oració",
ores
d'un
Fornells (per la eeeeió d'hosica.
des"Pubilla
empordanesa",
d'una
me. ) .
Jeroni de Moraga,
da
amunt"
havia
"Serra
mis
d'un
Rue
del
Volea".
"Els remers
Eduard Toldrä naaque a Vilanova
sardana
ixent",
un
"Sol
parèixer
Dond'arrieiro",
Tapete; "Canto
i Geltra l'any raes. De petit comencel; "Sardanejant", Buzó; "Re- que marca la fita entre l'escota cus - çà ja els seus estudie musicals amb
mordiment" 1 "La nostra vere- alce i l'escala moderna.
Deixant de banda En Juli Garre- el seu pare; als 7 anys toca y a el vioma", Morera (per les tres sec11. Quan en fingiré /0 vingui a Barte, el formidable compositor de Sant
cione).
celona, entrant a l'Estola Municipal
ELS CONCERTS DE L'OR F E() Fel',• de Guixols al qual no el podem de Música, on estiguí
sota el mesGRACIENC AL TEATRE ELDO. con.Weerar aun a creador d'una estratge d'En Nicolau, En Morera i
cota, perque la seva producció reFIADO
En Gälvez (professor de violi, avui
presenta un cas únic. Hem de dir
Per al ooneert que l'Orfeó que el creador de l'escota moderna mort), son/ de l'Escola als 16 anys,
fundant
el Quartet nenaixement al
Graciene donarà el matí del is l'Eduard Toldri.
propsinent diumenge al teatre
Sabem que davant dels mote es- qual dedieä totes les seres energies;
adorado, bi ha anunciades les cola moderna s'aixecaran veus cla- amb els seus cornpanys de Quartet
estrenes de les obres "Dan- mant per la dignitat de la sardana corregué per tot Europa, deixant areant", sardana, d'En Pere Jor- i protestaran d'intromissions i mo- reu una agradosa impressió. El
dä; "La non-non dele blats", dernismes, però sabem tumbé que els Quartet Renaixement, fundat l'any
caneó de N'Apelee Mestres, i que així clamin mis d'una vegada z91,, desaparegué l'any 1921; com a
"A En Clave", Bardana de N'An- hauran bailat, sense donar-sen gesta important d'ell recordarem
l'audició integral dels quartets de
toni Botey, director de l'Orfeó con,:
una sardana d'En Toldrä
Badalord. Aquestes obres són amb
mateixa facilitat que una Beethoven. En Toldrà també es dis.
per a cor mixt i l'úlMnaa srträ d'En 11 ,.. En canvi, ocre), la cobla, ungí ea mantes ocasions cona a concantada amb acompanyament per tocar-la, hauri necessitat un tec- certista, donant també una audició
de niebla.
nicisme sois assoliide per una veri- amb companyia d'En Blai Net, de
131tra les esmentades obres, table agrupació musical. Altar) sol les sonata per a violí i piano de
bi butri l'estrena de la sarda- ja representa una de les cabdals va- Beethoven.
De molt jovenes sentí les inquiena pote a Dobla "E1 mestre de lore de la sardana moderna.
minyons", origina, lambe, d'En
Eduard Toldrà, inefablement ha tuds de la composició; als r8 anys
quan els seus estudie es plasmaPere Jordi.
coses noves dintre la técnica bou
En e. programa figuraran, en portal
ren en obres i l'any 17 mostrava la
sardana en quant al ritme i a
de
la
primera obra, precisameut una sartse altreis eomposicione. "Crila instrumentació; el ritme binari
sti/das", Català; "La font de sap trencar-lo cense perjudicar-ne la dana, 'Sol ponent", que li premiaMore"Estiuenea",
YAlbera" 1
Els instruments sap en- ren en un concurs de Girona. Des
n; ejeverifvola", 3fillet; "L'es. dansabilitat
Ilaear-los graciosament aixi, per d'aleshores les seres sardanes cotivada", Lamben, i "Caneó de exunple, no us donaren compte que meneen de guanyar-se l'apreci del
traginers", Fornelle.
públic; d'entre elles recordem: "Sol
solo i seré perque
Ezt: aquest concert aportan la tenora fa un
ponent", "Llena p lena","Esperana
un
altre
instrucant
el
haurä
pres
Etti cOneurs la notable cobla ment, ades sentireu el cant com em- ca", "La enrolada", "Mariona", "La
*Aro*, de Mataró.
nevada", "Caterina d'Alió", "Sol
botanas pels aleles instrumento. Sap ixent",
(equestes sis
Aldea DE LA MESICA
per damunt de tot omplir el so de la derrotes"Camperola"
foren premiada en diteLilly Bafgren, l'eximia can- cobla, mai no queda un buje degut
tatriz: noruega, repetidament a la meravellosa combinacid dels ¡ni. rente concursos) i encara d'altres que
no en record= el none total unes 17
aelsenada arreu tulenrepa 1 es- truments.
de Ea autor de les "Glosan de ler
peetabnent si nostre Gran TeaCada sardana d'Eduard Toldré és odensa
de Vilanova" per a cobla, pitre del 'Atea, eerit preeentada un poema, un monean d'emoció in- las d'un
ritme i un colorit esplenprtallUnIent pela Anales de fa tensa, de pueió encela. Enamortt dids
(premiada al Cansa Pauso).
»esa con a intatrpret de "he- de la nattua, up cantar-la ansb magEntre
ele
carea ge.
de músider* es la que' purtsaima forma nifiques frasea. OMS e la tiesa obra
té aceites unes as cançons per
kuNdsal eseeNeix, segons pro- de la melasteis d'una "Lana plena", ca
a
caos
1
pleno,
un
marta
arda
diga& 1ir ~loa de tot erren, el ea posar pela sostres ullie totes tes (prendat a Olot), un altredecoartes,
.11110111 *e en les grane obres sombres d'una *Nuroleda4 o té eap dit
"Vistes a la mar" liebre els ver*e tala U boa &plan- desalan fakir!' infantkota que

.

dadrat, mollas
rir

°ffltyri.:FR
I:zin!

sardana,

ddna "La nevada", aeompanyaat-la, sa d'En Mentol' (premia' ale memos Rabea); * Sis gonete". per a
leas esterleat.se sota el pes de la viett .1 piteo (ptemiets el cucare
Itek Asede ellatiretilFeepd pie d'a. Pertior). Finaba»; da autor d'una
quell imiten« Me adiete eh Itere *Silla" per epfea ~sera que ha
otee %cede . per Y dele
bek 10.4 liam terne diva
Andddeb libra i
die', mime es
pero, de k marrequia de . 1es wad.

quers per anunciar-li el seu
propòsit d'augmentar el pa cinc

LA NOVA
MANCOMUNITAT
UNA OPERACIO FINANCIERA?.
La misteriosa reunió del
Consell Permanent a la qual
ons referiem en la riostra •
ció d'ahir, no és misteriosa per
a tothom. Si els diaris locals
no han pogut tenir-ne cap referencia, "A B C" de Madrid, en
cuete sap be el que sti va

tractar.

Sanable que la nova Mancomunittat topa amb alguna dificultat financiera. Per vencer
aguaste dificultat, el Consell
permanent, segons el diari madrileny, es proposa de "realite r una ciperació financiera, que
no sirposa Ferntssid de papar,
i per a la qual se m'Ilícita Favalament de l'Estat".
Aquest "que no suposa lemissei de papen" vol dir que

serä una operació que no augmentaré el deute de la Mancomunitat Pere si no es traca
d'obtenir nous erectas, no sabem peralte pot servir l'avalament de l'Estat.
El senyor Sala es molt capar de fer miraeles.
GUERRA A LES Fi
La Mancomunitat governativa nd estima les flore. Les flors
eón una cosa q uxosa, superflua.
Coincidint amb l'aparieió — de
/a qual parlävem ahir — del

mob/et vitrina-armari-arxivador, de caoba i de cortinas ver-

des. a l'avant despatx del senyor Sala, han desaparegut les
flors que ele habituals de la
casa estàvem acoetumats a
veure damunt l'arquimesa (no
l'arquitectura, com ahir ens feren dir els nostres volguts iinetipistee) que bi ha davant
per davent d e l moble nou.
Els dlputats governatias no
esian -per les coses bellas i
amables. Manea un moble d'oficina i el posen on cal. tapant
un quadro inútil, treneant
llamen:a de la decoració
na sa/a. Sobren unes !Ion i les
treuen. Les flors nornés fan
bonic al treu de l'americana.
EJ sem-cr Garri g de. per exemple. castre secretar! del senyor
Sala. tet una veritable debilitnt
per Huir un claven a la solana.
Pere flore en un gerro, flors
per fer amable el ronjun r d'una
habitatiel Allí) desdiu de la s e
riositat d'una corporaefil efe\
cial. haurh pensat el senyor Sala. I les flore han ostat suprímeles.
TJñ company de reportatge,
guitarrista de rennm, que estima les flore perque ds artista,
n'estä consternat. No troba
que la bona administració estigui renyida amb el bon gust.
I 11 hem sentit aumentar, timidament, que aquesta mena
d'economlea no »Peticionaria el
problema financiar de la MancomunItat, que sembla este are
preocup a tant el Coree!! Permanent.

•
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Dei Municipi
emegroomo.

kANITESTACIORS DE L'ALCALEI1

Céntima per quilo.

1 res raes.
COMPLIMENTANT L'ALCALDE
Han complimentat l'alcalde:
el secretari de l'Acadèmia provincial de Bellas Arte, senyor
Rodríguez Codo/ä, per remetreli el dictamen que fou en canregat a fa dita Academia relacionat amb la nova organització de les futures exposicions
d'Art; el marques de Vilanova
i Geltrú; el senyor Eduard de
Camp i de Gibert; el coronel
senyor Joan Malpica i el fill del
que fou tinent d'alcalde senyor
Llufs Amargós, per agrair en
nom propi i de la seva familia
els actes adordats per d'Ajuntament a la bona memòria del
sets pare.
MULTES DE LA COMISSIO DE

PROVEIMENTS
A proposta de la presidencia
de la Comissid de Proveiments,
¡'Alcaldia ha imposat una multa de 50 pessetes a Margarida
Pelad, concessionäria del Non
número 309 del mercal. de Santa Catalina, per haver vertut
cara a preu superior al de taxa.
BESTIAR ESCORXAT
Sacrifici d'ahir a l'Escorxader: bous, 8 i 2 per a Sarriä;
vedelles, 323 i 10 per a Sarrià;
moltons, 229; bocs. 80; cabrits. 299; anyells. 1.257; bens,
529; eahres, 59, i poros, 3d0.
DEUTE MUNICIPAL
Efectuada el dia 15 del corrent l'extracció de números per
a l'amortització d'obligacions
dels emprèstits de l'Interior,
d'aquesta ciutat, que té emesos
aquest Munieipl, es fa palie
el següent resultat:
Emissió de primer de gener
de 1906. Serie .4. Sortefg número 73 de 20 tifols: clM 6.87 1
al 8.680 1 del 19.951 al 10.960.
Emissió de 15 cle maig de
1908. — Sèrie B. Sorteig número 66 de 100 tttols: del
59.501 al 59.600.
Emissió de primer d'abril de
1907. — Serie D. Sorteig número 44 de 10 title: del 5.271
al 5.289.
Emissid de primer d'octubre
de 1913. — Se.rie B. regona
ampliació. Sorteirr número 42
de 20 titols: del 221.191 al
222 °no i del 230 521 al 230.530.
Emissit5 de nrinire de gener
de 1916. — Serie B. tercera
amnIlacid. Sortelz número 33
de 10 tito/s: dei 250.531 al
250.340.
Etniosió de animen de mere
da 1917. — 9rie II. quarta ampliaciá. Sorteie número 20 de
30 tftols: del 269.261 al '269.270
de) 28/.181 al 28 1 100 1 del
298.841 al 296.850.
ETi8Si6 da p rimer d'octubre
de 1919. — Serie re sisena
Sorteig número 13 de
3 1) titule: de) 406.251 al 406.280
del 413.111 al 413.120 I del
428.901 el 428.910.
Emiestó de primer d'octubre
de 1920. — Serie B, sotana amSortelte número 8 de 30
Libelo: del 463.031 al 163.040.
del 463.141 AA 183.150 1 del

188,801 al 441810.
»luid de primer da gener
de I90š — Reforma..
ndmerq 4 1$' de 1100 ttola
i..de
17.30t
1741101,1114 • MIS al
f
114481 111 8441
4 al .$4.114
U*
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seti, al sen rae« celebrada. A
ases e Mari l'almoina jet Dime
Sant Pare de l'Associació espia
devota de Sant Jame que 63 is
realices la magna empresa anido/
religiosa de pujar el temple.
En i odf cam
enaorr-li ilm
Parea a
iaotsserleruce
i étoi

tea.
CONFERENCIA DE MOSSEN

LLORENÇ RIBER
Ahir, a les set de la tarda, tingué
lloc al local social de l'Associació
d'Estudiants de la Universitat No-

diencia de l'Aissociació Espirite 6
Sant Josep amb el mi porta/mil
Propagador de la Devoción a Sop
José", de la Junta de construce;
de l'arquitecte senyor Gaudi, sal tee
de toses les associacions canónica:a*
estableces al Temple de la lag*.
Familia, li preguntä afablement d
Sant Pare: "Tens cura d'initnes?",
en contestar-li afirmativament, I/ 4.,
gué Sa Santedat: "Agracien amb
rafecte aquestes proves d'amor i
nació que em tramets. Jo et bene.,
xo i faig extensiva aquesta beneffiess
a totes aquelles persones i collemt.
tats pela quals t'interesses; beneeins
la leva i els teus amics, ¡
molt espccialment els taus feligresa;
p:r això t'encarrego que els trametis a la primara oportunitat que tinada
la benedicció que vaig a donar-te.
El sacerdot s'acota u rebé de les ataei
Mil augustes de la terra la santa be.
nedicció.
De conformitat, dones. amb l'exprés
desig del Sant Pare, utessén P•04,
donarä derni, després de 'a reina solemne de Comunió a La cripta del tau.:
ple ix benedicció papal. amb
cia plenària.
EI capellà dcl Temple de la Sagrada Famila reté al Vatici metes
provea de l'afecte que el n2strc templa
expiatori mereix. Menormver Salan'
ent del 'reek,
li parlà extensament
menina d'En Gaudí. Assabentats de
l'estada de 111055ill Pares a la Cid*
Eterna el saludaren molts saceniati
catalans.

va l'anunciada conferencia, en la qual
mossen Llorenç Riber elegí, amb
la seva exquisida correcció, alguns
parägrais de redicha intima de "Vida i actes del beat Ramon L/ull",
editat a Mallorca amb motiu d'un
hotnenatge commemorant la memóría del gran mesure.
La concurrencia selectissirna que
escoltava amb fruició manifesta algura detalle magnífica de la biografia de Ramon Llull, aplaudí el conterenciant i elogié el seu encere en
escollir els passatges mes florits del
llibre i per la delicadesa amb que
foren elegits.
Sabem que aviat es farä de l'esrnentat Ilibre una edició pública.
CONFERENtIA DEL SENYOR
P. CASADES I GRAMATXES
Divendres passat al Centre Excursionista de Catalunya el senyor
legrl Casades i Grarnatxes va donar
una conferència amb el tema "Idea
de la civilització faraònica, amb ocasió del descobriment de la tomba de
PELEGRINACIO
Thot-an-Khamen". Va fer an resum de la cronologia de les dinasA TERRA SANTA I ROMA
ties egipcies a partir dels temps preLes noticies darrerament cebada
històrics en qué ala afirmat domidele seus corresponsals i dclegats a
naren les dinasties divines dels "sePalestina pel Comité de l'Ora de Cr
guidors ¿'Horas", anteriors de so sevallen del Sant Sepulcre. Capitel d'A:
gles a l'era vulgar.
rasó, organitzador de la pelen/ad
Indici les dades que conté el Gi"de primavera als Santa Llocs i a isi
nesi relatives als primera pobladora
insisteixen en ponderar l'ensotó,
de la coima del Nil esmentades ¡amal.
bé en els Anafe de l'Egipte. Recor- me que entre l'elernent llati dehala
tat Santa l'anime äaeuella
dä la invasió de Mines, fundador de
duit, preeisornent pel peculiar
la primera dinastia Tinita, amb la
ter que li dóna lésuer organitzada re
seva capital Abydos, trasIladada desentitat tan competent i Tapia com
país a Menfis, donant aquí erigen a
la del; dits cavallers. En obsequi ab
l'imperi memfita, la civilitzaciä del
qual es revela arnb els monuments pelegrins es preparin diversos acteo
es quals donaran Indit relleu a la te.
dels faraons Huni, Esnefru i Khéops
cona són principalment l'esfinx amb legrinació.
Trata els dies feiners, de sis a td
el seu temple, les pirarnides de Guidel Comité
ada i les estàtues conservades de del vespre, els senyors
temps tan antics. Parlà del trasllat troben a "La Hormiga de Oro" (pta.
de la capital de l'imperi a Thebas, ea de Santa Anna, 6) a disposició
en l'època anomenada feudal, de la pelegrins i en general de tots aquel
qual època indica eh mis notables als quals interessin consultes i detallsi
explicacions relacionas amb el dente
monuments que caracteritzen els
raliatge.
regnats d'Amenmat i Usortasen.
Parle el conferenciant dels ritus fu- PARROQUIA DE S. PAU DEL
CAMP
nereeis, que tingueren gran deseormllament en l'epoca de les dinasL'Associació Josefina d'aquesta partics tebanos, relacionant-los arnb les ròcpia avui. diada de Sant Josep, ob-4
creences sobre la vida futura, i essequiarâ el seu Patró amb els culta
pecialment relatives a Iänima i al seients: a les vuit. Mi353 de C0'.
"Doble", la vida del qual en la casa inuni,5 gerim i amb predica preparaeterna, representada per la tomba, tiorla pel Retad. rector, i càntics; 511
havia de mantenir-se, assegurant de- I d . mira solemne a veus ; a do"
CU
més la consereació indefinida del quarts
de cinc de la tarda, Sant R0
del
con per la momiliezel.S. Aleó feia
sari. visita al Santissim, exercicis
que es dipositessin a la tomba els
mes de. Sant Josep. serm5 rl rota
rend nr:43,h Miguel Angi i , eicarl,
objectes mis preciosos, els aliments
i begudes mis estimats, i tot ço
chties.
que pogués desitjar el "Doble" per
‘'Els dies feiners continua el mes b
assolir una existincia L'He en el
Sant Josep durant 'a mi::st de set,
sepulcre, Amb afeó explica el:: tre•
eapr:cio del Santissim.
sors descoberts a les tontbes ramIs, i arä
d'una manera especial en la de Tot- 1--e-•an-Khatuen. Els bells monuments i
obres d'art de l'època que coi:vi-in
U II
el regnat deis faraons de la mollarquia thebana expliquen les tneraveELS OBRERS BARBERS
/lea guardades, durant uns 35c0 anys.
En l'Assemblea celebrada pelo ele"
a la tomba del darrer faraó de la
ments del Sindicas Link dr barbe'
dinastia XVIII descoberts darrerapar traztar de l'incatneliment del desment per Carnarvon i Carter.
caos dorainical en algenes barberin
El senyor Casarles illusträ la seaprovar-se, per unanimitat. tin o
va conferencia amb un nombre con-me.natd'uCoisóperal:
siderable de projeccions dels mis
rail
notables monuments de l'época, prin- trevistar-se amb els patrono de
cipalment els de Luysor, Karnalt, Be- per mirar de resoldre aquest curaca,
que altrament oncena pertorba r 111
ni-Asean, bledinet-Abu i lbsambul;
obro
de les estàtues, relleus, pintores, 'no- borle; reiacions entre l'element
bles i joielfs, conservats als niuseus; patronal del rann
AMENAÇA DE VAGA
ocupant-se en la darrera part de la
conferincia del descobriment de la
Una Comiasió de trebaiLadores de
sonaba de Thot-an-laamen, projeccasa Indústries Metal:tire/ves ra rt.
tant-se els notabilissims exemplars
sentar-se a la gerència de la casa, uy
descoberts a les cambres seputcrals,
nitestant que si no celaren al trebal
o aigui ele carros, 'lita arquetes, co- els obrers accmiadats damit es decled
pes, eones, eetätues del Jamó, d'una tiran tetes elles en vaga.
riqueza i gust exquisit insupedables, EL TREBALL A LES FLE010
i. finalment, l'arca que conté el aurPer la pericia han unte inessde
eolas amb la mória del faraó, on els
moldes i exultares amb or, pedrea setre multes de roo pessetes a
tanta patrona Bequen', per istmo*.
precioses. esmalts i els exquisita trefell.
balla de talla pintura causen admi de la Ilei del traen sacan ab
yació, revelant lastet d'esplendor que de pa.
va asedie l'Egipte en l'època ea que
DENUNCIA CONTRA of
resuarea els Theines, els &mesh>
PATRO
tepe, ele Seil 1 elll Ramada.
El S'Adiad Ubire
enetammemeee

socuL
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ti Mide* Ale +81hee
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Menten ha tenia* a la
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lefa
rorde
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151 vota centra Els obrersi011 - El'rel Jerdl es re- Theinli
el Senat apreva lis dementa tamal- sistelz a renunciar a les Cedilla lat
el conjunt de la tnosament la mort voluntäriament els declaració ministereforma fiscal dels sacerdots c seas drets a la rial del non Gavera
C000118
atòlics
r

París, 18. - El Senat ha aprovat per
kir vote contra 23 el conjunt de la
reiorma fiscal.
Les esquerres s'han abstingut.-Har,
ELS PROJECTES FINANCIERS
COMISSIO DE FINANCES
EXAMINARA LES MODIFICACIONS INTRODUIDES PEL
SENAT
París. 18.-La Comissió de Finances examinará demi, a la tarda, les
smdificacions introduides pel Senas en
el projecte financier votat per aquest
darrer.
El ponent general, senyor Bokanowski, presentará la seva informació
dijous i la Cambra reprenda la
israssió l'endemi
Als centres parlamentaris es creu
rieralment que pot establir-se seno,
d:iicultat l'acord entre les does assemblees. - Hayas.
bESSIO DE LA CeMBRA. -LA
REORGANITZACIO

.„- -

EL GENERAL PRIMO DE RIVERA, PARLANT AMS UN
ESTRANGER, HA DIT QUE EL GOVERN ESTA MES AZUELA? QUE
I QUE LA Fi DEL DIRECTORI, QUE POTSER NO szaA uumr*NA,
PEN DE FUTURS ESDEVENIMENTS, QUE SERAN ELB <Mg
LARAN EL CAMI PER ARRIBAR A UNA FORMULA DE GOVERN

REGULADORA
EL CONSELL SUPERIORDE LES CAMBRES DEL COMERÇ, INDUSTRIA 1
NAVEGACIO HA ENVIAT UN ESCRIT AL DIRECTORI POSANT-LI 824
EVIDENCIA LA NECESSITAT DE LA NIVELLACIO DEL PRESSUPOST, PER
"
LA QUAL COSA CAL L'ARANDO DEL MARROC • -

Brutselles. i8.-La dcclaracies ministerial del senyor Theunis, exposa que
és
indispensable que Bélgica cobreixi
Parle, t8 -Al "Petit Parlsien"
Finis, 18. - Durant la vista del Troces contra els sacer- comuniquen de Londres que segons per al piessupost de 1923 amb ele seus
dote catölies que s'oposaren tus desnata rcbut de Bücarest, el rei ingressos ordinaris dele inpart de nous tribute, que el 32.6 de Santa Fe signat per mil de
violentament a que fossin con- Jtedi de Grecia ha fet saber que es teresses dels capkals esmerçats per a
LA TASCA DEL DIRECTOR!
producció no cera espanyole, amb la. representaciab
fiscats els béns de l'església, negava a renunciar voluntàriament la restauració i per a les pensione.
Madrid, 18.-El general Pri- contribuene i la
Afegeix que cal presente per desdel natu- d'una 30 , 000 compatriotas, protestant
un nombrós grup d'obrers va els scus drets a la corona de Grécia,
podrien
suportar
fora
do Rivera ha dit als periolinarauno"
de la carnpanya
que
segurament
fer irrupci6 a la sala de jus- tal com ii havia proposat el Govern comptat nous recursos per valor de qua mo
augment
ral
distes que no passava res,
tre tenis milions.
ticia, reclamant del tribunal republici. - Havas.
erperimentarien els actuals s'efcctuava en aquelles
de
testa,
no
es
damit,
dia
quo
Bélgica suportari anualment una
Feliciten el Directori per la tasca
que els sacerdote fossin castiamb una administració adequa cirrega de MI dos cenit militaste per reunirä el Directori.
LA COPA DAWIS DE
gats amb la pena de mort.
ala i elosa, ni pot haver- lli renovadora; i l'exciten aepersistir en
Declaracions del general
Els jutges varen prometre
LAWN-TENNIS compte d'Alcmanya.
cop Miro recurs que operar da- la seva plausible actiendrientra
El problema de les reparacions ha
munt les despeses "adoptant la detractora de la:
ale obrera que el cästig fóra
Washington. 18. - Ahir es
Primo
de
Rivera
resuluna fase non com a
fórmula proposada 1 aplicada a
exemplar.- Hayas.
LES RESPONSABILFTATS
va procedir a la Casa Blanca claras CO
EL MARROC I LA PENINSULA Anglaterra en sobrevenir la
ItuNICIpm,s DE MADRID
al sorteig entre els jugadora tat dels trcballs deis técnicaespera de
Nosaltres
exigirem
amb
Madrid, 18. - El general Pri- pau, pel seis ministre de FinanA ITALIA
Madrid,
per a la copa Dawie de lawnLa Surisdicció
UN MILICIA FEIXISTA AS- tennis, sola la presidencia de conciliada, peal amb fermcsa, el que mo de Rivera ha fet declara- Ces, que la va portar al seu im- tan sha inhibís a favor eie:terdinäria
e
legítim
i
indispensable
a
considerem
cions a un periodista estran- mediat sanejament.
SASSINAT REPRESSALIES Mr. Coolidge.
en el sumari contra ds . ex-tinents
l'ensems que compatible amb les nos- ger, en les quals, parlant soSuprimir totes les despeses d'alcalde senyors . Neki:i Garcia ReCONTRA ELS COMUNISTES
Aquesta copa la posseeix acpossibilitats; 'renunciar a alee se- bre el problema del Marroc, ha no absolutament necessàries i venga.
Roma, 18.-Diuen d'Udine que ha
tualment Amerlea i per tant tres
ieee
ria trair la causa dels nostres morts. dit, entre anees coses:
eecursar lambe aquesta rigoroestas trobat a Adellaco el cadáver
El jutge especial dumas apxo pea.4
entre l'equip americà i el que
sembla que per primer
-Poincare rala proposat en sement en la mesura precisa setas de fiar'.4a a cada-Anspels pro-s
resulti vencedor en les proves copAltrament,
d'un maja feixista.
pedem pertnetre'ns abest optimis- diverses ocasione una acció per a ne excedir els ingressos
Com repressälia per l'assassinat
eliminatòries es verificará
cessals per respondre de. le.. responaliats 65 la con- combinada de les tropes fran- ealculats.
d'aquest milicia els feixistes han in- prova final. La dita prova se me. L'acord areb els
ó, es clac, no po- sabilitats que ea degivea de -la causa.
L'operaci
tildó
necessäria
per
arribar
a
una
soceses
i
espanyoles
contra
els
cendiat algunes cases de comunisL'EXERCHT
celebrarlo a Filadelfia durant
L'eententat fu lge minf i nni el rtru-t
drä menys de resultar cruenta,
lució ripida i satisfactòria i constiels dies II, 12 i 13 de eetembre tuja la millor garantia de la seguretat rifenys de la zona espnnyola perla l'emputeció es adsoluta- cessament de moles inepeclers de1 coi
Parle, 18. - Sessió de la tes dels voltants.-Havas.
Això
es
podia
readel
Marroc.
-próxint.-Hava 3.
de policia urbana,shatentsadoptat
Cambra. - El ponent coronel
de la pau definitiva.-Havas.
litzar mes endavant, per ara eat ment necessäria.
Fabry exposa que l'exercit ac- LA BENEVOLENÇA DEL GONo n'hi ha prou amb la peti - mateixa resolució contra im lalt lun-.
de
Gennara,
pacificar
'la
regid
LA
DECLARACIO
MINISTEtiu estará format de trenta
VERN MEXICA
recórrer amb cionari Ore presta: semi a la DrapeeEL NOU GOVERN
a l'Oest, que. amb la regid te, ecnnoflaia calgrane
RIAL ES ACLAMADA AL
dates divisions, mes els coseos
DE MECKLEMBURG
partides cié de caeruatgei, i en ex-president
Veracruz, 11 - S'anuncia
preferencia a
cend'Alhucemas.
són
els
única
:
de la Societat propietátil 'deis iups
especials.
SENAT
per a minova Cambra de
oficialment que ele armadors
Berlin.
de resistencia per a les i a la veguda diferir
tres
El total quedar reparti t . en estrangers que de bona fe han Mecklemburg ola reunit a Schverin,
implantació
de totn6birs.
llora
trampa
la
Brussellee, 18. - La Cambra
tropes espanyoles.
setze cossoa d'exércit, deu diviTambe ha estet pröiessát • Iindua,. que sense parar
acordat discutir immediatament la
pagat els drels de Duanes ate elegint presidcnt a un nacionalista.
Parlant dc la situació inte- noves despe‘°
trial senyor DieSSW Arindiffie
sions romandran a Renania
es van infiltrant en el pressuhauran de tornarEls nacionalistes ajudaran el nou declama:. ministerial.
no
rebelo,
Govern
avui
rior. ha dit que el
agrupados en tres cossos los a pagar.-Haeas.
Al Senas Ita estat Ilegida també és rnés eficaç i esth mes arre- post, sobre tot nmb les inter- ES CONSTITUEIX LA FEDE4
Govern formas per un agrari, un nadexercit.
Pcsmentada declarada, essent acolli- lat que mai. Aquests darrers SS vencions onernees de l'Esta'.
RACIO D'INDUSTRIES NAcionalista i un populista-llevas.
El ponent llegeix documents
da al final amb grane aclamacions 111 (1 .5 05 han estat eIs nido quiets
CIONALS
de la "Gaceta"
sinissisna•íamiin-n. per
provant que a les escotes ale
la drcta i Vesquerra lliberals i de tela la hieleria moderna del Disposicions
Madrid, 18. 'paleee 1104
rranyes inculquen ais nois idees ses i importante. grácies a le g dieLA
DIVULGACIO
DE
LA
NOVA
deis
sociaarnh
murmuris
per
part
D'ANGLATERRA
tel se celeterä„4-tesi.Wieeeeideme'
pare.
de revenja.
LLEt ML'NICIPAL
posicions de l'Alta Comissió Interlistes.
cia del conato de Zubiresteel'acte
Quien es publiquin e tis presFranea, en reorganitzar el aliada que permetia la incautacici de
socialista ha acordat supostos es veurà que el deficit
efadrid, 18. - La Geeiro publica, de constituir definitivaseeent la e
L'esquerra
sen exereit no busca altra fi mercaderies análogues a les demana.
fcr oposició al nou Gabinet.-Hatre altres coses:
FederaciLl d'Indústries tiaeio-i
anterior de mil milions s'ha e n Acial
gua arianear la sera seguretat; des i no liiurades per Alemanya. Els El conflicte miner, diu el
decret autoritzant al Govern nals, que té - coda a *principal
vas.
reduït a 450 milions.
aquest aseguretat no pot ésser Iliuraments en espècies destinase a
perqué
Espanya
accepti
la
invitació
"Daily
News",
pot
fer
caure
D'UN
GREC
ACUSAT
DETENCIO
objecte el foment de tes obres
La miesie del Directori tinconsiderada d'igual manera a les rcgions alliberades s'elevaren
DE ROBATORI D'UNA COLEE- drä un fi que potser no serä feta per l'Oficina Internacional deal públiques i coadjuvar a la rea4
tres eis paisos.
Govern
el
franca,
as50.209
tnil
Montevideo i doni la seva adhesió
1922 a
CIO VALORADA EN CINC MIlitzadó de les tilde neeessitries
perb que depón de fuCada país ha d'esser l'Anee l'uy
de
Londres, 18. - El "Daily
cendint Vara' 1923 a la
postal pan-ami:Tia.
LIO:ZS DE FRANCS
per al progre; nacional, pres4
lurs esdeveniments que seran conveni
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Londres. 18. - Seeeid d'ahir teet final del rapport relatiu al pees se n'elabori un altre per Oficis i Belles Aras de Barcelona.
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El Comitè Dawes ha celebrat 1 si, per qualsevol cosa, s'eleIre, el resultat és l'engrandiMr. MACDONALD PARLA DE
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LA RENUNCIA DE LA BASE
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la tranquillitat i la conquesta
Londres, 18. - Cambra dels la possibilitat d'emetre un cm- no representi mejor sacrifici Mar Negre.
ha exigit l'examen de mes de Hayas.
tres milions d'expedients. els VAGA DE XOFERS DE TAXIS Comuns. - El senyor Macdo- prestit per facilitar el paga- econòmic que el de cent milions EL LIBERAL COMENTA LA de la independencia económica,
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NOVA LLEI MUNICIPAL
vatges que fins era, desgracia.,
d'indemnització per una suma
El Comité M'Kenna ha con- quinquenni cinquanta en els
París, 18. - Els Arelis de mantente el proj e cte de desenreteLiberal",
darnent, havia de suportae, per
Madrid, 18. -"El
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No ,es compréis que comenci a re- dustrials, les empreses e d'Alta
Alger, 18. - Ahir se senil Dominis i ter impossible la ol- CONDEMNA QUATRE ALEdos mil melions.
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gid de Batna. Va quedar desRecorda que SingapOre de ja
tanta mil expedients, que represende les seves colònies.
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són importants. - Hayas.
per tal de posar-lo en condi- rat diversos documente secrets moralitzar l'administració. Sen. per a tots menys per constituir el% Escoria a. Maquinista Terres.
Els casos de frau van ésser raidscions de servir de refugi a les a un capee de l'Exèrcit tran- se l'aventura de l'Arrice Espa- Cor.sells, amb els regidors i amb els Inc i Marítima: lbe.ro-Espanyo.
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Els especuladors
Menjemor, 1 C.:metete-echen;
grane naus i per reparardes, ces, han estat eondemnals pel nya seria una primera poten- alcaldes clegits pel poble, que és pmevitables si es té en compte l'enorme
Electro-elechniques.
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Imminents fallides sensalacio en total, Eso van ésser seguits
districte del Cen-i
prrsirete de Singapore en el
Espera que el Directori farä nl poble els representa nte del qual jat d'instrucció del
Munich, 18.-A la Dieta baveresa
de sentencia condemnatòria per als
estan absenta del Municipi, sine, per um ha repres diiigeneies en rassumpcionals
conjunt de la política estrangeaixò.
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culpables. Fins a la data olmo pagas
UN ARTICLE DE "EL IMPAR- als rnandataris del Directori que de- te del crim comes a l'atri de l'esiglé.
Londres, 18.-Conmai q uen de Ber- ra i ha Irrt la ros-n. 103ió que era d'un diputas popul:sta demanant que
34 mil milions de frailes en conceppreferible renunciar al projeclegaran Ilur mandas en l'alcalde i en sM de Sant Genio.
lín als periòdics que els especuladora
fos revisada la Constitució. - Ha- CLaL SOBRE LA DEPRECIACIO els tinents que fornico la Junta perte dhulemnització de danys soferts
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dora de periòdics Tercia -Datmaz
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UNA MOCIO DE I.0nD CURZON
pendents. Apart França va as de franca han solea pérdues enorALS LORDS
Madrid, 18. - L'ex-diputat manent
mes. vcient-se obligase a vendre en
Es tracta, dones, que tundea-1in dit que ella es trobava a la porta de
pagar una suma que s'eleva a 18 miLondres, 18. - Cambra dels
senyor Josep Nicolan publica a aquestes Juntes des del primer d'a- l'e5glisia guau sentí soroll i velé que
licos de franca, destinats a la re- massa titols demprescs industrials.
z„nrd, .IB'n prova, per ein"El Imparcial' un artiele par- bril? I s'ajorna detinitiaame nt tot una neta cridava i querià, i en jOVC
Per a quan arribi la liquidació de
construcció de bens immobles pervoto
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tubre velé el processat pelo voltants
projecte de desenrotHarrient de
a procurar la niveilació di Hure errors i diferir la vigencia de la
m ä a ea rctis
Després d'exposar aquestes 'cifres,
pressupostos, i demana que amb lies que es laca oportuna convocatò- de l'esgIesie i que segul diferents dies
In base naval a Singapore.
Ibis
el ministre Reibel reputa l'opini6 que
urgencia, a Espanya, se cerqui ria electoral'
,Lla ¡ove Pura. Un cop se li acoati
flavas
la reconstitució de les regions de
EL SISTEMA DEMOCRATIC A
el remei del mal.
Amb això es posaria en l'actual el Pr demanar-li si era cert que rbavil
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Soben aquest darte!' extrem, segell de rectitud que necessita per amenaeada de mort, i ell ho
LA INDIA. - UN PROJECTE
gué estas reservada la indústria franconquistar l'aelhesi6 negada.
La minyona ha declarat que de .oleEtUTJAT PER L'ASSEMDLEA Magnífica edició en paper de fie , diu el següent:
cesa. Rcibc1 diu que partidari de
Per convocar eleccions la falta un rennt ras veié cota ell la Ida caro.
Avui com avui no sembla que
LEGISLATI VA QUE SERA IM- adornada amb dos dibuixos de Josep
les prestacions en especie, i efectivacleces pugui exereir acein eficae nou mis, en el qual figurin els
POSAT PER FORCA
Sentí un dispar, trobant - se la sertio-/
Oblols, un dela guate, a cinc coloro, es
creas, aixi el va defensar a la Cammee que damunt tres factores, tors remenies i això requereix la for- reta d'esquena a ell. Ea posä a de.
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Ele [libren de fora de Barcelona han eant un mes gran rendiment gencia de la Ilei per a l'any vinent.
Pele ¡tacs oposats per Alemanya. Ni
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els eplaudimentt dels autonomisdel proceseat &m'yen a le Sea
VOR DE L'UNAMUNO
DI VIDA A
social de les regiou alhberadea van
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tot
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que solament va &ser després de l'opldament
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probable(pral
l'adaptar*
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d'Estat,
prealdent del Directori e costee. star
No ene sembla reeomanable festat que el
ttleacid de la llar per les trepes
ment convertiste-10 en Ilei arnb tot I
cablegrama de iter non ro mea, mairlb
PETRITKOL• •
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trauma que FraSKS Ir& obtenir
per $1 darrn oomptar amb la IS4114 rebut un
Toposiold d• l'Arsemblea.-Harae.
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miel, el netifn tea altse temMrd•
mol. La treqüibeia amb eme abra.
paula té Metal« a la red.
EL SENYOR CALVO SOTELO
Madrid, 18.—Procedest de Wanda
aqueas mili ha arribat el director de
l'Administraci6 local, senyor Calvo

'

dräisitela Adiada fa ale
obre el pedem enemaIMIR de lauda de calderilla, es pal
u projecte ele- abalar eles . Persas
-, vat per la Casa de la Moneda. Palea'cid `manida es compasara d'un ps per
ceat de asure electro/111c; que es fabrica a Cardan, i un 25 per 100 de
signe; que s'hauri d'importar.
Per tal que la nora moneda no es
confongui antb fargent. es preposen
diversos procediments.
Perforar la moneda, sistema emprat
a Bèlgica i Frenes.

e

Comprimir les monedas de niquiel en
forma quadrada, amb ang las recions.
Això, ultra impedir confusions, té l'avantarge de no oferir dificultat per a
la fabricacid. Aquest sistema ha estar adepiat, recentment. a Holanda.
L'informe técnie proposa la cread.%
de vaonedes de cinc. deu. quince, vint
i vint-i-cine ter:fin/s.

DEL InAgaoc
Madrid, 18.—Part oficial de Guer-

ra:

Zona oriental. — Sha realitzat el
combo: que portava queviures a la
rosicler de Izan-Lasen, sostenint noroes un petit tiroteig, amb cl rifeny5.

Hi ha cinc babees.

DEL

MARROC

Melillt (rebat a les «hm' de la matinada). — Les boteras' de Tirci-Azza han disuarat sobre da rilenys.
S'han restablert les comessicacions interrompudes.
— Sinstailarì una biblioteca popelar al pare Hernindes.

DE CATALUNYA

ALACANT
Crisi de la fabrieaci6 de teixits I pa, per a Alcoi
Alacant (rebut a :unja nit). Comuniquen d'Alcoi que esear.segen les

—

primeres matarles per a la fahricacid
de teixits i paper. La producció era
afavorida per la importació de
primeres materies. que cobrien el deficit. importació croe ara Ira estat prohibida in/listares/t.
El carbonat que s'utilitza té un
gravamen de bn per cent sobre el calor dcl genere i mentre s'afavoreix
Ir producció farmacéutica es perjudica la del paper i teixits, que constitueixen una grocsa font de riquesa.
A Alcoi existeixen rombroses fabriques de teixits i paper. amb milers d'obrers. que quedatan cense
trehall re cas de no isses ateces les
lasitimes demandes.

JE BARCELONA
AGRESSIO
DOS FERITS GREUS
A dos quarts de dure d'aques
t a matinada han estat cuata al
dispensari dlittstafrancs Ramona Barrera Alvarez, de 50
anys, 1 cl seu fill Manuel Barrera, de 33. La primera peecentava una ganivetada al col!
una :tara a la tara, i el fill
set ganivetades al col l i a diverses parts del ros. A l'hora de
tanear aquesta edició encara
encara no s'havia donat el pronOstie de les ferides, club es
calculen greus, especialmeni
. lec de I Manuel.
El fet ocorregod al careen da
Consell de Cent xanfrä Eitlen ca, en frren agredas Per uns
desconegut . segurament amb
Pintent dr robar-los- Els agresors han estnt detinguts. no havent pogut averiguar, degut a •
l'hora avançada. ele seuu noms.

.
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I LA NOVELLA ESTRANGERA
Direcciú: VATURA GASSOL

millors novelles
I Sortirà el segon i quart dimarts de cada mes. Publicarà les
català
pels
nostres
escriptors
al
d'autors estrangers, traduïdes

a

Les primeras obres dc "La Novella Estr ngera" són:
CABLES RIBA. "Id114Is rurals",
"Laura o El Segell Rota". A. de VIgny Trndu tor
Turgue_nev. Tr. CRISTOFOR DE
A.Tolstni. Tr. ALE1X blARKOVV. "Despees de la Mort",
BERTRAN I PIJOAN. "Tanino
DOMEREC. "El miracle de fa Muntanya, Mes km-. Te. L.L.
Teodor Storm", Tr. CLEIdENVaalnl", Sthendat. 'Jr. TOMAS GARCES. "El Llao d'Immcn,
Poe. 'Fr. J. ROURE I TORRENT
TINA ANDERIU. "El Jugador d'Escacs do Malatzel", Edgar PICO.
"El Miracle del gran San:
Tr. .JOSEP M. LOPEZ
"lesas de las Sierras", C.h. Nodirr.
JOSEP M. D E SAGARRA. "Conte fantb.stic", Gerhart
illcolau", Analole Eral , rP . Tr.
someture", Poema indi Martia.
Hauptmann. Te. OCTAVI SALT011. "La prin cesa del bell
d., P.11 rae. ' fr. CARLES SOLDEChabert",
II.
corone!
DOMEXEC
GUANSE.
"El
bata. Tr.
jCSEP FA. CAPDEVILA. "El Ubre del Te"
VILA. "El Liebres d'Aosta", X. d., 'laisirP. Te.
P. Merintee. te. CARLES
Oknkura. Kaluir.o. Te. JOAQUIM VENTALLO. "El vas druso",
CAPDEVILA.

c

FREU DE CADA VOLUM: 50 CÈNTIMS
SUBSCRIPC Ó: 5 PESSETES, BARCELONA I 5'25 FORA

I

PUBLICA

.

EXTRAOROINARIES

a

en edició popuEls editors dr "La NoveN Estrangera" cada dos mesos publicaran,
lar. grans !libres catalans i estrangers.
•
Les primeres edieiOnS extraordloneies se rau:
CARLES RIBA I JOMaig.—"Crenlca de Ramon Muntaner", ada piada al calalà d'ara per
SEP M. CAPOEVILA.
vost. traduída al entra per VENTURA GASSOL.
inlitd. -911anon Leseaut", d'Ab. Pri
adaptada per MANUEL DE MON- t
Setembre.—"CrbnIca del RO Jaume cl Con querldor",
TOLIU.
Nrverobre.—"Worthor", do Cnellir, traduïda per GARLES RIBA.
ca da Bernat Desolot", adaptada por A. ROVIRA I VIRGILI.
(1925).—"Crim
Gener
SOLDEVILA.
Karenina, de LI. Tols tal", traduida perCARLES
) "
dat Rol Pere el Co rimoniós", adaptada per ICI,RA91 IGLESIAS.
Maig (19W
podran adquirir les publicacions re 1LIE subscriptor:, de "La Navell Estran gera"
traordinäries ami) un descompte di 25 per cont.

,

i
Man; 1925 .— Anna

a

ADMINISTRACIO:

z

JOAN GOLS

Per comandes: Rambla de Catalunya. 25 (Llibreria Italiana).hasta. Llihreria Verdaguer
S'admeten subscriprions a LA PÍT,BLIC IT.11'; Llibreria I:a
l'et ritxoU, 1.1;breria Montserrat (rerrtit, LliIlarnbla del Mig:. Editorial Poliglota
/verla Espanyola (Rambla del Mig), Llibre ria Nacional Catalana (Galeries

DIMARTS, DIA 25 SORTIRA

"LAURA, O EL SEGELL RO1G"
SEGRELLES
Traduczló de

CARLES RIBA - PORTADA DE

....444+044.44•44444feefe44~404~444444444.010004444444444444+4.64.44.4.1144

del Centis dele Gin-

de Ylniartu del Carneatoites, del'
obres del Nie • -1 da,
Lluisos XIV 1 XV, deis coalessors,

I

tropolitä
Atentament invitats per l'empresa,
visitaren' ahir a la tarda les obres
del Metropoliti tranversal.
Els técnica ens donaren explicacions
detallades de Ics obres. De les que
comprenen la primera etaPa, s'han
túnel;
construir ja 300 mares
d'estació a Hostafranchs; a totes les

e

galerics d'extracció de ternes s'hi han
installat dontaeargues potentissirns que
donen im gran rend:ment diap. Sha
iniciat la entrttfiviciaci6, a la Plata d'Espanya, amb els rerrocarriN Cata/ans;
a mes a mes, s'lla construir bon tros
del paut d'entrenament. a la plaça de
Catalunya. amb l'abre Metropoliti, i
es treballa activament a les estacions
d'Uigell i Rocafort.
Les obres del Metropolitä transversal ajuden a arranjar parcialment la
'
crisi de treball de Barcelona, car abs
de tenir kn compte que 'actualmcnt
hi treballen mes de 1,5oo obrera, i
un cos s'hagi adquirit el pare, aquest
nombre s'elevarà a 2,500, diridits en

dets amansa d'Eduard VIL de la Justicia, de la Llibertat, del Dret, deis
aliadófas i de l'apendicitis.
Amenitzi la conferancia amb alguns acudits i tonto galante, que foren moit riguts per raristocratica i
escassa concurrencia.
Acabà la lectura amb una paragra-

-

fada molt oportuna, elogiant la justicia de les espases.
Al fina iou aplaudir ainh molta
tensitat."

NONICA JUD1C1Alig
elm.•nnn••

AUDIENCIA PROVINCIAL
A la secció pr .tuèra. s'ha assegut

l

al banquet Joan Arabia Macià, acusat
de resisancia als agents de l'autoritat. El fiscal li ha demanat dos mesos
I un dia d'arrest i 125 pessetes de
multa.
A la mateixa sudó s'han presentat
Pietat Caballero i Jeroni Demora Her/landa. acusats de furt i coacciona.
El Fiscal lar sellicitat per al lene!, pena de sis mesos i un dia de
presidi correcciona l i per a la Pietat
sis meses d'arrest major.

arce (Oro!.

Totes les obres estan projectades
en dues etapes: la primera compren
des del carrer de Sans a la plaea de
la Universitat, i la segona des de la
placa de la liniversitat a l'estació del
Nord. Dintre la primera etapa cal
posar redi.fieaeid de la Subcentral,
.tallers i cotxeres i instailació de maquinária. Dintre la segona, restaci6
nionuMental de la placa de Catalunya.
La primera inaugurará el servei a
darrers de l'any que sena o principis
del vinent; la segona acidara per tot
l'anc pròxim.
Després es ronstruiran els ramals
de bifurcaci5 al Prat, Sant Andreu.
Sant Martí i d'altres.
liria esloula que la linia entre la
placa de la Universitat i placa d'Es
panya podrá inaugurar - ea l'agost vinent.

PROCESSAMENT CONTRA EXAPODERATS DEL BANC DE
BARCELONA
La Sala tercera de l'Audiència ha

risdea iltestreitit efš topectid.www
etiit if
44 •
a m
esara
M'e- et Sed 1~11 Mara:
es
nota
per
part
dele
ea.avançant
pectadora la natural sensacili (Me II
produia en presenciar aquel l clavetean de brees que Majen d'un cos
butni.
Es de merayellar veurc cont un
bloc de pedra d'un pes aproximat de
cent cinquanta quilos li era posat
damunt el pit i amb un mall lacaven
esberlant. Aixi mateix causa gran
impressid el sestenir entre pit i genolls un pes, també aproximar, de
vuit cents quilos, tom tumbé el trencar una cadena d'uns 13 milimetres
are} la respirad& limo:id/rabies abs
les proves que presenta aquest atleta, totes les quals són calurosansent
ovacionadas pel públic.
Auguren/ a aquesta companyia i a
-base de Buffalo (Maeiste), continuara i sorelloses plens.—T.
ESPANYOL
Aqttesta nit s'efectuar:\ en aquest
teatre la reposició de l'admirable coindia vodevilesca titulada "Falten
cinc minuta" que fa mcits anys
representat a Barcelona.
En Santpere i En Llergés, secundats per tota la conmanyia, fan d'aquesta obra una veritabla creació.
A darrers d'aquesta semana, probahlement, s'estrenarit un vodevil
dels autors franceses linttezy i Guido Pierrefeux, titulat "La venus
ietnntadora"
1181•11WIMINIMMIM

confirmar el processament demanat
pel Batir de Barcelona contra l'exapederat Lletget i dos d'altres.
En I.letget es la segona regada que
está processar pel niateix ITIO!h:.

EnITS

•n••••nnn•

WEEEEZMEMMISSIS

FUTTIOL

LA URBANITZACIO

CLUB DE NATACIO ALACANT
F. C. BARCELONA
Aquesta tarda, al camp de Les Corta,
es jugará el segon partir ent re el cantpió de Valáncia i el de Catalunya.
L'enconue començará a les (marre en
punt.
A l'equip alacanti hi figuraran el
portar i rextrem enmerra efectius, que
na pogueren jugar en el primer partir.
Abans de començar l'enceren jugaran dos guares equipo del Barcelona
i en cl descans es correrá una cursa
de tto metres tanques, en la qual perra
dran part els atietes Vintró, Cebrian,
Pont, Boza i Roza. A mis a 111 :3 es
correrá una prosa veiocizat de zoo
/mires.

DE LES RAMBLES

IO

i

DE MUSICA
L'ASSOCIAC
CAMBRA TAMBE ACUT Ar. PLEBISCIT RAMBLES
Partit el carácter essencialinent ciutadá i barceiorrl. la Junta de l'Associació de Música de Cambra ha acordar
concórrer a aquest plebiscit que ha
obeet l'Ajuntarneett d'aquesta ciutat per
&terminar si les nostrea Ramblas han
de seguir mantean-1 llar carácter ripie, que és el que constitueix Hm gracia i personal:tat, o han de cenvertirsc en un correr or(IMari per l'estil de
la Porta de l'Angel. per exemple.
A agites: cfecte, prega als socia partidaria darrer, que se scrveixin
di6xar-ne nata Per eserle al local social, Passatge de Sant jesep. Lletra E,
de cinc a nou del vespre, per tot el
día 26. Eis partidaris de la ccnFervació de les Rambles ro cal que &guiri res, pnix que tots els que no expressin Enr opinió en contra s'entendrá get estan conformes amb les Panllur forma actual.
bles

Les conferencies
dEn Benavente
Cona que les nostres ocupacions no
cris permeten de perdre el temps assistint a espearacles daquesta mena, transcrivim la ressenya que "Lt Veu
Catalunya" ha publicat, explican( la
primera sonda del amor Benavente,
resseaya que per le5 noticies que -ten:m de l'acte, reflecteix amb singular
justesa reodevingut al teatre del carrer de Ponent.
'Per tal de veme si es podia animar
un Mc mes la platea del Goya els
dais feiners, l'empresa d'aque5t teatre
ha con:merar per uns quanta dies. con/
atracció o ti da lesm. el famós escrietor Benavente fent-11 llegar una
conierencia cada cegada, raplec de
les quals ja ha estar publicar en veturn.
Per6 grossa devia esscr l. decepció de l'empresa en veme. dilluns 4
la tarda, en que el senyor &Invente
Ilegi la primera dissertació, que lasperle de la platea era exactament e!
match: que el dels dirs en s'hi
ta comidia. sense radJ:tatnent de
tracci(,": la; havia el; habitual, sis
renales de hutaques (ina i plena
El senyor P.enavente va Ilegir una
de les conferencies del velen rimentat ; la que poeta per títol "Filosofía
.(le la moda", dissertant el guanyador
premi Nobel solare la moda en el
vestir. cm la religió, en la polhiea,
la música en la literatura, en l'escultura en la mensa. en l'amor. en les

p . ?

.

ATLETiSIVIE
CAMPIONATS SOCIALS DEL
F. C. BARCELONA
La serció d'Atletisme del F. C. llarsui preparant ela camp:onats

socials, els quals prorneten obtenir
gran incit (tonal el nombre i quantitat
d'elements que hi prendan part.
Les preves han estat asscnyalades
per als dies 23, 25 i 30 d acIntst enes
i 6 d'abril, i seran efectuades al camp

'

Eis Teaires.:

de Les Corts.

TEATRE COMIC
Ha debutar en ormest tentre una
companyia de circ, la (mal diáriament aconseppreia ontplir reapaiosa
sala, donada la importància dela números que formen el programa i la
molta cura que posa en la dirceció
el senyor Frecliani.
Entre els importants nUnieros que
atreven constantment l'arenciO del
pfMlic hi ha 'el prestigies trehall de
Ilutalo (Mari te). Aquest atleta, ?l
erial el piiblic esperava trohar aquel!
Mi:leiste que causä tanta impressió

s

s

1

.,

Madi 'es - Van
Iota. Ii direed6 del easyter
Tindrancura de faibiblem
nyors Casanova", Mitidelt i
ELS AMATEURS
' En el programa del-matinal
els aficionats padrea veas
programa els campfons di - Gajo
Angel Tejeivo i Ferran Fibregas,
or rlavant del ploma bover,
Sporting, i el scgon contra Valdero,
del Catalunya.
Dinar, l'independent que tan boas
combats féu contra Valdero, l'unan
contra Juli!. del C. E. de Melias de
Rei.
A LA A. A. VERDAGUER
El die 22 del corrent, orgaritrada
per l'Agrepació Autonomista Veniaguer, tindrà lloc al seu estatge
gran andada de boza, integrada per
sis combats a 4 rounds de 2 miau.,
amb l'ordre següent:
Ristra contra Armand.
Prat contra Gràcia.
Peralta contra Vallespin.
Exhibició Salvany-Ifurall, Mora
centra Torrents. i finalment soca
teressant exhibició del popular i cienrifle Tomas Cola amb En Josep Mas.
ferrer, finalista de la "Madrid".

ESPORTS DE RES
Ha despertat gran entusiasme entre
la gent slciadora de !a nostra rantinci de rcaccursió a La Molina que esa
a clausura de l'actual temporada m.
pantera la Sreció d'Faperts de Muntanya per als Clics 23. 24 i 25 de raetual.
Saben/ que la Sedó té en projee.
te celebrar aquells dies a!gueles rana
sids singularment una cursa de pareNes mixtes per muntanya, hatent-se
rebut d'un entusiasta skiador referirme de quatre medalles d'argent per
ICS senyeretes que aconsegueixin millor classificació. Cal esperar que
aquesta enrcurei6 sigui un non exit a
afegir als molts que ha recollit en.
munan la Secció d'Esports del Centre
Excursionista de Catalunya.

EXCURSIONiSBE
El Centre Excursionista E27CCI0Ii
anuncia per a les properes festes una
interessant excursió de turisme por U
ve'ina República franceia, !a qual tiadrà lloc durara el; dies az al ah del
que EGrn, visitant-se, castre altres. la
Costa Verraella, Goles del Rancie,
Marsella i CIS 5Clis encontorns.
Per acsistir-hi cal la previa inierip-ei6 a rcstattle de/ centre frarri, de
la Priacesa, 14. primer). tris elsdrninrt i ml, dijous a la nit, en seis iacilitarä tora mena de dades.

s

El Centre Excursionista Patria prepara per al dia 23 del que son, una
excursió. ami, la collaboració de 'a
&celó (le FOL('grali. a Garraf, Vallcarca i Sitges.
Lloc ate rennió: al baixad r ¿al'
passeig dr • Grlicb. tornant pel rnate'ia
pura, a les 20'44.

a

BOXA
LA VETLLADA INTERNACIONAL DE DIVENDRES

IIS CHH

frilari Martínez, que Iluitará dicendes contra el carnp:6 belga Lleó Germaill i que es trobava iota de Barcelona seguint un fort entrenament,
arribarA avni, donara per acabada la
seca preparaciia Cas que el resultar del match li sigui favorable. el
set/ manager, senyor Paula ha manifestar que immed n atarnent iblies,aará
el sets repte a la E. E B. per at
camp onat (l'Europa.
Aal mateix segneiseas un ben en-

C. do Mac h', d Aeant

i

i

.

Avui, dia 19
(Campid de Llevant

contra
F. C. Barcelona
(Campad de Cataluriya)
A les guatee
partir llagues ortsser
Avis
a,snea per mueve, (1.-tprea ue

cOinenr,al, no ,ez a turna: l'un5•, lucalitatee ni
pura
osannrinsowlsmanommonIMI

n111116.

111.
Vidua de D. Pare Cos.p Pont
MORI EL Ð!A 8 DE L'ACTUAL ALS 76 ANYS .D'EDAT
Havent rebut eI,s Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica

(A. C. S.)
Els seus afligits le Teresa Maria, Cecilia, Carme, Teresa, Pere 1 Mercè, fills polítics Josep Sarasa, Jaume
Fortuny, Huís S. Abada!, Fausti Salvä i Pere Carreras, néts, germans p olítics Maria Cosp Vda. d'Arró, loan Cosp i
Rita Arre), nebots, cosins i fam ¡la tota i les cases comercials Pr Cap F z r :Fa y Guillaos Fasí en recordar
als seus amics i coneguts tan irr( parab l e pérdua, eis preguen oue la tinguin present en llurs oracions i se serveixin assistir als funerals que per l'etern descans de la seva ánima se celebraran dem, dijous, (MI 20 del corrent,
a les deu, a l'esglesia parroquial de 1a Pur. issima Concepció, pel cual piaciós acte els quedaran altament agraïts.
Les rnises • després de l'ofici i de seguida la del perdó.
2.

El

dol (1s. dóna per acomiadat.

s'invita

particulinnent

1

l Eis Espectacles
'TEATRES Gran Teatre
Teatre
Agent F enerai

a

Espaiiya

Concede de

ITALIA-AMERICA

priainies sortNes de Barcelona cap al Braßll 1 Pila'
El 26 de març, el vapor
I El 18 d'abril, el vapor
PSSA. MAFALDA
RE VITTORIO
El 5 d'abril, el vapor
I El 29 d'abril, el vapor
DUCA ABRUZZI
DUCA D'AOSTA
Ei 2 de maig, el vapor GIULIO CESARE

Cap a Centre

erica 1 Sud Pacffic

El 22 de març, el vapor
El 2O 'abril, el vapor
VENEZUELA 1
ALRARO
El 23 de maig, el vapor BOLOGNA
Ferrocarrils itálians de l'Estat. Venda de tota classe de
ti:Wats de F. C. Pressupostos de viatgas de franc. Viatges a "forfait"

snnursumr.usrznitrainstEr2ur3WEINIErairJEtennalnanelrde

-2eMr=====,

PAPER DE
FVMAR,

PerG16* Restaurant ti

rve
U10.1A dka 1,4
Gran Vía Layetan4, 47 eal
Tel gon n ' M3S A
BARCELONA

Quareema

poeta Apeles Mostees
A L'AIOUN
Ni!, la comedia en quatre setas de veritable axil.
UN FILL D'AINERICA
Butaques a 2. pessetes.-Dernts,
dijous, tarda, Espectacles per e
Infanta. Una

Avni, dimecres, (liada da Sant
Josrp, a dos tplarls do miatro,
pretis ponnlat s.
(iris
i:xits, la invadida obre d'Ea
Eoleh i Torras
UNA VEGZZA ERA UN

Salons de visita i de lectura
i'd•Ion a moda correr% esirule
i !sed a . ro retes le, ri.f.iit,i0as
()rizaos de ireni
Calefacciü centrd
Asvrnsur pr/nlarm4/
7."es les hatilarions acata balice
ul ex; er
Sir:lacia única
Oran confo rt

•

PAS7011•..

Tres artes i dau quadros, de
v if. Ciamorrisns
aplandimenls a sr,rtida del
sil, of raple de l'ällga, al "mala 'atitetreitean" de
fe del pana A dos qsiarlo de .ss.

iiüNELL HP,AkiiS I
CLUNI :
: GUPOUS
rz•rr,b!a de, Centre. ie

JUGAR A CASAT3

•

Teatre Barcelona

efaaaliabe44404.44.0444444011

de Gaetani Polver

Omertä

Gran eompanyia de »rase
Direcci6 eacknica, Leopold Gil.
Primera actora 1 directors, Fer-

444.64re1-Ie5•6044,04444444

rare V511e30 i Cales Barata.
Idestres direCters i concertador., Julià Vine i Laure1

TEATRE

I

Nit, a les deu:
LOS GAVILANES
j Cavallerla rusticana

Ramon Pefia

44444444444444444144444.0

t

SOL DE SEVILLA

TEATRE TALIA

Estrena

Companyia dei romklies de
MEMA - CIBRIAN

CASASE... Y VERASI

PÅ

A
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:t75S'admetan encärrecs DEN. a
„les cinc primeros represen'? facians a la S.
da No. venda I a fa Ccrapataduria
del Tentra
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Gran
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Carear del Pl. 11
TITELLAIBE: J. Angla*

17,

madi, diada de ' San* 30scp

ie; gran e e de la larda,

• TITELLEZ 1 PALLA8808
-I .'r 'el en .1 0 s artes,iih rIJIT3e : I•
eels tirel'es.
2's Icada
X
FIDL/
ETAT 1 A:3DM
4
il . -Els Je Ion cenesuls I aplaue
dila
pallaseos
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TONO •nd PEPI
4`.
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e eass-aseiesiaa

ELDORADO

Collseu do variaras
Magnifics films i les grana -,t
2 (9trei1rs de var:etall.
,. t Asad, dimeefes, resta de
Sanl .Turp. .1 les onza del -a
0121 1. flran ccncert pol •
52 Quintal Ilispanía i els ent..
'ir n r nIs.arlisles Ottein-Cla1:5. Beialis plr carlalls i
pragrarnes. Tarda, a dos
asumas de guaire i a les Sis. +
, ::';:l, a ;c, deu. ProJrcaso g
.1).' d'interassanla i notablas A.
( pallículea. Exit. de la for- .9,
mora ballarina
'`,.
t
LA 0131.EirEreA
t ExItas d , ls famosos arrähales
..
LES liELDEll
.:/
.f.
SLICeel3 tie le% 3 . ",iisenls
.:>:
L.Yra and LYKDA
E:ztt. dels notables acina
: tes a la bäscula
51
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TEE IAII:LENAFF
't
. Comlat de i'sla dais excen.,:
3
trica

e

-.,

t

7?;

RZJAPER

e.
..;,, La

popalarissima artista,'
4 Idol del públie,
PILAR ALONSO
e,
:i.
,ii Nou repertori de la sa y a ,a
t creació.-Magnífica pres,n,,, e
tarld.-Derna. dijoua, debut 1
1 dal farrsasissim Jongleur 4
GASTZPI PALP17.3
,k.
1/ y ero:lees, ben:q iei do
PILAR m...orno
•
t4ll1PORTANT: Cuaja obert
.4 el despatx do localitats d'II
valide 4a7.
a14<ree4-4...eceoeeee4e-si

›-r4-6444,see.d.o.C.edea9..›•ieto

5 d'ordl.

Gran companyia de sarsue-

Saó Cata innya

leo, operetas 1 revistes

CINEMA DE MCDA
iumtot, Tonina
I arlo ROM
3v111. dImreres, restlrazt de Cant
30010, gr,:ndlosa matinal: larda.
1 11.05 se23loas. 2 nIt, el sueees meo

Morase.-Sembla q ue ha pas s at la marejada d'aguanta; dies paasats, car avui els tenedors mea importante d'aquest
era es mostraren retreta en vendes, i si donasen preis procuraccn d'alaaralo fant com podien. El nostra mercat d'aquest
ral això; uns quants dies Fase compradora produeix una baixa estrafalaria, i a la primera demansolisaa un infla- saent• de Preus que sembla que a'ha d'emportar-ho tot. No obstant, el preu pretes ahir do 38 i 38 i mig pessetes. l'esposa
Perfectament als preus de compre i n les existencias al nostre moll.
De persistir en novas compres, creiem probable una l'angora puja.
Garrofeb.-Dèiem dies paseata que aquest era un g&tere destinat a enfilar-se, 1 tles improaaiona primeres he van
emostrant.
Els 'remitents novelen enviar-no si no s'aconsegueixen prense mds alts. i rom que vn acoenlannt-se l'aseasd
sede i (. 1 consum . 8 mylt creacut, la puja eä imminent. Pasar no acavam el mes que no haguem arribat al preu do 4S
d ures per quintar.
Farsa 1 flayona.-Le o Primares van Malleffint-se - tenue, ein origen tale preise de 89 140: en rsinvi, ele; argeins fltstteigen sena dable. &e Ja urea abundosa colilla que seta !eran i 0Is umbrosos "stocks" quo en queden encara en la regid
NIdaluesa,

015 5 01

Nctante,

Avui, tarda i nit, grandiosas
funcions, rapresardant-se
entre altras obres
LA REINA DE LAS PRADERAS

Aviat, l'exilas do Frans

Lehar
LA

1.112riet 1Z:L

‘6111/9611441114141nBera

Cinema "Milla"
El. CINEMA DE LA INT11917AT
Carrer do Provenga, 282

(entre Rambla Calaluny5,1 Ble)
Avul, dimecres, festivItst de S'ad
esplendld 4 0 0 214 5 ma: Tarda,

1 0 14 e 9.

a les sis: SIL a un (pian de den,
GRAX EXCLUSIVA
St 'SL DESCUBRISIENT D'ASIERICA
:tlaerniftes cinta en 515 partg, de
2.700 nutres (mal endentada •
Curceruna)
SUCTERFUG1
comedia 0 r :1;ln:retal ea dues parta,
de 1.300 metrrs.
/Intimes preterecla, 1'20 pessetos.
Tintamos general. 1 pesseIa.
311. repetled Ile l'esmental programa, I. a mes a mes.
TEOMPICO 14E8101
e-..-641,14.4,7.,?-2•641,2,544-4-444-9.441e

Diana - Argentina
Excersicr
--

cu na.

TEATRE VICTORIA

*e II

-.44ealetate.4.444:44114.11114444Pe
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VAGONS ARRIBATS

e„
I 11 de blatTOT•din
1 7 de l'ardua.

ver C11211(.3 Ray; El parni de Pa.
' mcr; L'escarabat Cor, 1 altea;

4.44.3.«.41+1,2.5.34.1•31,»4,41»..1.4.M.0

--CINEMES-

ESTACIO OttL Nona
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-repl.werearaurpaarrenamertre/crwmeg •r•-aeecr4vecra-ramt.r.e.

14.L-

Av e . dImecres, L apene«. Sama.
rasada,' segona J ornada: lleLedzae
obra popu/ar del mestre VlveS;
El turnen de reaPaza; L'unnz Sar•

IMPORTANT: Delimite de
‘;', Inca- litats a eomplacluria,
d'onza a una i da guata a
• eet.

1

t
•:"‘FQ•Disdel-840-454e-14-te,r,.-49‘":"0-3:4

en la forma acostumada

grea.44 - aaaeskeisiliaon.s.e: _re'r

El san-set en dos ardes,
d'Enric Garcia Alvarez i
Ferran Lucillo,
LA TRAGEDIA DE LA VIS:A
Nit, a ua quart d'onza. La
tragerha grotesca en tres
t" artes, de Carlos Arniches,
LA LOCURA DE L)019 JUAN
Densa, dijous. Comiat da la
Companyia. Tarda, Manía
prese..cut351ia. Nit, Ef,eiitIma .;
o brava. - Divendres, debut
de
GIOVANNI GRASSO

i.

Eo sesos barcs Curte Fía aiktra flagela Cztiata Guardfota, enc ,es (pratients I absianta), °cales (pros:In:5 1 ahsents) I fas-unta tata, al jo re doctor JosaP Casan y, i la casa SPOS.7, de F.lanucl Casany, en recordar als seus
arnies 1 cereguiaa tc n sensible serena es preguen que la tInguin pesant ,cn los scves orzzions, I cc Gegne.:xin assiclir ata funerals que, per l'etern daszaria de l'anlma de la finada, 3C cr41obr.:-.. ran C1 vioent diverdraa, dia 21, a
das quarts d'onze, • a Vo5glésia parre-ulal de Santa María do Jesús (Gracia), que e!s en quedaran agralta.
Les mia.sas desprea de l'orle' i de rasuida la del perdó.
NO S'INVITA PariSICtii-MIMENT
EL DCL ES noma P ER ACOril/iWAT
Grs. Nanci dc Ea Santr:CL.t, Carzhnall Árquebisber dl Too i Tarragona; Excmo. i Dr.s. Srs. Arcurbisbes de
Els Emma. i
dig,nat comedir indui&ancies
Sevilla i Vai.enda i Excma. fIlms. Srs. BAcs dc Madrid-Alcalä, rdeIona, Lleyaa, Girona i

,_

li

r
: S
NI?. ani.Tr.p„,CiNer,,aiUTS1

Fat'77sel re:11
' IttUTS:
121;
.'en
.......-_______ •
Doma. 4110,06, tarda. a les cine,
lintrarli 1 bulurn 1 50 5 ;maneta. .,
La mamara d'enganyar las dones e
cl
i',. :S%gre les '..,:1.,•ri ié nl u "111,s mr.:P . á

(A. C. S.)

Walliyria

LA ESCONDIDA SENDA

1'lliderc-acee-groe-1.51-44-e-ei+en

t1F'J'EÎT E.Eil%fT ELS AU19113 ESPlierfiiiI1L5

1 Monumental - Paró

Avui, dirnecres, festa de
Sant Josep. Tarda, a dos
cmarts de cina. La come-1
dia en dos artes, dels ger.
mans Quintero,

erceleeeeceue>s«..,e•-meeee-

hlerf. el dia 9 del correal eh, 24 a.ays d'edat

4+1644+04444+0444444+44te
•alf44144494444•4•444411.1.04
:

MAMA CAÑETE

Avui. (limares. tostivitat ilo
Snnt JOs:T. Tres gratos futir...ame, a dos nuarls de (matra.
A les sis, esperlal • la rans.adia
en tres ard ,s s. I 'I SIII.Z Sei's,
ELC.ONFLICTO DE :MERCEDES
a les deu, la corni:dia en

ç

Companyia eatnica del teatre Rey Alfonso, de Madrid,
Primer actor i director:
PERE 20/1RMLA
Primera acIrin

(MENORES, 21

.4-64444+deeeedeeed+Peee•de

peirtrrita @tarusa.
A la sessId de la ntt , estrena del
g rancllei clnedram% Eta nono de
la nit, pel celebre Y/1111am Paraliza. •

s+ebeieetrze4,414444.44+fte4

1 l'entre Barcelona

lEspeotecies Giben/

LA SENY0RETA

2
rr J..

I Avui, dimecres, festivitat de
Sant Josep. Tarar a dos
quarts de quatre:
LAS DE CAIN
A 2 es sis, secció especial, i
nit, a les den: La comedia
en tres actes, cla Paso i
Abati,
I
EL ORAN TACAÑO
I Divendres. nil, fundó en a,
honor i benditi de la primara dama jove
CA IlMISI PALENCIA
44414-934444.4.204,3e9+044.3..74

.PRINCIPAL PALACE

p

L ts a r r s P ' 4i

Me0•01,5-64-3-0•0-0.deztee.44196A8444,›

SOL DE SEVILLA
Nit. a les den:

7

111. dimecres, festivItat do Sant
Jos p, 4 e11 014 matinal d'onza a
ama. Tara 1 niL grano pro1, 677:Zruci
0/0
erla = i rU ta I G.p c'J;
camita; segon capftol 118 La tragedia del corren de LO, 1 la gran

panyola de
ROSER PINO

TOURNEE

LOS CAMINES

Gran Cinema Bohemia

POL/CR/MA

flompanyla dramàtica es-

Avui, festivifat da Sant Josep. Tarda: El contrabando,
El señor Joaquín i

Frederic Cabal»
Gran eempanyia de serene.
la i opereta, primer soler i
director.

reepeeereereereppeereere+beem
effle44444044.0e4ere44~14
Gran Teatre Condal 1

fsed+11/444efee:we>2•:-)->>>>e•

Riva

TEATRE TIVOLI

.7 ama. c,.waaraczar.r.agrare.amr7.3,....sms...32.eauniariparear

ilern6CeaeKT3Mrer.,2,11.2.,..erl.,.7

amb ef!drama en tres actea,

TEATRE NOU

sant Jalee, a 405

guama de entre de 14 1121111,
8E6610 MANTEL
p•I Ilebre (matnet):
Ball, Dlmonl, Tururut. Pe eldee
ctImiques.
Entrads 1 butaca. y a/remada. 1111
peaseies.--seaerai, 5 pesaos.

C!OY3fini Grosso

de Salud,

444+11.111 Pel14.1144+114+11411114

AVIO!. d'Ida OP

Debut de l'eminent tragic

tarda, a les cine, Malvaloos,
nit a un quart d'onze, La esa

nada oesa al

Carear de PrIbalffla
(antro Rambla Camine/Al liallMet

Divendres, 21 de maro

Demä, dijous, grans funciona,

seu lloo i A Palguall

Avui, festivitat de Sant
sal). Tarda, a (102 quarta
guaira:
POCA PENA- i

•fflooeffl00000ffloes000t,

EVALUAR:Atta

a

vogada era un pas-

ta: Toca terral!.

Teatre Cetalà

Romea
Telefcn 3500 A

toro,

tor... Nit: Tertúlia Catalanis-

nn••••nn••n•3•••n •••••••••nn••••••nnn:••n•

.CLASIC.0

F,insici camelar/a:15 P0550 103
arab desci;euni
017,2.111- ÜTIA L'AERIL Iflf!=.01T

CADA COSA Al. SEU LLOO

en dos actea, d'En
del Liceo comedia
Crehuel, i la marina del gran

Avui, dimecres, a des quarts de
deu de la nit. Tercer i últim
concert per l'brquestra Pau Casals, sota la dieecció deis eminents mestres Igor, .Strawinsky
i Eranz Ecbalk. amb la cooperata) de la sopran Merca Plantada.
Primera part: Primera simtenia en do menor. Brahms. Direcen), Mestre Sehalk.
Segona part: "Molt de soroll
per res" (primera audició),
Kerngold. Direcci6, mestre
Schalk.
SEI rossinyol". fragment de
la rondalla tinca. Strawinsky
"Pastoral". (m'usó sense paratiles, Slrawinsky.
"Tilinibmin", rondalla infantil pws a cant, i patita orquestra,
Strawinsisy.
"Fauna i Pastora", ciclo de
tres poemas per a cant i or-:
quastra, Slrawinky.
"L'oCell de foc", suite. Strawinsky.
Direecid: El sel1 maleta autor. mestra' Straivinsky.
'Fal s eara part: 'l'otrora simfo_
nia (heroica), Beelhoven. Direacia: meslre

fARCELONA: RIA. Sta. Mònica. 1 i 3. Tel. 391 A.
j 4521 A. - MADRID: Carrer Alcalìi, 47. Telèf. 6128

(molt ~lea) I les bes ex.4
Irnerdineries d'ahlr:

tres enes, dele gertnane Quin-

gran de 13 en:mateen:teto: SI, enent : o de la donx (pr.mera Jeedenlal.
trlernt (le V. D'aseo lbala dar; era pasuda ale le Cl.
tiemalearatIt 10 Invrtat, ort 1 presenta r le. l'iiä &lira estrena: Una
dona com qualaaved alma.
AV1505: Cl. aneada. de la dona
ne ea re/alertara aqueMa 11141155.
1h10 ea csn mes elmma que al
4• 4 Oi ltiur y a I 1 .41411 Cinan/f4

•

1

Avisa dimeeres. fastivitat de
Sant Joarp, Eicarrial rusarter,,
I.a tragadia del correo ea Lld,
(rot: Famplincs cap da pella
rosas, Les dues tempostes.

Cinema, Princesa
Via Layetana, número 14
Telefon 1371 A.,
Samprd.el millar conjant•de
programes. Avui. dimecres,
n ranrd:nari programa: Los duo'
tepostes., magnific film draa
mana drs llarg metratge, que es
projecte d'una sola vagada.
Armeat film esta interprelat
per l'admirable artista Lillian
croiagonisla de Les daza
artenea, En Tomase?. emponyo.
rä la neta, dues paris do broma: Fre:;-Frau, interessant
tinta dramhtlea dc gran cino-n
de la eminent artista Gina
soza, assump.4
Palermo; .7..a
ninic.-1-krna, tot estrenes,
programa sensacional; L'home
la Us:la, del Reja] Programa
Ajuria; Punys do ruco, aspa.
cial de la casa T - rifvcreal: La
mía quo jo cstimava, pl sim.
palia Charles Ray, i d'altres.
CalartIAM,211[1r..4‘141.3,22ara=01471114111:411/11:1MI

z

ta.): L 1 F Vi
TELEPON GS35 A.

Avui, dimccres, festivitat
dr Si:nt Josep: A la sessid
' niatinal i primera de la tarda, el gran exit de Charles
Mili E.NTNE L'ESPASA 1 LA
sinti.T, p nocinAmx AJUMA; ClPLOMACIA FEMENINA, per May Misma E
PATATAS, cómica. - A la
sessi(i d A les sis dl la larda: Entrena (I n L'ESCALA
DE L'ENGANY, PROGRAMA AJUMA, COmHia dramallen per Fahel Clayton t
Irving Cummin gs . gran
crsmentaciii; VENJANQ JA.
PONESA, drama, per Seaesta HaynkaWn. i L'AMOR
ES TERRIBLE, còmica.

0

nernA IrextIblet per !enmara, ne
donant-ra 5ener7a.-AN31 , , d'enze a
lela, Cl &apanen bu/arpes 12117..15 1 114 CJ: 4:
„I 1
27.e
de Ud d'aguaite larda.

Teatres Triomf i Marina
i- Cinema Nou

•

AVIS: Es despatxen butaguas numeradas per a la
se 3sió E>p EC4AL d'axial.
' NF17: El mateix prograt
X ma i NOVETATS UNIVERbAib numero le.

▪
▪
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FRANCOLI

Gran Xampan y de cava, criat a' les co,
31 ves naturals d'Espluga de Francoll
COLMADOS 1 bROGUERIES
Dipositaris

Per.

Castells -

Sane,

136 • B2eRCELONA
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COLISEUM
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TRADe4t4(****MARK

•

II

Avui, dimecres, ESTRENA en la sessió especial de la tarda

u

ibt

L'ESCALA DE L'ENGANY

Ial

flf

Ii

a.

IBIZIII1111•1111•111211121112•11•1112111•2211/11

EiC1ll811 3:
1

iieleCCille, Se

Pri

• Deliciosa comedia dramatice per la simpätica Ethel CLAYTON i Irving CUMMINGS

I

PROGRAMA AJURIA ESPECIAL

au

4
SIC DI

11113

uua
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MI
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BODEGAS

de

B1LBAINAS, S. A

is
la
Pa
do
811
se
ls

VINS DE LA RIOJA en les seves classes fines, cep BORGONYA, SAUTERNES i RESERVES

MARCA RIOJA FINO

ES RECOMANA MOLT EFICAÇMENT PER LA SEVA SELECCIÓ

Al

LUMEN GRAN XAMPANY, en els tipus DAURAT ROSAT = CONYAC "FARO", exquisit necta
INDISCUTIBLEMENT EL MILL011 DE PlIODI3CCIO NACIONAL, ELABORAT A LES CAVES QUE POSSEEIX LA SOCIETAT A HARO
SE SERVEIX A TOTS ELS HOTELS I RESTAURANTS

t aaaamanaaaaaaaaaaasaaaagazaaaaaameaaaaa•
-—...1"
te m"'"
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KURSAAL

OPOCESTSINA SL'NE

TEMPLE

AVUI

EINEMATOGRAFIS

▪ Avut dirneeres, festivitat Ile Sant Tosen, zrandtes programa. Sestil° matinal
• 011 a 1, durant la qua l es despaturcii butanues nurneradrs por a la EC.As10
de les si,. Tarda, primera see.14, a all , uart de ti(la t re. .eg,,tia.
espee131, a les sis. En lates les sesstons la lill'ereSsant Potlicula unte
Vtot !exciusivE , obra froriginC11,/11/ ingument
fastuosa pre5rniacid. 51i1
pesectes de ¡cerní a la persona que posi el tito! mes just, me; estrIctament
▪ adequat a la pr:Ur n :la colieurs. Complc!rn el programa la preciosa comedia
OfametiCs El dos vivita I Perruqueria femenina, de, runtta broma.
rot, a un GI,13rt de ,.eu, augmrnt dr programa amb la ma gnifica comedia
111 americana Jovontut triomfant, per la formosa artista Doma MaY, I Karte tooba
Babel, pel noxador aristocratte.
D ittiddres. mo4a selreia, ceIrella de la deltrdosa comedia El trlornf de Cofddra,
r. pelo lb/nutria arttstcs -El nol de les pik,mes", Baby Peggy l Africa tllego')

A LES IWATRE DE LA
TARDA

1

3

Interessant partit de futbol entre els priracrs
equips
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:CONCERTS
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Palau Música Catalana
Conceda de Quaresma
Dissabte. 22 i 29 dg mar': i 5
•
i dijous. 10
Convente per POrfe6 Català
A. Horowskl, pianisla; W.
Drwensky, Organista; Andreua
Fornells, Concepc16 callao,
Emili Vendrell, Antoni Planas,
solistes vocals.
Primeres audicions d'obres ca.
talanes I estrangeres
Programes i abonarnent:
gatzem de música de la Uni5
Musical Espanyola, 1 i 3, Portal de l'Angel. Condiciona especials per als senyors socio de
l'Orfeó Cataiä.

y Aval, dirnecres, fea! ivit al
de Sant Josep, extraordina; ri esdeveniment arlistic, a
les onze del matt. Concert
vocal i instrumental pel ci2lebre
QUINTET HISPANIA
constJuit JIrr Telm Vela,
dosep 1. Outumuro, Manuel
'Montan°, Dominio° Taitavull i tiosep Maria Franco
prenenthi part els
arti5Oes
ANGELES OTTEIN
ARMANDO CRABP.F.
Detalls per carb . 11s 1 programes
44114.114114.494.114+114•OC4444

6444.044444444144444444444

SALA EOL!AN

FILL DE PAUL IZABA!

ESPORTS - -

DOS CRASIS COPICEFrIll
Divenetres, 21

550 aualc16

PALMIRA CASTELLVI
tantearlo
Joto [Moral, panIsta
Obres a.. Schumann . Por:micra,

Forst, Freisad. Franck, Ferrer,
Maasenet, Charpontier, Mozart 1
Wasnor
55/ audlc14

Dissabte, 92

DOLORETES TOMAS
planIvra

TRRITAT SIERRA
eloloneelli3ta

Sonata ne R. Atritos, t obres de
Mur Bruch, n'anuas, Buzó, Cho.
PM . Deb n air, Illendelaeohn I
Alberti:
—
Ambdels coneerts comenearnn a dos
quarla ile ei,. arcb andiclons del
Gran Organ Aeollan
Invitada!» corn do costum

AMICS DE LA MUSICA

1L1LLY

l'AMEN(

i del pianista hongarès
JAN011 a&RANYI
Pablu d11 111114•Ies Malos

ii811Ç (le i'ESpOri
Camp de l'Avcnç

E S QUE PATEIXIN

TOS

UN REFREDAT
MAL CUIDAT

per forte 1 cremita que sigui, que prenguln tes renemenades
PASTILLES del Dr. ANDREU. Sen tan N'As 1 segurs els
Efectes d'aquestes pastilles, que a les prImeres preses se
sent ja un alleiljament que serpren 1 animal galrebe sempre
desapai etx la tos per complot en acabar la primera capsa.

Els qua tInguln

ASMA o surocacté, que usin

els l'APEES ANTATS o els CIGARRETS ANTIASMATICS

es una pena oberta a totes les Malalties

BRONNISIDELS PULEN
NO DESCUIDEU IR! UN REFREDAT I
PODEU CUIDARLO

JE te GOLA, DELS

1

en poco dios i

del mateix Docto', que calmen de segulda ets atacs t da t
n/t
Ira oil.
prospectes

a

poc cost emplaant

/es

PAST1LLES VALDA
ANT1SEPTICAS

CODORNIU

Peró, sobre tot, nouseu

sitió

les

de

VERITABLES

VALIDA
PASTILLES
las qu'es venen solament
en CAIXES
amb el nom VALDA
a la tapa 1 mai
d'altre forma.
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Venus Sport - Palace Ball
Ronda de Sant Antoni, 62 i 6i .
Tigre, 27

al

tu

Aval. fcstivitai sie Sant Josep, ball de societat, tarda 11111,
per la banda Venus Sport, di.
:igida pel senyor Poitsä.
Nit, entrada, 1 pesseta.

la
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Exterminades
e

en un

e

CABRES1

11

minut amb

I:insecticida PÄRADELL .
Fttamil,cut PARAocet..Comte Assalt.28

BOXA

'BARCELONA

UNA PESSETA-Pca cooneu,130 pessetes.

Gran vettllada InSernaolonal
nlv e nures, 4,1 e ni
rrarzcii. a /es de is
la

TIATRI NOVETATS
5 arana combata, 13
quatre ront.ds,
Momp6 tontra Dingonoo
ddatre rounds:
Bruno« contra Catali
Trece en tos round,:
Gonzalez, campo', (11.:,rinn3ia, tenI ra Moral!, el pelo Itonzolne.
DESCANS DE 10 NINOTS
Vine!, gran ennlbat en volt rounds
Iteeler ieNeranna (rannte) Emiegoit

te; Wagon,

EIndne, gran eombal Internarlonnl
tll den rounds, elitre el! aspInnts
a la chniinnge del Camplanal
d'Europa
gr:RAIAIN contra MARTINEZ
Campld
Clmrripió
Ce DelgIce
Guants de quatre linees
Arbitre, J. Ca
Jutges, cronometrado', 1 arbitren

del F. C. LI.

Pròximament presenfacid,
con) a liederista, de l'eximia
eantatriu noruega

VENDA A TOTS ELS COLMATS I DROGUEN:1

F4+1440444444044444+•444+0

U. PASSEIG DE GRACIA.

Presa populars.
Entrada general, 250.
Es despatli a Comptadurla

1.44414.11.04.1HrOirreers o4.1.114

••n•••444141144•114*1411fflid

Sabó 'LA OCA'
QUALITAT embetune
Fatnioaht: J. ALMO& BATA»

el:

•44.14444~4.0•0154449+1111.11*

os LA

SALO DE RECA10 IrE FAS/1.1ES BlSTINCIDE3

de

tPj

ORADORSI

Eviteu que al bell mig del

ETS MES CLASSIFICA

dISCurS Ilaguegl vostra veu.
Proteg,u Va-..tra gola amb
I 01 constanl

a

0'50 pessetes les deu urimeres paraules i a
:: 0'10 per cada una d'excés

TABILETES GABA
refraGcants delinleclants.
souranes Contra la 10S

1 aleC q Atno Jo la Gola.

OFERTES DE TREBALL
CORREDORSTar,, v2;„„ea
*
Teresa, 7. (OrOrla n .

Filiada de Productos Ceràmics
Rajoles de Velencia I artlcles de construcció

Casimir Vicens
Despidan Taller., 72
Telefon A. 5050
Flarloa: Carrer Remasent
prop do la Travessera de
Sana/

.BARC£LONA

DEMANDES DE TREBALL
XOFER

m,iierettn ulem s:oefer eix per a era

L

ra arno' 3551". U
nrinle
re a LA PUILICITAT,
_
belga. conelx anglas. francés,
norrlandta 1 un por d'empanyol,
Cerca eonorarló. idierture 5 R. V. Ateo Ce limas. Sruxelles.

jcw v

VENDES
Maquinaria mater-

REVOLUCI0j na per • treballar
la NASA. Tipa seumuud. 1. lomee
Agell.

MAGNETO& c:e.„;vecii,t:e
cerro,. Alar. namero 63.

or.

EST!LOGRAF1QUES P o
marca - Mamona", llqutdo Orgel,
pe , setee. FOntanclIa. /5. terce r. rt,":•

DIVERSES
HIPOTEQUES.

anlclEt

edi

17,71".1
IntlacIÓ, 5. A. Pluniatge de la .PM•
entre go/. Telefon lle g a A.

11

n116111e.

155/5,1*

sama •

CO. los areolas. limada
ventea tenses.. de Pta. 1.—
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