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EDITORIAL

a Ilengua

Full de dictad

propia i les ares

scor Pere Pujo], redactor-corresponsal de "A B C" a
goa. s un valuós col.laborador de la propaganda nacionacutalatia, en la saya forma més radical. La mentalitat d'aquest
js1a hd s certament excelsa. Paró fa servir el seu cognom
per a una tossuda campanya intencionalment anticatalana
'diaattleat catalanista. Per inclinació própia o per encàrrec del
Li:e:4 de Tena, es dedica a la cacera a l'aguait, vigilant
rjöd.C3 i els actas nacionalistas, a l'objecte de trobar-hi maca h. confecció de la saya salsa quotidiana a les planes del

que aque.it periodista descobreix en un article o
alguna afirmació que es, al seu entendre, agressissulta nt. maliciosa o perversa, respecte a Espanya, sent una
Hi ha cap caçador que, des del sea lloc d'aguait, no
Id del pas dels ocells a l'abast de les say as teles o dels seus
El da cine el redactor-corresponsal de "A B C" no caça
Lota atila of itable per a la saya feina, se sent trist i descoratjat
fd, e2,.ecialista en antteatalanisme, i l'home necessita caso.
riciitir, a la seva especialitat.
Ei senyor Pujol està consternadissim per la publicació d'ur
sial del nostre diari, titulat "L'idioma espanyol a Catalunya".
que 111s greu Ii sap és que la Premsa madrilenya hagi retro;kanes de les afirmacions que en el dit article feiem, (teclaq' ue els nacionalistas no tenim la intenció d'aconseguir qut
,er,gua espanyola sigui foragitgla ole Catalunya i desconeguda
Cda \ ;:tida
dis2urs

catala ns. Aquesta declaració contradiu la tesi mentidera deis

talanistes pel que fa al problema de la Ilengua. I el benelsen y or Pujol s'ha cregut en el cas de desvirtuar-la en una
d'artieie telegräfic que publica "A B C" en el seu número
as d'ahir.
No us els cregueul", crida el senyor corresponsal davant el
article. I per demostrar la insinceritat d'aquest, recorda
un mes enrera vàrem publicar a les nostres planes un altre
rial en negàvem certs avantatges atribuits pels espanyols a
roneixença de llur idioma. Com a escriptor documentat, el sePujo; ieprodueix unes anteriors paraules nostres, que creu
lagrant contradicció amb l'editorial comentat. Dèiem nosalque si Catalunya hagués d'ésser forçosament bilingüe, més
itdria l'esser catalano-francesa que no pas catalano-espanyola.
Ningú que tingui dos dits de. front trobarä cap contradicció
les Lides afirmacions. La tesi nacionalista en materia d'idioperfectament clara i lógica. Volem per a la llengua catates honors de l'oficialitat i la senyoria en totes les manifesde la vida catalana. No ens oposem a la coneixença i a la
llengües. No ens oposem, per tant, a la coneixença
fusió de l'idioma espanyol a Catalunya, un pie assegurada
mana de la nostra llengua nacional. Entre les llengües eseres, la possessió de les quals pot ésser més convenient i
cataians en general, hi ha en primer 11« la francesa. Peró
també un lloc important a la llengua espanyola. EI fet
rol Catalunya pertanyi a l'Estat espanyol augmenta la utipräct.ica de la llengua espanyola per als catalans .
La llengua nostra ha d'estar a Catalunya per damunt de
precisament parqué és la nostra. Es la llengua nativa deis
i ha d'ésser llur llengua usual i oficial. En aquesta relució no hi ha cap hostilitat a les altres llengües. Paró quan
les es converteixen en instrument de dominació política i
irailisme espiritual, havem de protestar de la imposició i
m de ,2cimbatre, no pas la llengua intrusa en si mateixa, sinó
ttiränic de la intrusió.
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LITUANIA

a qüestió de
are avern cregut que en
lc hiemal tenier. raó
- . , mtra els alemanys i
',ilesos. El fet que
hagi seguit en
.,i.ys una política mig
i mig russäfila,
.a ra6 de Liluänia dae1 piel. de hiemal i el seu
st s. . Per això és deplorable
s•': .
la Premsa franainb a. . tendenciositat disaca que :2sperit de justf,
etnsuri el recent acord de la

deis Ambaisadors

adjudica a Lituania la zona
4ibl a és aliada de Franca,
'enern (111.2 la Premsa franIlegal en comple aquesta
in stärria en parlar de les
lks que afecten als polona te possible
l 'As (1 , 1 plet i oil sentit de
In deis que avui cenl aror.1 le la Conferencia
. Amti ai7arlars és el director
Débats”, M.
qui rclaciona la1 amb l'entesa
ch id . .raittica entre Berlín,
Ing, ,ra. Ara M. Gauliar' r praloniafil. No es
nicsos enriara fora clarividència, un
Tobjecc:ons contra
1a nona, o almanvs
S polouesos, senen l'obligaci
la realitat davant
an •
t-

que la República
,Hada de la nepil-

:ozradable na pairo
• '•:ra que a hiemal
In francesos. Els
btuans s'apoderaren
,-/s, artnra de la ciutat de Mesan l a rritori, i atacaren
guarnleió francesa que
ciutat hi lluvia. Ara
''''44gtes han admes ells fels
i han adjudicat • a Li-

Memel

tuänia el territori que aquesta
reelamava.
Cal ésser prou franc per dir
que la culpa d'aquesta aventura
no es verament de Lituänia,
dels aliats, els quals havien
anat ajornant la solució del piel.
Si l'acord, perfectament equitatiu, que ara ha adoptat la Con-,
ferencia deis Ambaixadors, hagalés estat pres menos o anys
enrera, s'hauria evitat la subtevació i els esdeveniments • que
l'han acompanyada.
Cap motiu no tonen els lituans per ésser garmanhfils nt
per ésser russefils. mes aviat tenen motius per mirar amb recel FAlemanya i la Rússia. Han
estat les injusticias amb ells comeses allò que els ha portat a
una política perillosa, en el chscabdellament de la quäl no han
estat sempre prou encertats i
circumspectes. M. Gauvain diu
que la solució de Vater de Me-.
mel eneoratjara el Gow.rn de
Kowno en les sa y as pretensions
sobre el territori de Vilna, disputat asprament per Lituänia i
Polònia. Dones que es donin
presea els aliats per ',asolee
igualment l'atar de Vilnä — una

mica mes difícil que el de Mei potser evitaran les lean- a compilicacions.
A. RovIra 1 Virgill
1MOIMIPINI

ELS DRETS Li:LS POBLES NO
PRESCRIUEN, PER AN 'S
QUE PASSIN. PRESCRIUEN
QUAN S'ABDICA DE LA PERSONALITAT. PERO, AIXI I
TOT, QUALSEVOL GENERA CÍO POT TORNAR A EXERCIR-LOS EN EL MOMENT
QUE EN TINGUI CONSCIENCM

POSATS A CONCRETAR,
CONCRETEM BE

No s'hi val, francament. Abatas d'ahir vaig escriure un artielet sostenían
que despres de la reforma del club caliza que vingués la reforma deis clubmea. Per demostrar aquesta necessitat
retreia un bé-de-Deu d'anécdotas de tot
ordre. La nieva tesi era exclusivantent
abstracta. El meu amic Märius Aguilar,
en un Eco de "El Día Gräfico", l'ha
convertida en concreta; el club és l'Ateneu barceloní, els clubmen són els
atencistes.
Anem a panas. Anem a pams, que no
vol dir fugim d'estudi. Efectivament, a
n'Ya:flan barcelonés In ha un cert nombre de persones que no han adquirit els
costuras indispensables per fer amable
la convivencia humana. Peró aquest detecte que trobem a l'Almea, es dóna,
igualment, en altres cercles i clubs de
Barcelona. Tal vegada si es podia fer
una estadística d'aquesta materia gairobé imponderable, resultaría que l'Ateneo resta millor classificat que el Cm col Artístic
Artístic o la "Real Asociación de
Cazadores".
Si no he concretat, no ha estat per
disuade:, ni per hipocresia; ha estat,
simplement, per donar a la me y a tesi
tota l'amplada que li pertoca.
El meu patriotisme, que mai no ha
estat xovinista, i que, ajudant Déu, mai
arribarä a ésser-ho, m'ha inclinat tot
sovint a la crítica. Certament, els catalans, en la nostra davallanla política
hem esvait un bell patrimoni de virtuts
socials. Alhora que maldem per retar
la nostra instrucció, cal que treballem
per refer la nostra educació. En un mot:
cal que recreem la nostra cultura.
Caries Soldevila

CARNET DE LES

LLETRES
LES VARIETATS 131.4LECTALS
Aquella aportació de les comarques
a qué al.ludiem no fa gaires ches és,
més que res, Faportació d'un paisatge,
potser d'una sensibilitat. Ben poques vegades l'expressió del paisatge o el batee de la sensibilitat es vesteixen amb
la roba olorosa del dialecte. Cal plànyer-se'n? Creiem que sí.
Joan Maragall, en un discurs pronuncias l'any mo6, en el I Congrés de la
Llengua Catalana, va fer l'elogi del dialecto. "No trobo pas res mes bell—deia
—que, amb amor d'un cert Ilenguatge,
airar recorrent la terra que el parla per
la boca de sos naturals. I encontrada
per encontrada, palde per poble, casa
per casa, trabar el pul.lulant de varietats, senyal de vida; veure el gest dels
llavis suaument canviar d'un lloc a l'altre amb la naturalesa del terrer i
manes de costrosas i altres treballs..."
Maragall, definidor i apologista de la
paraula viva, veia les formes dial«.
tals com un esclat indómit del Ilenguatge viu. Li plavia que en la gran obra
de la nostra literatura els dialectes catalans hi mesclessin Ilur olor bosquetana o marinera.
Algú potser creurà que aquesta ten
deuda maragalliana es perillosament
romäntica o, filas i tot, tarada d'un
anarquismo sentimental. Gosariem a dir
a-gol cregui aixó que no encarta del tot.
Maragall s'adonava que el millor ale
de vida de les nostres Iletres ha de venir-li de la terna, en una bafarada humida. I aquest ale es modula en varietats dialoctals.
Tantdebó, sus el chor literari catalä, s'In oís de tant en tant una veu de
terrenal artista. Porque el dialecte no ha
d'ésser pres com una troballa arqueológica, sinó com alguna cosa que cal polir
i ennoblir, com un "esclat indómit" que
pal fer manual. Aques-t ennobliment,
aquesta conversió, l'han de fer els poetas.
Velem, com hiaragall, en les variatat dialeetals, "la palpitació directa del
cor de cada borne, amb Faire de cada
casa, amb l'agre de cada terra i encontrada". No ofeguem aquesta palpitaci
ó.
Duguem-la a plena Ilum. Perú no olílidem que pot esdevenir civil i ordenada,
si la cenyim suaument amb una bella
gramätica.
Shlp-boy
— El documcnt que el senyor Eerran
de Sagarra reproduía en l'article Una

Picó de nacionalismo, publicat a LA PUBLICITAT d'ahir, és extra del Dictaré de la Generalitat, rorrcsponent al
trienni de 1620 a 1623, Primera part,
f. 116 i 117. Ar.viu de la Corona d'Arag(5.
— Ila sortit la primera obra de la
Biblioteca Teatral, editada per l'Escota
Catalana d'Art Draniatic. Aquest primer volion tu una reimpressió de robra,
d'En loan Maragall, Nausica, acarada‚nett! pres.-Wat.
— Queda afamada f i,iu a non avís la
lectura de poemes d'En 1. Proles Vilo,
que hacia estat anunciada per azud, per
tenis Use l'anunciada conferència d'En
i Pujols a l'Ateneu Barcelonés.
— Ahir, N'Octavi S'altor dona una
Petura de mentes a l'Associació trEstudiunts de la Universitat Nova.

VARIA

L'OCUPACIO DE LA RUHR

A

Suisa, els uns, estan indignats.
Els altres fan contraban
Un país trlst I passat de

vegada que les rones no representaven cap avantatge per Suissa. I be. El referèndum fou contrari, per més de tres cents mil
vots de majoria a l'acord ansia
Franca. Davant d'això no s'ha pas
de creure en un ofuscament momentani del sentit polític
Suïssa perquh el vot té simplement una importäncia moral: es
una protesta indirecta a l'ocupació de la Ruhr. Entre les pobladons de la suissa romana que
han donat una majoria contra
l'acord, va al davant Ginebra.
Perú s'ha de dir també que si
ele suissos estan indignats anal;
Franca, els alemanys, sobretot
els de la frontera, estan indignats
amb Suissa.
En cap altre pafs d'Alemanya,
segurament, com en els confinants amb Suïssa, els preus de les
coses de primera necessitat han
augmentat tan räpidament i tan
enormement. Amb pocs detalls
haurä pron. A Lorrach, patita
vila. unida a Basilea per deu minuts de tramvia, un terròs de su°
ere val, en aquest moment, set

trtada

Un dotada de Suissa us farä,
si voleu, un rellotge, amb quatre
canyes i us •onvertirä la pela
d'una mandarina en un fanalet a
la veneciana. Perú això no priva
que Suissa sigui avui el país mes
trist del ruda. Tot marxa a l'hora,
els trens arriben amb una correcció envejable, els buròcrates
són amables i 3ompleixen amb
llur obligad& les muntanyes són
plenas de neu i els Ilacs són sempre tan poètics, per?) el cor de
cada hilada helvhti es un funeral
i a cada casa hi ha una patita tra-

gedia.

Ara, l'oeupació de la Ruhr ha
aeabat d'almagrar el quadro. 'rotos les desgràcies hagudes i pe'r
haver es concentren sobre aqueola admirable i litogräfica nació.
Les desgràcies dels neutrals
dels belligerants, les indigestions
dels ries i les inseguretats dets
pobres. El franc suís està quasi a
la paritat de l'or, però ahir dejen
els diaris que l'Estat federal s'ha
hagut de deixar córrer de fer un
emprèstit per ferrorarrils perquh
les tanques han trobat curt el
tipus d'interès que l'Estat oferia.
I els forrasteis no hi vemos, malgrat que un diari aquf valgui deu
chntims i es pugui manjar per
quatre franes'i tot sigui tan net i
tranquil. No venen ni els rnalalts

mares; un gra de café, tres marca
cinquanta; una cerilla, tres
mares. Amb el que es paga avui
per un gra de cate, fa quatre
anys se'n podia comprar un quilo
i el preu que avui es dóna per una
torea de porc bastava, en aquella epoca, per comprar deu bous.

a veure els ~gas i a respirar

I comparant aquests preus amh
els.de 191 1 es constata que romenguan a deixar Atilde els preus
fantàstics de la depreciació aus-

l'aire pur , parque s'ha descobert,
segons una revista humorística
de Zuric, que no lai ha • 31ima com

el de les muntanyes 'deis paisoi
le moneda depreciada. El lector
nodrä veure que aquesta sortida
O s mes aviat vulgar i que la Iraz,r edia de Suissa es sobretot domestica; pare quina culpa bi té
el sufs si aquesta no es farra

triaca.
1 molt seria que no s'arribi als
preus, simplement manicomials,
de la vida a Rúsed.e. Comunicava
no fa gaire el corresponsal del
"Corriere delta Sera" a Moscou,
Zingarelli, que el mee de desernbre de 1921 es podizi encara fer
un àpat per cent mil rubles i eme
VI mes d'atrost de 1 922 us demanaven quatre milions per un dinar a preu fix, soase cafh ni vi.
Ara. a Mos:mu, manjar a la carta
val: plat de sopa, 4 milions; biftec, 6; formatge, 5; compota de
trulla, 5.500; una. taronja. 4; una
ampolla de cervesa, 3; cate, 1500;
dos terrossos de sorra, 1 n'Alió.
Una capea da cerillos val rinquanta mil ruhles i un diari cent
cinquanta mil. Anasst a comprar
al mercal, la vida, naturalment,
és mes barata que al restaurant,
paria sembla, segons Zingarelli,
que l'aigua, la Ilum i el -carbó resenten els pressuposlos familiars. La illuminació de dues hahiladoras val 51) milions de rubias al mes i l'aigua qua gastr4
una ftsnaília corrent, en val 12 mi

("hernie, ni tan sols terra de Idxistes?

No conec pas la Suissa de l'any
1 4 i anys anteriors, ni tan sois la
Suissa deis temps de la guerra.

Per?) es
a simple vista qua la
crisi és profundfssima. Els teatres són sernpre bulle. els tratas
no porten ningsí, sobren la meitat
deis rafhs i els saltees, els hotels
semblen camentiris, el personal
de les tandas es passa les hores
amb els limacos plegats. A totes
les ciutats, cl mateix espectacle.
%TU

Espe2ialmonl desolado.res
semhlat les queixes dels empleats i propietaris de 'librarles amb els quals he parlat.
I prerisament perquè Suïssa ans
ideològicament, el pafs mes
passat de moda que es pugui
imaginar, volt dir que és un pafs
sense feixisme, sense militarisMP i casase romunisme, la tristesa sembla que s'augmenta i
l'oferte que les Últimos persones
de bona voluntat es vindran a re-

tirar en aguas( re-id d'Europa per
no velare ni sentir mai més les
empentes i rodalons de la nostres,
honra miserable.
Suissa protesta com pot...
Els preus a la frontera
suïssa-alemanya I els
preus a Rússla

Les consequeneies de l'ocupació de la Rular i de les ciutats del
Baden es fan sentir -cada dia mrs
a S-uissa. La paràlisi del träfec
ferroviari entre Franefort i Basalea, ha povocat una shrie de notes
diplomätiques de protesta entre
Berna, Parlo i Berlín. Això ha
provocat la inevitable i natural
divisió de l'opinió suissa. A la
Suissa alemanya, tota la culpa la
té Franca. A la Suïssa romana es
vol justificar .l'ocupació, paria
tina de dir que a Suissa la política de Frana troba cada dia
rnenys admiradors. Malgrat l'extraordinäria amabilitat ansia qué
París trocla a Berna, malgrat la
promesa teta per França que a:1
träfe-2 Francfort -Basilea serä reprès, si convit, amb personal
francés, nosnés lai ha 1111a riutat a
la Suïssa romana quasi n'Altiinement francófila, en aquest
moment: Lausanne.

L'antipatia por Franela es manifestà diumenge passat en el referèndum -sobre les eones fran •
gules de la frontera franco-suissa, departament de Savoia. F.I
Consell federal demanava q tte
ciutadans confinnessin l'ileon] ja
fet amb Parle segons el qual venien suprimidas unes mitigues
zonas franques de la frontera citada i, per twist. que es permetia
a França parlar la duana a la
seva frontera política. El 'Parlameta francès havia ja aprovat
l'acord amb Berna i s'esperava
que el referéndum in-infirmar:a la
decisió del Consell federal, tot a
FI

Els prens que han arribat a tenir les coses a la frontera suissaalemanya són la causa (l'aquella
indignació de qué pnrlävem. Els
suissos especulen amb els mares
i sobretot fan contrahan. Mai -(thIPTI els diaris de Basilea—s'In
via vist un contraban fet en tan
gran ese-ala. I cabulen — els diaris — almenys el 25 per cent

persones que traveseen la frontera ho fan per dedicar-s.
aquest
Josep Pla

La situació a Europa
Els comunistas alemanys emprenen una activa campanya
contra els nacionallstes per contrarrestar landó d'aquests en
favor de la resistencia bet.lica.
A Bochum s'ha efectuat una
temptativa por organitzar una
milicia obrera. El mateix passa a
la zona belga, on el Govern alemany fa gratas esforços per o regar cl movimont.

El canceller Cuno nega que
r.'estigul organitzant un exercit
alemany per combatre els aliats.
A Orient sembla que les amo-

naces bolxevistes a Turqula formulados en enlates del diarl rus
"Przo.cla" hagin donat resultat.
El Govern lo-analista ha decida
d'acudir en aux111 de Rússia, havent trames al Govern deis Soviets un mIssatge anunciant - II
la (Famosa do s000ra.

A Irlanda hen estat delIngute
nombrosos rebela. Es dula que
cribe elle 111 havla Do Valora, però 110 ella coniirti.att.

LA PERPLEXITAT
DIARI ANGLES

uug

Un diari anglas, el "Evening News",
donava una noticia francesa. Es traetava d'un criminal anomenat Hof fmann,
que havia estat empresonat. Un cop a
la presó el criminal va experimentar
un horrible mal d'estómac. Els metges
hi acudiren i, després d'una operació,
descobriren que s'havia empassat uns
quants rossinyols de dimensions diverses, amb l'esperanea d'evadir-se.
El diari anglés no sea sabia avenir.
Confessava amb una franquesa poc correal en el món diarístic, que "hom no
comprenia corn esperava servir-se d'aquests ocells per evadir-se". Agregava
que el presoner s'havia, seas dubte, empassat els ocells de vio en viu i així
era entenedor que li haguessin produit
un violent mal d'estómac. Pecó, que
diantre en pensava fea?
En una edició posterior, el diari angles, sempre honrat, declarava la relliscada. Rossinyol, en francés com en catalä, es reina que serveix per obrir
les portes sense clau...
EL COS DE CHOPIN

El cos dels bornes cèlebres mai pot
reposar tranquil.lament. Cada generació
vol portar-lo a una banda diversa. De
vegades en aquests canvis les despulles
famosas hi penden parque passen d'un
enterrament discret i graciós a un enorme mausoleo de mal gust. Per& dissortadament, el% no poden protestar i
Ilurs descendents, empesos per la vanitat, no saben apreciar aquests mansos.
Chopin, el cos de Chopin, está en litigi. La Polónia ressuscitada el reclama.
Franca vacil.la . Sembla, tanmateix, que
a darrera hora el partas dels que voten retornar-lo a la pàtria guanyarä
el litigi.
"Quan un músic—diu Ganche, bidgraf de Chopin—ha estat fins a tal punt
el crit de dolor i de cólera de la seva
pátria opresa, és de Ilei que sia exaltat
a la categoría d'heroi nacional i que
a la resurrecció del seu país el seto
cos hi sia restituit en triomf, precedit
dels estendarts i senyeres de tot el seu
noble i saludat NI totes les campaneo
de les esglésies i les catedrals."
A qui ens caldrà reivindicar a nosaltres? Dissortadament—o afortunada.
ment—no tenim cap gran músic catan soterrat en terra estranya. Per arribar a aix& és dar, la primera cosa que
ens cal és el gran músic.
SIWPIPPTIPREMPXOSSZERIIIIIIMISIIIRSCIS

La Política
EL MITING DEL VENDRELL
En ranunciat tniting d'afirmació nacionalista "Pro Estat catald", que ha
tenir !loe denla dium,kge, a la vila

del Vendrell, parlaran els següents oradors: Doctor Riera i Puntí, per la Unió
Catalanista; Peleadi Llangort, per La
Tralla; hertz i Dalmau i el doctor J.
Mnntanya, per Esquema Cal alana; Duran i Albesa, per la Federació Demoerótica Nacionalista, i el ril'utaY En
Francesc Muja,
11102111111111EMIIIMIIIMMIEMIllarCillIMIRI

Converses filo-

lógiques
Dèiem que en la llista de les faltes
de catalä trobades per A. Mutaren en
un llibre destinas als infants, figuraven
alguns casos de per a en lloc de per.
Alga ens ha preguntat, aleshores, quin
es aquest Per a deiectuös que, segons
nosaltres, cal reemplaear per la preposició simple per. Es el per a que molls
usen davant un verb en intinitiu que datara, d'un altre verb que expressa una
acció voluntària, cas eta qüi els escritators atines empraven sistemäticament
per. Exemples d'aquest ús indegut de
per n/' Agafem un número qualsevol
il'un diari catalä, i en la seva secció telegràfica en truhanean segurament a baltuena:
"Aquesta tarda s'ha presentas al jatjat... per a ter diligències."
"On ha comparegut per a declarar.»
"...recorri tras els campaments per a
explorar la voluntat de..."
"...formar els reclutes per a Kar
als vagons."
(Veu de Catalunya, del so.)
En tots aquests exemples els ansias
haurien usas per i no pas per a.
"Nós trametem aquí frare Anteni
Ages per comprar una Biblia."
"Que de continent vingats a llós per
servir-nos te vostre ofici."
"En cas que f6ssets partit de Barda:nona per venir a Nais."
P. Fab-a
— En la convellsa anterior en diu:
"per a posar a m'estas noticies ei mentís mès categóric" ha de dir: "rae a
oposar a aquestes noticies el mentis mes
casegóric"; i on diu: "terminació verbal" ha de dir: "tertninació verbal de
1:egona persona".
(Rrohl'ata la reproducci6 sense
ne la procedència.)
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Pastves avisa a apuesta Junta Sindical del
ColJegl d'Acents de Neri 1 Borsa 1 de la
Boca Oricial do Comerg que el Jualat de
primera Instancia del Centre d'a q ue lla Carl
a acordat la retenció dels fitols del Deute
Amo:O/trate 5 per Ion, emIssld de 1917.
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Canal 0 Uratil

Lspanya InGustrIal
fiel. Gral. Teleroni.
• Penineelr:: Idea:
1.1.• AsuerIca d'alectslellet.

El Junat del DistrIcte de la Cotteepekä
d'aquesia ciuiat avisa a la Junta Sindical
de/ Collera-1 d'Agents do Cavi 1 Borsa 1 de
/a Borsa Oficial de Come/T. que ha doro tat retencIó de l'obliraeló "Alumbrad°
de Poiaemes" a 5 per J00, serie D, n. 67.

JUNTA DE GO VEAN
Abur, a dos quarts de cinc de la tarill.
va unir (Inc una reunió a/ denncill social del Sindical de Camera de Barcelona,
per a nomenar la Junta de Cerera provisional per a Implantar la eludan de Colopensacló de liarcelona l formuló del reglament:
senyer nombrar ser) el segruents:
Focal. Sr. Marques de Gabanes, don FSEs Escalas ( d/rector del Rano UrdinJo Ca-

talä).
Senyor Eduard Ileeasens (gerent del
Banc de Catalunya).
Senyor /gnacl 6014 Darnians, de la casa
de banca Sokm 1 Torra Germans.
Sentar lin fa Pascual. anetor del 03.1IC

de Bilbao.
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BARCELONA
CENTRAL:

Rambla dele Estudie, 4

tSGENClEni Namero 1, Creo Coberta.
Numero O .Sant Andreu, 240.

minero 3, salmerón, 111

VALORA, CUPONS, CIRS, Cttrlvl I

Aparta% de Cerreta, E 3 1
irecció Telegredica
lEATALON 1A Ib AN
•nnWarclal:•:nn•.••n•••

Soler i Torra garfios
Banquera

BANQUERS

RAMBE A DELS ESTUDIS,

13,1 BONSUCCES, I

ININICINNSBNI

VALORS - CUPONS GIRS -- CAN VI

',Nlegociern tots els cupons ven-,
:iment primer de rnarç vinent
UM=PR=MM.,wmc34ege7MM======MMRE

MIQUEL

DE GUZMAN

Escriptoris 1 IVIagatzams
g LAMEDA 37

hernie', i Teiefo::emes
GliZMAN-MALAGA

MALAGA

S'ofereix a la Indústria Catalana coat a AgentDipositari per a Andalusia i Marrocs, posant
a la seva drsposició ets seus amples Magatzems, situats a fa part mis cèntrica de la Capital i pròxims al Port
Preferincies de primer ordre

&Mes garullas

Málaga i escales, amb carrega geaeral i
30 pasentgers. Amarrat moll d'Esganya
NE. ConsIgnntari, Companyia 'Yransinediterrin iaVapor an,gles "Porthminster", de Liyerpool, amb turbó i càrrega generaL
Atnarrat moll de Sant Bertrrtn. Oansig,natari, Companyia Transmediterrania,
Vapor espanyol "Cullera", de Carta g ena 1 escales, amb (arree& general i 222
pasaatgert. Amarrar moll d'Espanya
Otasigmatari, Companyia Transmediteirania.
Vapor espanyol "Mab3n", d'EivIssa,
amb earrega general i G pausa ,gers. Amarrat moll de les Drassanes. Consigna:a/U, Companyia Transmediterrania.
Vapor espanyol "Balear". de 31aba,
anlb t'anula general i 4 passa:gers. -licaJramt aun do Muralla. Consignatari,
mengurd.
Vapor tontee " rfavfrn". de La CeraEa i escale s , amb carrem general. Amarrat moll de' Barcelona Sud , Conaignatari, Mac Andrew.
Vapor espanyol "Yandiula", de Ei Lío,
angs earb6. Amarras moll de Pement
Nord. Consignatari, Regato 1 Fontbona.
Vapor espanyol "Teeranoca", sie la
mar. ami, [avis'. Amarrar tank .le /leer 01.
Ccesignatari, Cateura.
Vasix0118 sortits
Vapor espanyal "Montevideo", amb r..,rrega general, eap a N- retorna 1 escales.
Vapor espanyol "Espafioleto", amb er rega general, m'a Pa gaPs ;
Vapor espanyol "Castilla", anal) ¡anega general, ca., a Melilla i ~ales.
'Capar angla "Ma/liar", de trinStt, cap
a Valencia.
Vapor frances "Cuera", arnb carrera
general i transit, cap a Marsella.
Vapor espanyol "Dilluns", en Ilast,
cap a Almeria.
Vapor noruec "Fre'koll", en linar, cap
a Valencia.
. _Vapor nornee "Pan", en hast. cap a
Valencia.
Vapor espanyol "Puco", sirnb el 5e13
eco in, (up a la mar.
Vapor eapanyol "Cabo Corona", amb
eärrega general. Cap a Marsella i (anales.

Vapor alemany "Tarragona", amb
rea g eneral i transit, e00 a
v alui r suee "Ilispania", cc na,t, cap
• favorno.
Varan- espanvol • Nfatcsn". ainh ¡arrean genmal. can fi Eisissa.
Vapor espao •ml "Tics Jaime I", amb
carrcga general, el p a Palma.

NOVES
ACCIDENT AS. PORT : : UNA E3fBARCACIO A FONS
Ahir, a la una de la tarda, nrep n tel
mnil de Barcelona, el eannt nutiamAil
"114i/dele", eonduit pe r Cri.talfol Salara,
qtr, realitzava proles de motor, aborda
un bot de pesen fol. 1 3 76 de ja inairfeala
de Barcelona, que tripularen a'.ec horneo,
tira st -lo a fono.
A ha ns de prad u r-se l'euros ida tre s
dels tripulants del bot os tiraren a raigan, essent rec ollits per un canal nato•
dels präet n es del port que es trabara aprop; eLs altrea dos pausaren al
raunt causant de l'accidant. Despe as 67ren portats al transport d'aviació "Dédalo", on Soma assiatita convenio:1...w.
Un dels tlufraes rebé contasions a les
carnes.

allcujada immcdiatarnent

L'Asma

BAH EE Cid ALIJNYA

BANCA

SOLER FORRA a'

BITLLETS
3860 per 100,
Ang/rsos, 3000 pessetes.
ttallans, 3050 per 100.
Belgues, 3370 per 100.
Suissos, 12000 per 100.
Portuguesos. 020 pessetes.
Alemanys, 003 per 100.
Austriaca, 9C 0 1 per tou.
liolandesos. 440 pssetes.
Suecia, 155 pessetes.
Noruega, 103 pessetes. •
Dinamarca, 105 pessetes.
Burnania, 325 per 100.
Estala Untas, 632 pe05ete8.
Canada, 610 pessetes.
Argentins, 228 pessetes.
Uruguaya. 5' 10 pessetes.
Chile/cs. 0'36 pessetes.
raIlenys. 0'55 Desames,
Bolivians, 155 pessetes.
Pernans, '2000 pessetes.
l'araguals, 010 'saetea.
Japonesos, 273 pesseles.
Argelino, 3760 per 100.
Egipte, 2090 pesetes.
Fin/Unes, 275 pessetes.
Francesas,

OR
Almas, 12100 per 100.
()osen, 12350 per 100.
4 1 2 duros, 12350 per 100.
1 duro, 12350 per 100.
Isabel, 12750 per 1 00,
Frailes, 12350 per 100,
1.11ures, 3100 pessetes.
lidiara, 840 pessetes.
Venesuela, 12250 per 100.
Cuba, 838 pessetes.
tdoxlcd, noti, 12550 ped 100.
Mareo, 14800 per 100.
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CLOSAS advocat,

ha traslladat el sen despatx al
carrer d'Auzias Marc, 49, eral. L'

A

°,21

VILANOVA 1 GELTRU

Moviment m aríti m Confederació Agrícola "Unió de

174

e
•
Baloto

Rambla del Centre, número

Telefens 1230-1231 A

Secció Marítima
vainas

Montevideo, 4287.
Xile, 3890.
107000.
Copenhague. 24175.
Yokolmana. 2082.
Bel:rica, 8815.
Noruega, 25425.

•

1961

•

RECTIFICACAO DE RETEN CI O
JuLlat de Primera instancia del (113Mime de Llotja d'aquesta ciutat. aNi.sa que
en la retencid per ell maleta decretada, publicada en queda norsa nO Ola 20 del roecena, varen tenlr les seirtlents eQu irclea clon,' En les ace pas del Bane Hispano Colonial es consigna el núm. 3976, t dett
esser el núm. 32703, l les obligaclons deis
terlocarrils Mdrid a Cireres I Portugal.
en les qnals no em consignara l'emis•16,
Oslo de les corresponents a l'any 1881 I
d'interés variable.

Blas:neto 24 de

4-L I

Vapor espanyol "Vicente Ferrer", de

Holanda. 1 1 892.

9925

tonos 111pals. Exposic16,
Barcelona Traetion and Ltat

DESPRES TANCA
Urea, 7040.
DtIlars, 1649.
Frailes sulssos, 30950 .
Marca, 00750.
.180m0nee, 9400.
LONDRES - TANTA
adules argentinos, 3975 .
Exterior, 75.
França, 77525.
Nora York, 47200.
Espanya, 3014.
Sulssa, 25 0 55.

C

Extt colossal de Asthmador
"DesiljOs que les persones que
pateixen d'Asma a Espanya puguin provar el meu tractantent,
nomes a risc mou"; itixt dio el
doctor Schiffmann, Ilicenciat
del Col.legi de Saint-Louis. a
tots aquests desventurats. I afegeix: "res hi fa la violència de
ratac o la durada del cas; Asthrnador porta positivarnent un
Iledge immediat en general al
cap de den o quinze segons, peró, amh tota seguretat en altres
Lants minuts".
Sap els beneficis que el sen'
remei ha procurad ja a milers
d'asmàtics, i a fi de convencer
PIS altres malalts que ignoren envara les virtuts • terapèutiques
d'aquest remei, ens demana
formem els nostres lectors, que
ofereix un paquet de mostra
d'Asthmador, absolutament de
franc, a les persones que el demanin, miljaneant la presentacid d'aquest anunci a la casa eegalit, Rambla de les 11015, durant els tres dies que segueixin
a la seva piiblicació o fins que
s'acabi l'existència de mostees.
Creu que per a convencer el pacient no lit ha res millor com
periment Ileial del remei esmentat, que per altra banda, és l'úniea manera de vencer la incredulilat dels innombrables asmaLics
que han cereal debilites fins
avui el Ileuje desitjat. L'Asthmador es Lruba a les principals
Farmàcies i Centres d'espeeifics,
perü, el doctor, pensant que po-den esser moldes les persones
que desconeguin eta absolut
aquest notable remei, es decide:.x
a un tal oferiment. A les persones que no viuen a Barcelona o
que no puguin anar on seis indica, Bi desitgen rebre un paquet
de franc, no tenen //As que enviar un segell de 20 eentirns, amb
el nom i direeció completa, al
dipòsit general del Dr. Schiffmana, carrer Glaris, 71, Barcelona.

nyaters de Catalunya" :: L'actual
crisis Vinícola -:: Contra l'Alcohol
Industrial de les begudes
En PI saló darles PI "Foinent del
Treball", de la localitat, cedit a refecte,
va tenir lloc el diomenge proppassat
infting Organitzat pe la Coufederacid
Agrícola "Enid de Vinyaters de Calelanya". il'aeord amb el Sindi, al Agrlcola
Comarcal de Vilanova i Gehn. III a sst a.
A nombroslasima concurrencia.
Fou presida Facie per En .loan Pujo], alcalde de Vilanova, al r/Jal aeornpanyaven el seny,(r Pere lInla er,taArda, regidor, ea represenravi6 d e rAjuntament; En Josep Marf, sun'elari de
la "Unió de Vinyaters Catablaya";
En Tenme Rovirosa, preablent del Coasea Ce:narria "Cesta de Ponent", de
l'esmentada entitat; MIL En Josep 31.
Revira, en representacid de 13 Cambra
Agrleola de Sant Sadurní de Naia; Eu
t'ella Rala Ventosa, consaller regional i
delesmt de la 17. V. C. a Vilanova.
De les representacions i delegnelons
que Si assistiren anotem, entre nitres. lea
Imerients: En 3felrior Escofer, En Josep
Soler, En Josep Garriga i En DonarenMira Company, president, tresocer ¡ nocalo reapertivament del Sindicas Agrienla del Vendrell; En Salvador Ma'a, en
representaei6 de In Cumbre .1.171.ula
de 311'am:rica del Penedea; ¡Co Janme
Jané, alcalde i representant del Sindidi. an Agrícola de Calafell; En :losen no.
magola, representant del Sindi aat Agrlcola Comarcal de l'Arbels; Pm-Salvador
fhtalella I En Josep Aman, en maneentarjó de l'Ajuntament i de La Coaperntiva Agrícola de Cubellas; nOla.31ione P.evirosa, representant del ,Sin.lita1 Agipe,
la Comarcal de Vilenova i Geltrh. Poricen a mes les- següents aihesions: ranear/ JanA, delegat de In U. Y. C. a Arbao ; N'Enric Nadal, president del SMdice Agrícola del Pla del Penvciea ; Et,'6
de Fabrieants d'Aleoliols Via j es del Penedes.
'Oornonç,,, els easlaraerds En Janme
Rovirosa, posant de renal/ ia gravitat
del problema plantejat a la vizieu!turt i
la urvent aire:sin-a de cenar ,ohieions
drunediates; apunta lea eon,stijaeles
'loe s'infireixen de l'as frauln1 ant deis alcohols industrials a les beguils i wohä
PS fent la presentació dels orailars presents a lacte.
Mn. Josep af. Rovira, exarA ent la
erisi , vinícola actual, afirma que per les
cirenmsthnolos que la rodogea, tan té
semblant amb les qne majos e.triCis Inn
1'1111021 0 /a Proda^c10, examianat ^1 mercar interior i els de paises earmagers
l'esdevenidor.
Analitzant el tractat !m'ab Franca deduela els perjudieis eau . ats r(a e,nls a la
inddstria, si que també a la viticultura,
sota nl Pretext de beneficiar-la, reciamont la necessitat que, per al su. cuasi°,
en (abs negociacions hi tinguin
pació directa els organiamea ograri, cota
SllePPeiX , a SuisSa i França, pce tal de
beneficiar el pala, evitant tan lameriahles consmaencies.
Afirma qne, adhue partint de "ladea .5_
eials, que no poden acceptar- se tuna clactea, per manca de baec i foaament real
en la llur cantee-cid, la collita cte l'any
aetual. amh relacd6 o l'anterior, ofereix
escassa diferencia, que no pet influir en
Pls presa que, no obstant, bao bai.tat en
fallid elan/milis
Tres sayo encera. 'l'atribuí el boa preu
del vi, a 45 pessetes la t'arroga. a
portaeld que es fea d'uns tres minans
d'hemMitres, quin resultas lambe s'ohtindeja iminediatament si ea pognés evitar
r eal hnlaRll t d'una 400.000 beetalitre d'alcohol industrial. ene imnadoien la di,a8_
laci6 de tres m'Unas i laig d'hoebilitres
d'aquell broa Aue huicament pnt emprar.
se en l'encapçalament 'lela propis ring,
aixf com l'elaborada de lieors i Iota anea
de Itquids itstinats a ehl -3 a.
La legislació vigent es ben clara i palesa, castigant com delicte eis referits
usos de ralimhol industrial, ne dahtent
que davant l'actitud forma 1 resulta de
les organitaaciona agraries as pudran
:srevaleixer iletenninailes eonveniencies,
que estan causant la ruiaa del sofert vinyater.
Reclama la cooperació de loto en les ilerulncies. en complirnent d'uu deure (.11lada, anunciant trobar-se rs alarma
pritoes contra infraotors de la 114, (mal
extricte cornplituent equival a la re...hirió del problema. (Grana aplaudiments).
En Josep Mar( analitza ela fattors que
contribueixen a la crisi vitíoola aett.al
que ocasionen per als vine 001 pren
venda inferior al de mal, ahume que
bona part de la seducid es troba is l'afeist
dels vinyaters Si s'apresten 'mito a la

defensa de la causa cornü, deeta
rnoavuetaiuffaci
uvé rb del
iieel aG V:r
O z r.
ISt.inyz
trabar-se
cipis en les Aesernblees de la Ti, V. c.
lebradas a Barcelona, Faliet 1 Siscq,
fa ja uns chuzo anys, atacara ,es
racione i fthificacions co Bar
agsuPee
A
dem:beser
rei,fe:aren
:leirj,i,inibrazoots:ulata
alcohola industrials :lis vine I

1S:

tant, Peatricte curapliment de la bei,e,
ha estat qualifieada de jimia, predialp,p
se per les luís autoritzads remete,.
riOna que el comerç de bo ga fe no
resalto
tsn ded I'aleeifh:t1 indnstrial
la iaiu, tma
Posà manifest
en dqouerepreeleana
t i meplortfe:iqaueeajz
d,mi t
de
de venda dels nostres brolla cr,
garrofes estrangeres per coavuti,,,b
alcohol industrial, trobant-se i paduch
vinícola del nostre pala a mime (loe.
das de tala grano, importara "'my
pagar drets aranzelaris. Afirma ms
nostres Cias s6n a bastament div.p
repudiar tals barrellelt qos lúes,
amAbfilraniovi,tmiceultu
tort:
pa
laisc
n7pra
ttu
,„i,imm
de vi tenen resolt perfectaineat tat
blema, i cita els casos de rortagal,4
lia i França, on els piras mitjoe
traordinarininent IMPeriors
boina;
assenyala l'exemple de la veina
en. on l'orgauitzmehi deis vimeate, k
yereçut e1s sets onemices iscratacKse fu
,eseluain de l'alcohol viole per a
sudes i l'induatrial per ala altea ima
amb preferencia addiciormt a 1 * bemol,
amh earacter obligatori, en eh antoen5
bila i motors auitic.TA
Finalment, (Su notar la iniairst ase
chi que en els proas del mercas ^N»
ça ja a notar-se, merces a la Mamo'
iniciada, eararant una viet&ria metales
de aeguir el ernf traçat.
El senyor Mari fea raolt sofinslit
Seguidament co dona lectura a lo,»
,1 - 1,3(3.s, que forma aprovade per Mal.
tuitat, igual manera ine a Termal 1
Martorell, anunciant-se /a, ea princislii
próxim mIt'.ng a Manresa diumemsi)0
4 de merc.
nalesi l'agraimmt per la as
ea realitzada. nferiat llar e snears fe
nant-se lacte per acalu!, runant re,
ordillari entusiasme.
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Diversa

MORTA DE MALALTIA
Ahir fou concluida al DiSMID
d'Hostafranchs Victória Mengual
de setanta sis anys, la qual mod e al
de poc.
La Mengual patia feia temes une
lakia greu.

CAIGUDA CASUAL
Joan Antoni Lbmhart Peris, de

xanta set anys4 Icaigue casualtseet
la Barcetoneta, troaant-ít d
braç dret.
moll de

SUICIDI
Teresa Vinyes Perich, de divuit
habitant al carrer de Santa Clara, 31
es llança daltabaix del terral de 0 9
sera, quedant marta a rarte_

UN IIO.ME MORT
A les nou d'ahir al mati Ion treinta
la Riera Blanca, davant de la filxi

del Prat Vermell, Un llame d'eu
saixanta anys, mort.
No presenta cap fericIa. Fou
dat al Dip6sit ludicial du rtienalt

Ca

CSnnie-

!Jet undensa la

EL 11 11 Gf

El selecte póblie que 19-

sisteia a i:`,S sessions del

PATHE-C1NEMA
en les que co prbjecta

LA

TOME3A

INDIA

confessa ésser . la i Inés extraordinAria pellfcula
que s'ha presentat a la pantallla. Aquesta pellfedia
consta de 5 jornades i l'empn2sa, desitjosa de mantee'
el seu criteri de donar les pellícules en una sola sessi,Ó,
es veu privada da fer-l7o amb aquesta, per tenir prop de
8.000 metros i durar la seva projecció toés de 5 horeS.
i per aquest motiu ha dividid la cinta en dues jornades,
l'estrenada dijous 22 i la que es presentara mol', aviaL
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Ronda Uffive"itat'

"rinäri""
PUNTAS principal,
de a a 5. Econihnira, dc 7
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Crönicasocial
tOMISS IO MIXTA DEL TREBALL

EH EL COMERÇ DE BARCELONA
La Comissió Mixta del Treball en

Comerç de Barcelona, d'ençà que s'ha
atleta coneixement de la R. O. del ministeri del Treball del dia 17 del que
,ens, establiat regles per a la imposició
i eX2CC iÚ de multes, per incatupliment
das acords de caräcter general i obligatori, dictats per aquesta, ve rebela
constants i caloroses adhesions a la
se,1 actuació, no solament de les Cola
paracio ns i Associacions patrimals i de
dependents, sinó de molts comerciaras
particula rs , en ' iant-los cópia de telegrama i telefonemes remeses al excellentiM inl ,senyar ministre, felicitant-lo
i elogiant la publicació d'aquella Reial

ordre.
CONFLICTE DE LA CASA
MIRO 1 TREPAT
Sha publicat un document del Sindicar d'obrers del ram de construcció, en
el qual es fa história del conflicte exisEl.

tent entre l'esmentada casa i els seue
.obrers.
Diuen aquests que davant rincompla
mera del senyor Miró d'abonar les nou
pessetes de jornal que Va convenir-se
el passat dirnarts, salan vist obligats a
declarar-se en vaga novament plantejar
¡ara Yugada el conflicte que hom creta
resala
Alar van afegir-se a la vaga els en-

carregats.
UNA CONFERENCIA
Detra, diumcnge, donara una cona:rancia sobre el tema "O el sindicaliacte o el feixisnae", el president de
la Corporació General de Treballadors,
campan, Ramon Sales:
Aquest acte pertany al cicle de conferencies organitzades pels metaalargas, i se celebrara al Sindicar de Cambrees, carrer ile Pencar, núm. 64, a les
cale de la tarda.

ELS EMPLEATS PE BANCA
I BORSA
El dilluns vinent, dia 26, a les den
del vespre, celebrare assemblea general

ordinaria al teatre del Bose, el Sindicar llame professional d'Empleats de
Banca i Bursa per a tractar dels assumptes seguents:
Primer. Lectura de lacta de rasmemblea general.
Segara Eic.mear i aprovació de leslot de comptea 1 batanee
Tercer. Lectura de la Memória semestral.
Quart. Couducta a seguir en l'esde-

validan

tanque. Elecció del Comitè directiu; i
Sisè. Assumptes generals.
VAGA SOLUCIONADA
Ha estat solucionar el conflicte que
hi havia pendent entre els patrons i
obrera de les mines de La Nos (Fígols),
aialent entrat novament aquests al treACLARACIO
Huta rebut la següent nota:
"Per a desmentir una noticia que ha
circular aquests dies, la Junta directiva del Sindicar Lliure Professional Meallargic fa constar que als tallers de
cables eléctrica d'En Josep Trucó no
tri ha tupir cap contacte i, per tant, no
són esquirols els obrera que bi treballen.
Aquesta entitat no na declarar cap
enuflicte a la dita casa des de fa alguna
liases."

YLS DEPENDENTS DEL COMERÇ
Ministre Treball. — La secció Bermaunid d'Organització Treball ; Agrupacions dependents detallistes Centre
Autonomista Dependents Comerç Indústria felicita a V. E per la publicació R. 0. 17 del mes que SOM cOlICCdint a Cornissió Mixta del Techan en
Comerç de Barcelona els mitjans per
a una rápida exacció de les multes que
imposi per incompliment de tots els seus

acords.

Amaste R. O. consolida existencia esmentar organisme de conciliació, puta
que de no haver-se posat remei urgent
i radical a la impunitat amb que alguna
actas botiguers vulneraven els seus
axerds retarais a l'horari de tancament
dels establiments, els vocals dependuits
Do /mural] pogut continuar coLlabo'rant en una institució que es despresligiava per moments.
Cían he manifestar mantes vegacies
el fet de que aquests botiguers puguin
trebailar sense altre auxili que el de

!has familiars, no ha d'ésser un motiu

de privilegi que els permeti tenir oberts
els estalaiments durant les llores que
cregui pertinents, fent així una compet encia innoble a la majoria dels establ iments elmercials de la ciutat, en els
ama, per feraw necessari utilitzar dePendencia i per tetar Ilurs pa,rons ceitira justos i moderns de les qüestions
del tetan. te-aten 1 horari establert per
ha Comiasió Mixta.
— La Secció Permanent d'Organitmeló i Traía!' del Centre Autonomista
de Deraeralents del Comerç i de la lad earla, en document dirigir en cl
mes
d'airar de rany passat al senyor presi*en magistrat de la Comissió Mixta i
reareduit en la Majoria dels diaria de
a amar, va cribar Eatneció de la dePen ancia comercial de Barcelona i de rellanó ciutada ra general sobre el problema de les facultats cxecutives de la
emanó Ml-eta.
- Er a metal de pregona indignació acure la tranquilaitat, amb la que uns
guants ddaprensius virritrciants, partic ularrront petit bmiguers, f cien objecte
de tota mera de ralleries, tots els acari
di ctats per la Consistió Mixta, especialMear els relatius a llorar/ d'obertura i
tan cament de les botigues. Les n'altea
que a questa Corporació oficial, de cotaao sició paritaria, imposava, no hi havia
M
anera de fer-les efectives, &sur a uns
procediments processals arcaics,
rutinai b urocrática que tot ho entrebancaal a i ob staculitzaven. El deure dels rePres entants de la &pera:Zeda comercial

LA
es dibuixa ben clar; era precis enderro
car aquests obstacles o s'imposava

gar en relució a la Cocnissió Mixta.
Afortunadament, el bon sentit I
rasó 'han imposat aquesta vegada e
Govern de l'Estat El ministre del Tri
ball, senyor Chapaprieta, en l'aparte
tercer de la R. O. esmentada establei
ben clar:
"Contra les multes de caràcter pa,
ticular que imposi la Comissió Mixt
podran els interessats, si aquelles n
haguessin estat acordades per unanimi
tat, produir recaes davant del magis
trat president de la Comissió, en el ter
mini de vuit dies, des de que la mal
ta els f os notificada, presentant les prei
ves i les al.legacions que creguin pera
atents a Ilur dret, i el magistrat president resoldrà en el termini d'altres voldies sense que quedi cap recaes contr,,
la resolució.
Una cegada feta ferma la multa, b;
per no haver-se interposat recurs er
contra o be per hacer-se desestimar el
que s'hagues entaulat, es fana. efectiva
seguint el procediment establert en la
Acial ordre de 23 de febrer de 1921 per
a l'execució dels acords de la Comasió Mixta alsmultats, per a que facin
efectiva la multa en el termita de vuit
dies, i si no ho fessin, dirigint reporte
ofici al jutge de primera instancia com
Mear per a que procedeixi a l'exacció
per la via d'apremi."
La Seció Permanent d'Organització
Treball, i particularment les seves aula
pacions de dependents detallistes es fe
liciten de la solució que ha tingut aquest
plet, que va a consolidar l'existència di
la Comissió Mixta al facilitar-li mirjans per a una ràpida exacció de les
multes que imposi per ineompliment dels
seus acords.
RENOVACIO DEL CONSELL DE
LA JUNTA LOCAL DE REFORMES
SOCIALS
Presidint rexcelaentissim senyor
calde, diumenge passat se celebra, al
Saló de Ccnt, l'escrutara de les elecciisis
de vocals i supieras patrons i obrera d,
la Junta local de Reformes Socials. Surtiren elegits:
Vocals patrons: Pere Blanxart Novellas, Lluís Aguilera Asmarats, Josep
Cesta Bros, Benet Puig Baldó, Joaquirn
Alvarez Arenal i Feliu Comas Casas, i
per a suplents: Joan Raspall Sanfeliu,
Esteve Andorra, Antoni Seravalls,
Adolf Cola altas Trinxet i Josep Casamit junta.
Vocals obrera: Cristófol Rodríguez
Cárdenas, Josep Maria Carreras, Joan
Parnias, Enric Miret, Francesc Barco,
Antoni (alarte; Pere Turres, Gabriel
Gabarró, Vicent Viure, Josep Bartomen,
Enric Navarro i jast Aparici.
Suplents: Remen Fernandez, Pere
Puigmiquel, Josep Timonee, Esteva Banamusa, Lilas Andreu, Lluis Revira,
Andreu Rodríguez Geroni Maixi, Fra ucrec Tartas, Pau Nicolau, Pere Montolla i Francesc Figueras.
PER L'INDULT D'EN VERDAGUER
Ha estat tramas el següent telegrama:
"Asociació Catalana Estudiants" s'adhereix petició unánime indult innoscent
Verdaguer.—Octavi Saltar, president."

UN HOMENATGE
MERESCUT
Ara que tan kan boga estan els
homenalges, que es donen apela
a discreció i a cada aparador hi
veiem un pergamí amb afectada
dedicatòria, un se'n prepara
d'homenatge, ben mereseut per
out, i ens referim al que el Centre de Dependenta del Gomera 1
de la Inda:itria vol tributar al
patriarca de d'exeursionisme, En
Cesar August Torras.
En assabentar-nos-en, hem experimentat da satisfacció de venre raaalitzada alguna cosa la qual
esperàvem feia temps i ha brollat dels neutros lavis un espontani elogi — que amb vera complaeneia exterioritzem — p e r
aquesta entitat tan prestigiosa
com patriota, que amb tant d'amor i entusiasme sap recullir i
traduir en reallitats els batees i
les anales den poble catalä.
Devota de l'excursionisme i
admiradora per tant del seu cap
visible, pastor amorós i orientador infadigable, seriern ingrata
els excursionistes que amb mes
o menys traca saben/ 'ligar guati- 3 Fatales, si no retessim un pa-,
blie i fervent homenatge al venerable cI2gä dele nostres rodaf! palesant-li lit nostra gra-

titud par la fecunditat de da se-

va obra en pro de da riostra cultura expansiva, avui, grateies a
tan floreixent.
No som nosalte3s els més indicara per donar el relleu necessari a l'alta figura dra popular
N'aleto(' de l'excursionisme Ilustre, que altres disposen d'una
ploma Inés brillant per fer-ne el
merescut elogi, pera els que
ve to segun enes a bous deixebles
les seves petjades i hem eseoltat
ariam de Catalunya les seves
prediques amarades d'amor patridtic, d'amor a la natura i d'amor i respecte al patrimoni artistic de la nostra terra, el
menys que podem fer As, ultra
divulgar les seves doctrines, ara
que s'aeosta l'hora de recompensar Besfore de Vil-lustre explorador i mestre • abnegat, és
dir-ho al poble i especialment als
excursionistes porqué l'honrenatge projectat assoleixi el inäxim esplendor, cosa que és d'esp3rar si tothom hi aporta ei seu
coacurs moral i material.

a
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PUBLICITAT

Les conferències de la Comissió
d'Educació General
Li poesia com

valor social: Els renaixenttstes:
Grecia, Roma, Catalunya
lt

(Conierhcia d'En LI. Bertran
Diumenge darrer aquest pulere poeta doné a la Joventut Naeiona:ista de dita vila una conferaneM sota el tema anterior, de la
serie que sobre hurnanisme china
la Comisara d'Educació General
,le la Mancomunitat, la qual
!emanada per l'Ajuntament.
Amb belles paraules féu la pre,ontaciú del conferencian( el simi-atic batlle d'aquella vila, En
loan Pobleta'i seguidament el
aulte poeta digué que era ende
parlar de porsia a Montblanch, i
encara que a la conversa ell volia
dar-li un caire Intim, Ii feia una
coacció esperitual la poesia vivent de Montblancli, que no as
una vila de tardes, sitió ciutat
daurada i exquisiela. Vull dir-vos
del valor social de la poesia. Coneixeu poetes, haveu vist i llegit
poesies que us hauran plagut;
paré potser molt' copa haureu
.3onsiderat la poesia et)111 una cosa supèrflua, uas entreteniment
de persones desenfeinades .
.Squest concepte és erroni. La
poesia sublimitza les coses i els
sentiments, i viu, desvettla i
transfigura l'anima dels púbica.
.'trilb ella les nostres coses, els
ilustres paisatges, prenen un re:leu i una vida que no haviem
-a(spitat i les figures i els quadros histórica un ?mima abans
escondida al nostre esguard.
Mas en la poesia que no pas,
ei voleu, en les relaciona interatteienals, en les finances i en
alta politica, s'assegura i es nodreix l'anima dels pobres.
La nostra vida quotaliana,' de
dies llisos i suaus, a voltes té un
ensurt, car esdeve que una flanieta s'encén, o un batee ens
exalta, o una alertada ens arbora: es la poesia que passa,
l'emoció de resperit que cris mou
i ens transporta. La cosa mas
t'ubica de la vida.
Per alzó té un Unpontlerable
valor social, perqua està Iligada
a totes les millors coses i gestes. La t'ostra Joventut Nacionalista. ardida en tan bellos act u acions, qua la mou, sind un Ileveig de poesia? La riostra Catalunya, qué l'ha deixondida sinó
un vent abrandat de poesia, tumbe?
Viure solarnent, fúra limitarse a la condició d'un vegetal o
(l'una cosa de la naturalesa incorpòria. Els horneo i els pobles
necessiten quelcom mes. Cap
poble lia deixat de tenir escruta
le poesia, perque es necessària
i humana. Una juia o un dolor,
particular o culdectiu, ens transfigura i ens empeny a superarnos, a fer un acta d'afirmació
nispiritual, que és quan la paranla es concentra i s'enlaira, (leveata allavors vivida i fecunda.
Veu's aqui la poesia. En (d parament d'una casa, no n'hi ha prou
.imb que tingui 'nobles per bolis
que siguin, sind que hi calen
gnadros, cortinatges, figures, tapiases i sedes. Vela's aquí, Lambe, la poesia. Els hornes Iluminäries, il.lustres, en les seves
gestes i en les seres obres, venT'en que en el fons els nodreix la
flama de la poesia. Sembla una
cosa inofensiva, un passaternps,
ella ho mou tot, bornes i publes.
Fa una digressió comparativa
sobre el Dant, poeta, plasmador
ditälia. En el segle XIII la liengua loscana era una parla barbutejant, inculta del poble. Els
savia es vallen del Hall, porque
la llengua del poble no la ereien
apta per expressar els sentiinents'intinis i els conceptos de
la ciéncia i de la filosuiia. Poc
mas o rnenys, suara era considerat per multe el catalä, com la
Hongo:1 toscana, una cosa d'aliar
per casa.
El Dant, tutti) el seu poema,
donä ai poble l'idioma que parlava. Subliinä els fets, els monuments i els paisatges de la Sera pàtria i els seus honres. Segons que per ella fessin lié o mal,
ela assignava el cel u l'infern.
1 aquesta parla ea avui la mas
atara i la que te mes valor pura
de poesia. La catalana, en això.
Co germana de la italiana. La
francesa i l'espanyola devanen,

i Pijoan a

Montblanch)
No és aquest solament el parla.-Mismo de lea dues parles. 'La
italiana fou la llengua popular'
que obri el Renaixement: la eatalarla fou la primera Pengua
Popular que parlä de filosofia,
per boca de Ramon Llull, que la
porté a les mes grano Universitato del mara Ambdues llengües
tenen una semblança lexam i
una germania sir/tac:Oca citarenedores. Per demostrar-ho Ilegi
el sonet "El salut de Beatriu",
en el qual, suporposant les paraules catalanes daniunt les daIt iaai nä. es, queda fet el souet en caEL SALUla_DE BEATRIU
Tanto gentae e tanto onesia.pare
la donas mia, quand'ella altrui saluta
ch'ogne linguae devep tremeado
ti oechi non l'alabeen di guardare.
Ella si va, sentendosi laudare,
benignamente d'humiltá costura,
e par che sia una cosa venuta
da cielo in terca a anirneol mear ea r e.
hlostrasi si atacante a thi la nara,
che da per li acchi una dolataza al eore,
che'utender no la pua chi no la prosa.
E par elle de la sua labbia ti moya
tan spirito case pien d'amore,
che va diciendo á l'anea: —Seseara!

Talment gentil i tan hoolsta s'er
la duna mia, cuan a alga *mienta,
Que. trernolaut, la Ilengua ',rime muda,
i
ulls no se la acaece de mirar.
Ella se'n va, anillar ?selle lloar,
benignament d'huinilitat durante,
i apee que sigui una rosa val:ruda
del cel en t( era n In iraele eneenear,
les mostea tan placed a yui la mira,
que don, pela nula twa dehesa al con
que entendre LIO la put q ii no la prove.
1 seriada que dela lluvia tetas es 'real
un e,,perit suan tot ple d'amor,
que va dient a l'anima

Tornara mas cap a nosaltres,
la poesia, per boca dels renalxentites, desvetllä una 'lengua i
la format un poble. Fa d'aixd
cent anys. Un cenacle de tres u
quatre porlä a la conscibneia
adormida una inquietud i uns
Principie de resalta. El 1SM Aribau publicava la célebre "Oda a
la Patria". Aqueata petita guspira aviatabranda. Seguiren despeas els tres genis del nos-tse renaixement: Ruhid i Ors, Miin. i
Fontanals i Marian Agulló. Ha
vingut niCs tard una plenitud de
poesia, i un poble que s'ha posat
en mar g a. Glossa la tasca meravellosa (lefa tres genis rena i xenListes.
Grecia, 'torna, Catalunya, podriem dir que marquen la trajeetarja secular de la neutra civilitunció, per la poesia, que te a Grecia la mes älgida expresara; que
traspassa el seu esperit i el SPL1
geni a Roma, que duu el sentit
d'imperi, i l'escampa per tot el
luan. Nosaltres son/ deacendents
d'aqueixos pobles i el sea esperit influeix sobre nosaltres. Ara
comenea de fer cent anys que,
com -ja tren) di', els renaixentis tes catalana (i al ciar, Rubio i
Ors, Milä i Fontanals, Marian
Aguiló) encenien les primeros
guspires i posaven les angulars
del nostre itenaixement. La Lasca llur bou gran i admirable; p°.rd aquella tasca portà abundosos fruits: i avsti comptern, entre altres, n'id) institucions coas
el Govern de Mancomunitat,
l'Institut d'Estudia Catalana, Associació Protectora de l'Ensenyanea Catalana, Fundació Bernat Melge. S'estén en consideracions al voltant d'aquesta darrara instancia, ponderant-se les
seves excel.lències i explicantne el seu abast. Dill que una tasca com 11-1 de la Fundaeió Bernat
Metge assegura l'emperit de Gracia i de Roma a Catalunya; per
això és una tasca que arrobasen
els limito d'una empresa, coastituint una obra verament nacional, de coLlaboracid i d'aportacid de tota; que ja des d'ara irradia pel món cuan una noca llum
(le cultura i de civilització.
Durara la conferència forren
fetes nombroses projeccions q(u.•
donaven motiu al poeta per dir
belles coses, que no fou possible
anotar.
El públic aplaudí devotament
felicitä de tot cor el conterenciant.
--

Palau de la Generalitat

OBRES AL 310NESTIR DE SANTES
CREES
Ilan thabat ele treballa ale reparada
que ha realitzat el Pene de Conserva‚-la de Manuments de la Mancomunitat
de Catalunya a l'abadia del alonestir de
Sanies Creua la galena ami, relitinnata de dos pisos corresponent e la t'enana
interior, que menteçava ruina Immlnent,
lía estat (ametalada, assegurant reatabailar 1 anab airó la possible utIlltzetel6
de /edifica A mas, ha estat relata una
part de lea cohetes que alaiden esiondrat i restaurar el conjunt.
Ale claustres del Menearle . , on san urgente algunes obres, res hi ha fet el Servel de Conservació de Monumente do la
Maueomunitat, pula (aseda declarara reoanulen nacienal, com tambe ho as res-

atesta, l'Estar en té cura per mitja tle la
Gamiasió Provincial de Mamullen,. de
T arragona i no es pasable 'Menear-be
p ls el maleta cae de rublet.
li'llOMENATG11 A EN CAMPER
lía mata a visitar el senyor President
una emulada de Ebomenatge al eeenyor
Camper, per Invitar - lo a la testa que badea Ilse el propvinent diumenge.
LA COMISSIO PROVINCIAL
Eu lo Seigiió de la Camiseta l'envinan:
del palmar dimecips van tractar-se els sia
Oompte preentat per le casa Reas.
talo I Companyia per cartutxos cubridnistrats al coa de Muges d'Esqundra
Barcelona.
Ezempeie de subhasti per a radquisi-

3
eitl del terreny sie la finca -Casa Sant
Juan", del teme de Maneada 1 Reuma,
per eatablir - hi una zona de proteceit1
la mina i eleveunent de las alaiies de
Monteada.
E:enlacia de aubhasta somicitada Per
talan-atunera d'aquesta capital per a l'adouisició de 1-1 envalls d'istinati 11a g ua r
-diaurbn.
I,A PROXIMA ASSEMBLEA DE LA

MANCOMUNITAT
, El Consell Permanent examina els
afers que en meras de les prescripcions
reglamentaries han d'ésser objectes de
les deliberacions de Easemblea convocada per al dia 27, corresponent a aquella prendre esment de la renúncia del
cauce de conseller, presentada per aloa
Jauce Bofill i Majas i entendre dels
següents projectes d'acord:
Adició al pla de camins de la Mancontunitat.
Creació ¡d'un Negociat d'Orientació
municipal.
Adquisició de la casa i terrenys anexes a la finca "Torre deis Frares".
Creació d'una Mutualitat de Secretaris i Funcionaria municipals de Catalunya.
Crelit extraordinari per a la campanya contra la llagosta.
Fundació d'un bernia a la capella de
Sant Jordi.
•
Pressupatt ordinari per a l'any econúmic 1923-24.

• • .
Previament han estat convocados les
Comissions Permanents de l'Assemblea
que han dictaminar els referits probetea.

• ••
Coincidint arrb les tasques de l'Assemblea, i aprofitant la presancia de
tau els diputats de Catalunya, es farà
una exhibició del material sanitari adquirir per la Mancomunitat, i una visita oficial a l'exposició del conjunt, a
la qual seran convidats els alcaldes de
tares les poblacions reas de partit de
Catalunya, havent-se assenyalat per
aquesta visita el dia 2 de mara a la
tarda, data en la qual se celebrará tarala la inauguració oficial del Laboratori dAssaig s.
Despatx de les Seccions en la reunió
del Consell Permanent dels dies as i
de febrer de 1923.

El Municipi
ELS PREMIS DEL CONCURS DEL
CARNAVAL
Dillons, de dos quarts de dotze a dos
quarts de ducs del migdia, a l'Oficina
de cerimonial ole l'Ajuntament, situada
als baixos de Casa. la Ciutat, es donaran
els premis dels concursos de Carnaval.

LES CASES BARATES
La ' Consistió municipal de Cases Banates ha acordar que els particulars o
entitats que presentin proposicions o
instàncies per a prendre part en els concursos oberts de conformitat amb les bapublicades al B. 0. del dia 3 de gatea
el termini dula quals acaben cl dia 4 del
mes que ve, poden completar les seves
propostes has al dia 23 del dit mes de
mare.

EL CONCURS DE CARAMELLES
L'Oficina de Cerimonial de l'Ajuntament prega als directors o presidents
de les Societats chorals que velen pecadre part en el Concites de Caramelles
que, organitzat per l'Ajuntament, se celebrará el dissabte de Glória a la pina
de Sant Jaume, que fecin la merca le
passar el próxim dimecres, de sis a vuit
del vespre, per la dita Oficina, on seas
assabentarà d'un assumpte que els pot
interessar.

LA IIIGIENE URBANA
El tinent d'alcalde del districte aegon, senyor Tusell, assabenta que pe:
higiene urbana ha pres la resaludó que
siguin observades rigorosament les Ordenances municipals al que es refereix
a la netedat pública. Per tant, queda
prohibir Ilanar les escombraries ate caefers.

VISITES
Ahir vieira el senyor alcalde una comissió de tí eins de la Ronda de Sant
l'ere, del tea compres entre les places
de Catalunya i d'Urquinaona, pregant
que es facie també al Et careta, per
exigir-ho la il.luminació que ara hi na,
les prosas d'aquesta per gas que practica La Catalana al carrer de ' , ornar/ella.
Tumbe el visita' una comissió de nropletaris i seins de Sant Martí per a
parlar-li de diversos assumptes d'interès
per la dita barriada.
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-La Música
TEATR EDE lLICE73.—EMIL

SAUER
Novainent Ruad Sauer entre pasea
tre
El prestigies pianista sel »s Lacia ja
acamiadat en una cancere que vira aun
llar al Palita de la Mónica talawisan farä
un ny poc nas e o menya. Aquests encerta forma csplendids; En Sineer
• aleshores a Bareelome la ..e ca tousagracia rufa brillant davaut d'un pfildie
nombro/da/tiro, entusiasta i devot. El pes
dels anya i de tanta exits ren lmvia assoliz
encara troncar resquena de l'art i sta ni •
afeblir la resistencia dels SOLIN lataçcs;
ningú va creare, dones, seutir - to per dan
rema cegada.
Ama N'Erial Sauer es pres(nta a, le
gran sala del lacea decidir a usa nava
victória; el seu art brillant tle
ble de substituir els Iluminosos ~falaris
de remera i ter front al pueleras coutrast
alta, les vigorases suaoritats çue eatd del
piano.
El primer cuneen fía cae foro' . animar, trobant-se el terina eaucarregin eem
en les bolles vetllades d'apeta.
Emil Sauer mantingue en aguaste nit
amb admirable energia i eperit, ei prisGgi dele seus exits passats, tanate/a
un programa aleas i de provea, aduce per
a arriates mea jorns ene
En la primera part figteraven ayes
obres de pes: el concert en re menor
Priedemann Bach-Strazlal 1 la Sonata,
op. 110, de Beethoven, pentaiala de la
seca epleadida col.lecci6. En Samer satif
compenetrar-se arab el =räcter satimiader
d'aquesta bella obra, venable poema,
expressant emotivainent "arma lt de calma 1 profunditat que re.spira toar ella.
Pera sin el pianista is en peces com el gracias Rondó favort aje llame!, en el qual co posa de r.dleu el neo
rert segne i transparent que tse,: esptiva
ele ptlblies. A mea d'armaste obra integraren la segona part 111/11 "110171allee",
de Schumann, 1 lee Variarions
tes", un • Nocturn" i en "Estudi', de
Ctiorjn L'auditori presté enema a
tanta al
alguna
guna ecaa mes, obteniut un 'Vals"
I un "Estudi", del delicias tampesitor
pelona .; que tan bon interpret :loba en
Sauer.
La darrera part es compl o t/tea
Ter
obres originals del mateix pianista, del
txee Smatana i de Wegaer. Del primer
aeatiren 'Contante et trio", po:a en la
qual En Sauer palees In seva pradigioaa agilit ar, aial com ea la "Boite a naueiyue", tocada seguidameat, fa gala de
In diafanitat sonora que aaseleix lt seu
mecanismo.
Mole suggestiva la 'Pula' Lelame",
de Smetana, i per altim._ rub..-turl. de
"Tannhauser" que IÄt red-al per a
piano:
L'ostentacie de rest.L;2 ' j e uqui fan
l'Emil Sauer va &ser e•onsiderable, tterú
al notare entendre mes a alat iatCtil r:tie
altra cesa. Poes rivals par tenle la recales poderme' del notaale aianista i no
obstant no aconsegueix lafeete dteitjat
per l'evident natl d'eseer tiqu ••st efecte
impossible. Sentir robe-tara ale "Tannbauser" al piano no sieuifi te's que
una curiositat o un eaprlei, lifigrat el
traban intelligent de rarraniadar l'orser el fet d'incloure-la
clauer ea el Seo
repertori respon al desig dinmstrarnos que encara sa-va cneraies suticients
per contrarrestar el poder dt1 ta2 n s. Que
ale sigui per molt temps Ii deslazan, en
benefiti dels nombrases taluantaers barcelonins awb que compta i entre e is amas
ens traben.
A rovació final el nataide voneei I.sta
corresponguis bandada:tantea trua) la
"Metal' de les ruines d'Adema ', de Leethoven.
E. Al. F.

El lector diu...
DEL DISTRICTE QUART

Sr. Director:
L'amic Peipoc retreia el contrast entre l'actuació espanyolista i el nom gloriós que ostenta l'Agrupació Autonomista Verdaguer del districte quart.
Es picar en ferro fred.
Temps carera, en un periadic nacionalista, ea desaparegut, les emprenguérem contra aquests senyors quan eren
a l'estatge del cinetna Fragoli, actuara
com una perfecta Societat d'esbarjo de
barriada, i no aconseguirem res.

El que dol a l'anima es que portin
tals Societats el num de nacionalistes
i autonemistes. Aixi, dones, si els pegues.
sin donar entenent que el conviessin
per un altre que traduís millor Ilurs
sentiments, per exemplee eras podr íem
donar per satisfets.

Domérsec Latoux 1 Solé
L'IlORARI D'ESTIU

4 brl filifidi
al Furn2nt Autonomista
Cataiä, liscola Catalana
'Mosstn Cinto', Passeig
de Sant Joan, 113.
"L'obra de Cultura de
l'Ajuntament • Relacions
entre l'Escola privada
i'Escola pública".
Oernä dissabte, 24 de
febrer, a les 10 de! vespre.
kf..r

Sr. Director:
Cada any esper que arribi Vestid per
t cure si el Govent espanyol (que, ara
per ara, és qui pot fer-ho) s'ha preocupat de reinstaurar l'avenç de l'hora
durant els tres o quatre meses que pot
tenir eficacia, peró van passant els suyo
i les esperances queden en el que són.
Aquest any, que tate la facilitat de
poder dir-ho des traqueares columnes,
ho faig amb anticipació, amb resperana (que ja no hauria de tnir) que
alga que pugui, ja per la seva qualitat
de diputat o periodista o altra cosa,
reculli la mcva ven, i encara que los
picar en ferro fred perser si no assolia un mit complet alemnyi es veuria
que una cosa que convi al públic ea
objecte d'una atencie que veritablement
sembla iinpossible s'hagi descuidat
quobta manera.
Que als palies espanyols no els interessi, fina 1 tot, es compren, ja que altargar la claree quan ea foscor el que els
conve..., penó els d'ad Catalunya luyen

de creure que nas dones tempir han
dit que no volien treballar a l'ombra.
A veme ii es fa quelconsi
R.

pis

DIsoenne 24 de f ebeer. de

LA PtieLICITAT

Viena, 23.—Continuen efectuan t -se les
reduccions del nombre d'emplea t s i funcionaris de l'Estat austriac en les etapes decretades, d'acord entre la delegació provisional de la Societat de Nadotas i el Govern austríac.
Segons aquest pla, abans del dia primer de gener de l'any actual havien
d'haver estat acomiadats 25.000 empleats
i funcionaria, i durant el període del
primer de gener d'aquest any fins al 3.0
de juny de 1924, 23. 000 mes, fins arrioar a un total de cent mil.
Aixf, doncs, en 13 de gener proppassat, el nombre d'acomiadats des del primer d'octubre de 1922, atenyia a la xifra de 25.424 empleats i funcionaris,
en to de febrer actual ascendia aquesta
xifra a 28.800.
En el curs dels quatre mesos i mig
ha quedat, doncs, reduit el nombre demp icats i funcionaris de 242.284, a 213.481.
—Hayas.
LA SITUACIO FINANCIERA
D'AUSTRIA
Viena, 23.—Els ingressos que constitueixen amb la garantia de determinats
Estats, les fiances per a l'emprèstit que
Austria ha d'emetre, continuen sobrepujant considerablement les previsions que
s'hi havien fet.
L'empristit a contractar ha d'invertirse a cobrir el déficit del Pressupost austríe durant l'execució del pla de reconstrucció establert per la Societat de
Nacions.
El primer dels emprèstits a contraetat a l'estranger i quegarantitzen aquests
ingresos, ha d'ésser a curt termini i de.
tres milios i mig de Entres esterlines,
a qual fi el Govern ha entatilat re:carmene negoriarions amb el merar fi.
nancier internacional.
Quan 'efectuà l'elabojació del Protocol de Genova feta en setembre últim,
el Comité financier de la Societat de Nacions hacia previst un ingrés mensual
de cinquanta mil milions de corones pape r per concepte de Duanes, o sia en
3unt cent mil milions de corones paper.
Des del mes de desembre últim el producte brut de les finances acceptades
ing,resä en Caixa en un corupte especial sotmés al control del comissari general de la S-:*tat (12 Nuioes a

na.
Els ingressool, que havien estat ert
octubre de cent sexanta i tres mil milions i en novembre de cent setanta i
nou mil milions de corones paper, atenyeren en desembre la suma de cent quaranta i cinc mil milions, dels quals cinquanta i vuit mil ho foren pel concepte
de Duanes i vuitanta set mil pel de Tabacs.
En el mes de gener els ingressos pujaren a cent setanta mil milions, dels
quals veixanta vuit mil per Duanes i
cent dos mil per Tabacs.
Durant la primera setmana del mes
de febrer actual, els ingresaos bruta per
Duanes i Tabacs passen de quaranta tres
mil milions de corones paper.—Havas.
L'EMPRESTIT ANCLES PER A
LA RECONSTITUCIO D'AUSTRIA
Londres, 23.—E1 vinent dilluns es verificará l'emissió de l'emprstit destinat
a la reconstitució d'Austria.
L'esmentat emprestit, que ascendirà
d'un milió vuitcentes mil 'limes esterUnes, es farà el tipus de 93 per cent,
amb un interés de set per cent.—Havas.
' EL CAP:DENAL VANUTELLI
•
PARLA DE LA POLITICA
ITALIANA
Roma, 2T. — El Cardenal Vanutelli, duré del Sacre Goilegi,
oficda»t en el matrimoni del
Sots-secretari d'Estat de Pinte_
r mor, senyor ceriniónia a la
anal assistt el president del Gonse! l ele ministres, senyor Mussolini, pronum:iä una a locurió ert !a
qua!, entre altres coses, digné
que segueix:
—En el compliment do la tasca
de qué tan necessitada esteva
Ithlia, el senyor Firn, per les seves dots ntorals, va saber merèixer la confianva del quc por les
seves erninents qualitats sir
d,'Estat, la so ya intelligéneia etarivident i la seca terma energia
està destinat a dsser tin factor
pro:cipal i és aclarnat a Itälia
com el restaurador deis destins
de la pàtria, de eonformitat a les
tradicions religioces 1 ivils de
la naCió.
Es desitjo, con tots el qui estimen la Pàtria veritablement,
que, amb l'ajuda de Déu, aconscguiu donar f3tie teme a la tasca que , amb amb tara de valor
c3m . prudéncia assurinreu davant la història.
Aquestes paraules Ara acollides pels periódics italians, i seis.
dóna una extraordinäria impontäncia, per ser la primera cegada que un princep de d 'Església
parla d'aquesta faisó dun cap
•
de Gov3rn italià. —Havas.

L'ORIENT

LES REGIONS OCUPADES

D'AUSTRIA

El 'Govern continua activament
l'obra de la reconstitució nacional
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Un grillo d'arque
le gs Comença

Contt4 , i•activitat bèrlica dels nacionalistes
un moviment dels comunistes
.,

,:

Els anglesos han concedit majors facilitats a llur zona a les tropes franco-belgues
Dusseldorf, 23.—S'inicia tut moviment
del partit comunista contra els nacionalistes. A Dortmund s'organitza el
partit comunista per combatre activament l'aten!, dels partits de la dreta.
A Bochum s'ha efectuat una temptativa per organitzar una milicia obrera.
Per últim, a la zona belga els comunistes es mosteen animats 'deis rnateixos sentiments, els quals tracta d'ofegar
per tots els mitjans el Govern de Bel.lin.—Radio.
L'ORGANITZACIO DEL NOU
EL
EXERCIT ALEMANY
CANCELLER CUNO DESMENT
ELS RUMORS
Berlín, 23.—El corresponsal del New
York Herald a Berlín declara saber
per bon coducta, que Cono té el projecte de crear un exèrcit per fer front
a una situació critica. Afegeix que els
alts personatges o ficials recomanen prendre l'Orgesch, com a base del nou exercit. Insisteixen en que es distribueixin
armes en previsió d'un conflicte que
esclataria aizeí que la noca tropa germänica fos considerado prou torta per
a suportar el xoc d'un atac francés.
La "Bandera Vermella" diu que amb
aquest objecte havien celebrat una reunió secreta el canceller Cuito i diversos ministres, amb el general von Seekt.
Aquest assumpte es discutí ahir al
Reichstag, ocasiommt un aldarull entre
comunistes i nacionalistes.
El canceller Cuno no va negar la
reunió, peró desmentí l'objecte que li
etriburixen els comunistes, als quals
qualificà d'enesnics de la POtria si s'aferren a aquestes falsedats per tal de
guanyar opinió.—Radio.
L'ACTITUD DEL GOVERN DEL
REICH
Berlín, 23.—En una cornunicació de
carácter oficial es declaren nul.les des
del punt de vista jurídic, totes les disposicions dictades per les autoritats
aliades a Rhenania i per les topes docupació.
El Govern del . Reich invitat a tots els
ciutadans alemanes a atendre's estrictament a les disposicions emanades del
Govern de l'Imperi.—Havas.
LES CONCESSIONS D'ANGLATERRA A LA ZONA BRITANICA
Londres, 23. — Sembla que
amb motiu de la conferència l'a-

guda entre el general anglès
Godley i el gen2ral francés Pavol, la Gran Bretanya ha conceda a Franca majors faelitáts
per al pas per la Urna fèrria de
Colònia, especialment en el cas
que els francesos fossin dtarats
pelo alemnys.—Invas.
ELS FERROCARRILS A RHENANIA
Paris, — Es confirma la
lnformació de l'Agència Ha-vas,
segons la qual serà cr3at un cos
civil franco-belga que s'encarreg aré de tot el servei ferrociari a
Rhenánia.—Havas.
LA DIRECCIO DE LA XARXA
FERROVIARIA I DE LA RUHR I
DE RHENANIA
París, 23. — Dintre de poc es
signaré un deeret nomenant a
M Breaud director total de la
xarxa autònoma da la Ruhr i de
Rhenänia sota l'alta direcció del
g e neral Degoutte. Breaud estar á assistit de dos sub-directors,
un francés i un altre de belga,
aquest darrer per a la part de la
xarxa que est a la zona belga. —

Radio.

LLICENCIAMENT DELS DUANERS ALENIANYS SUSTITUITS
PER FRANCESOS
Dussaldorf, 23. — Avui ha començat el llicenciament dels dua
ners alemanys que seran sustituits per funcionaris francesos.
--Radio.
CONDENINES I MULTES
Magúncia, 23. — El Consell cle
guerra ha condemnat a vuit empleats fdrroviaris a penes que
oscilen de vuit a cinquanta dies
de prosó per hacer facalitat diners als obrers-ferroviaris porqué aquests es deolarassin en
vaga.
El tribunal correccional litt
conlemnat uneh deu person3s
qae (oren detingudes amb motiu
cte manifestacions celebrades a
Magúncia a favor del capitalista
industrial Thyssen s altres pero malitats de la imMstria, a petos que nseiun dc catorze a tren
itt
presó l de eine a ein-

quanta mil mares de multa. —
Eta\ as.

ACTE2 DE SABOTATGP.
Dusseldot• f, 3.— En els t eté g r is 's
silimei,1 vontinua tranqniila. No obslant, -han esta!: taita a rs les comunicacions entre
Lasen i RecklinghausA per artes de sabotatge. Et director de
C:07"PlIS de Rochum ha estat detim;ut.

A Dusseldorf acudeixen a derumiar reina a l'estaciú principal un gran nombre d'obrers sen'
Se tr3ba1l. Ahir s'allistaren 14,1
peons i obrers especialitzats de
ferrocarrits.
S'ha registrat una temptattva
de sabotatge a la tirria férrea de
Co , n„nia w.gagúncia. S'havia collocat una fusta en una de les
agulles. però va poder, ésser

tirada a temes.
• A Erving foren sorpresos per
un sentinella, el qual disparé
conira ells sense ferir-los, dos
ia .lividus que taillaven la linfa
su le f önica.—Itad • o.
LA POLITICA DE DORTMUND
Berlin, 23. — Comuniquen de
Dart-mund a la "Bandera Verme ha" que el general Fournier ha
tnaarregat a l'alcalde d'Essen
que reemplacés la policia cerda
per una guardia civil de 60 bonws.—Radio,
LA INDUSTRIA ALEMANYA FA
GRANDS DEMANDES A L'AUS-

TRIACA
Berlin, 23. — Segons una informació de la "Nova Premsa
Lliure", de Viena, la gran in,
distrim ,alemanya ha fet iMportaras dmandes a les fàbriques
metal.lúrgiques austriaques. —

Radio.
LA SITUACIO OBRERA AL
SARRE
garrebruck, 23. — En el Sar
re eis obrers han torna!, a !pantejar dlurs reivindicacions a la
Direcció que les examinaré. Les
negociacions s'itan repré,s, puix
hi ha esperances qu3 donin resultat en breu termini.
A Mosela, no res de nou; a
Forbach i Parta Mosela, i a
Ereutwald i Lahouve, cogtinuen
entran!, obrers al treball, i di,
Runs ja s'extreurä carbó. — Radio.
UN BANQUET COMMEMCRATIU
DISCURSOS DE MM. CHAUMET,
MASCURAUD 1 MILLERAND
París, 23.— El President de la
República, senyor Mitlerand, presidí anit el banquet celebrat ea
commemoració del 25 aniversari
de la creació del Comité republicä
de comerç i d'indústria, la influCncia de la qual, com és sabut.
ha estat i As -considerable, aixt en
el mon pelaje com en el dels ne-

gocie.
Assistiren també a l'acte el
President, del Consell, senyor
Poincaré, diferents ministres,
nombrosos diputats i senadors
totes les branques republicanes,
donant el banquet ocasió a entusiastes manifestacions de patriotisme i d'aprovació unànime a la
politica del Govern.
Parlà primer el senador i president del Comité, senyo Chaurnet,
el qual declaré que no de culpa de
França el que hagi estat turbada
la pau d'Europa.
—Aquesta pata — afegf — pot
restablir-se aviat i definitivament, De fet ho estaria ja, si de
França depengués; perä mentrestant, As deure de tots els
francesos procurar que la pass
que sorgeixi sigui duradora i
tigui basada en pincipis de jus-

ticia.
Encarant-se després directament amb el President del Cense') de Ministres, afegi:
—Sabent com sabem que, el
mateix que nosallres, costé es
troba animat de sentiments
eerament pacifistes; sahent que
costé no somnia amb anexions
cap mena ni trunpoe amb exereir
hegemonia militar ni econòmica,
hem de de-ciaran que és precie
aconseguir que siguin respectats
els drets de França i aconsoguir
que les reparacdons pele danca
que ene-fumen inflingits se'ns paguiri reliMosament, aixi corn, per
sobre de tot. afirmar i garantitzar la seguretat de la nació.
Refeint-se a la indiscutible
moderació de la que, el mateix
gue els S011E prederessors, ha donat mostres evidenls el senyor
Poineiré, arribant fins els límite
Inés estrems de conriliaehl, dociaré el senyor Chaumot que
Alotranya ds la quo ha obliga; a
França acudir a la Unil a entaulada en l'actnalital, lluita que so-lamen', arnb la completa viet niria

de la nació francesa.

(Gratis

aplandiments).
.cDsprés. dirigint-se do nou al
Cap dol Govern senyor Poincarai,
—Tota la Franca (1 S amh
senvor President, i frita la Franca
té absolut*confianea en la VOSS rus
ellat'Zia, en la vostra el erividén •
?j e. 1 en cl vulva- patriotisme.
Després d'aquestes • darrerrs
paraules, el senvnr Chaumet tau
calurojament ovacionat.

Parlä després el fundador del
Comité republicä, senyor
rand, el quel declarä, en nom dels
comerciaras, industrials i agricultors francesos que esmeraran
'totes les forces llurs per tal que
en la tasca que ha empés anib
l'obgecte de consolidar els drpta
de França i a conseguir el pagament de les reparacions pels
danys que li han estat causats.
Parla després el President de
la República, senyor Millerand, e t
qual, des del començament del
discurs, es escoltat per la concort'Ancla amb gran aterido i freqüentment interromput amb Calurosos aplaudiments.

Declara que França esté pienament allunyada de Qualsevol
pensament de conquista o d'anerió, però que es troba Lambe (errasament resolta a tenir garamitzada la seva segureta1 i a aconseguir . les seves justes i legitimes
reparacions.
Diu que Alemanya ha posat de
manifest una vegada més la Mudos' de la seva psicolog l a, si ha
cregut, si ha arribat a pensar per
un moment, que la tpnacitat
francesa, aquesta tenaci l at que
va romandre indomable clavan'
l'infern de Verdun i durant els
trägics dies de la -guerra, anava
a cedir aa, tan sols per difieultats pecuniäries.
EIS franceses, estretament
units, sostindran ara a la la mateixa tenacitat,- fermesa i patriotisme que saboreo donar pro‘ns
durant la guerra.
I França sobra sastenir-se en
l'actitud actual tot el temps qac
sigui necessari, fins a aconseguir

la noca victòria.
Despea, el President la República, amb emocionada gravetat, afegi:

—França no consent iré que
res ni ningú la desviï del sets obgeete.
Aquestes paraules finals, són
rehiletes amb entusiàstiques aula macions i cisques a Franca i a la
República. — Hayas.

UN ASSASSI CONDEMNAT A
QUATRE PENES DE MORT
Sarreburck, .23. — L'Aud,Zelcia ha condemnat, de conformitat a la llei alemanya, a quatre penes de mort a August
Weibel, de vält-i-quatre anys, natural
del Palatinat, el qual el novembre darrer assassinà uns ondea seus i dos cosinets petits, donant-los mort a copa de
destral i robant després 7o francs i
120,000 mares que hi hacia a la casa,
gastant-ho alegrement en orgies.—Radio.
LA SITUACi0 FINANCIERA DE
FRANCA DISCURS DE NI. BOKANOINS1-41 A LA CAMBRA
París, 23.—Cambra dels Diputats.—
Durant la discussió del projccbc d'institució d'una doble décima suplementäria, el ponent general de Pressupostos,
senyor Bokanowski, declaré que Franca ha emprés una acció que era indisd'Alemanya', i que no ha donar cap
prova de debilitat ni d'imprevisió.
La partida entaulada no va solamcnt
contra Alemanya, sine) contra els elements de la finança internacional que
'ligaren llar fortuna a la -Dort del ma -c.
D'aquesta digné el senyor Poincure
que no acceptaria mai la dictadura.
Posa a continuació de manifest el
formidable esforç realitzat pel Reicht
per a la depreciació de la seca moneda,
mentre Franca pel contrari assegurà i
assegura la defensa victoriosa del franc
per aconseguir l'equilibri real del pressupost.
Afegí que la situació económica és
per complet favorable al franc. El nostre balanç comercial es mes favorable
que abans de la guerra, tota vegada que
ha diferacia entre les exportacions i
les importacions no és mes que d'un
13 per cent en bloc d'un divuit per *cent.
La producció nacional progressa ecostantment i el producte dels impostos es
superior a les previsions governamentals.
Bokanowld acabé dent que són
tals les plus-välties, que si el mini,tre
del ram mame la seca enérgica actitud
actual, seran prou per a cobrir els endarrerimenes, els empréstits necessark
per a la reconstrucció de les regiona
devastades.—Havas.
L'ANIVECEAPI DE WASHINGTON :: UN 7..inClUr3 DE L'AMEADOn Ceit AMERICA
París, 23.—En el banouct cclebrat
motiu de l'aniversari de Washing,
ton, l'ambaixador deis Estats Units, senyor Myron _Herrick, promincià un choreen declarant que les condicions essencials perque regni la pau i l'harmon:a
entre les nacions, és la mútua confiança.
Afea' que les dificultaba perquè au'
tualment travessa el M611 cuita corre
qüencia de la mala fe i de la violar',
de les promeses tetes
—Quan totes les nacions—acala dice
--de grat o per ¡orca, arribM si com
plir integral/wat Iturs compromisos,
quan podran éster restablertes les con,

dicions normals relacionades amb la política i el comerç entre els diversos paísos —Hacas,

DISCURS DE M. BARTHOU
París, 23.—En el banquet celebrat amb
motiu de lániversari de Washington, el
senyor Barthou pronuncié un discurs insistint en l'absoluta necessitat de què
França obtingui la reparació per les terres devastades.
Fins ara no solament no ha estat donada aquesta reparaci—digué Barthau—,
sinó que no ha tingut lloc la neutralització de la vora esquerra del Rhin ni
s'han signat els pactes garantitzant la
seguretat de Franca. Franca ha tingut
una excessiva paciencia durant aquests
quatre ames respecte a Alemanya, que
ha apel.lat a tots el recursos per a no
pagar i no ha fet el degut per a desarmar-se.
Barthou acabá dient que Franca te el
terna propósit de realitzar els seus justos desigs i que la Comissió de Reparacions esté en possesió de totes les
garanties per a oblidar a Alemanya a
complir els seus compromisos—Hacas.

HA TORNAT A PARALITZAR-SE
EL TRAFIC FERROVIARI ENTRE
NIED.IRLANT3EIN I RUDESDusseldorf, 23. — Ha Lrnat
paralitzar-se el tràfic ferroviari
que s'havia repés en pat a la ribera dreta del Rhin entre les estacions de Niederlanterstein i
Rudeshein.
Ilavent estat ocupada per les
autoritats franceses la primera
de les susdites estacions, el personal que havia reprès el treball,
l'abandonà novaznent, a Pacte.
seguint-lo en Itur actitud tot el

personal de l'esmentada dula. —
Navas.
DE L'INCIDENT DE BOCHUM
París, 23, — El pemiadic "La

Liberte" publica una noticia
itient que els soldats francesos
ferrn atacats ahir a Boetunal per

!a :nultitud.

Els esment c.:s soldats, despr é s dels bes reglamentario, feren lis da lle g armes, resultant
no • r . un alfma', y i ferit un allure.—Ila% as.
LA CONFERENCIA ECONOMICA

D'HELSINFONS
Itelsingfors, 23.—Els governs
ele Polònia, Estänia, Letänia i
Finlàndia han anunciat llur participaciú en la conferencia eco/16min que se celebrará. a Helsingforu
dia 2 . do mare.—Ha-

vas.
TRANQUILITAT A LA ZONA

NEUTRAL POLONESA
Vilna, 23. — El general Carl on
de Wiart, cap de la missal militar anglesa a Varsòvia, ha efeetuat juntament amb diversos
'siembres de la missió un viatge

al sector de la zona neutral nolonesa-lituana que aaba d'ésser
ocupada per les autoritats poloneses. Ha manifestat que a la
susdita zona hi ha tranquihitat i
no hacia vis t a l'esmentat
inri destacamento militars poionesos. El sector de la linda fria
Ile Grodno a Nilna destruida pchs
lituans esté ja reconstruid, i
aviat es reprendrà el träfic.
En canvi de l'altre costat de ta
frontera els lituans mairifesten
una nerviositat inquietant i es
cenen tropes lituanes en el sector
d'Orany. — Radio.

LITUANIA DECLARA INACCEPTABLE LA DECISIO DE LA
CONFERENCIA D'EMBAIXADORS
Londres, 23.—Conanniquen de Iti.lert al
Times que Out rehut uso tn : tautge dt Roe.
nosegous el qual el Ouvern lituä Sa declarat inaeceptable la deeissns it.. la Conforènciu d'Autbnixadors sobre la qüestió
de Merad, aliccant que la dorisid
mena la sobirania de Iltu:olia sobre Memel.
El Cot-era litnä es /mea pArti cularment a reeonèizer Mentel coas u part
re polonan.—Ilavas.

S'HA DECLARAT TERMINAT UN
surAARI CONTRA DIVERSOS DIPUTATS I INOUSTWALS SOBRE
ESTAFADA
París, 23.—E1 !Patjat ha declaras tersumas, rcmetent-lo a l'Audiència, el sumad instreit contra els clinutats Juli
Uessomcau, (lel Maine et Loire, i Rauet,
de l'Aisne, i diferents industrials i armadors que formaren part del Cansen
d'Administració de la Societé des Cargos Francais.
Seis acusa d'estafaela i infracció
la Bel de Societat, par hacer repartir
dividends ficticia, donant-los publicitat
per a obtenir la subscripció de iteres
accions.—Havas.
IETENCID. D'UNA nuca DZ
Nova York, 23.—Itan estat deinguts nombrosos embres
eanosa banda
"alsos a Liverpool, Ilaburg, Näfflls, Franca, Austria Egipte,
utguns d'aquests cape ho han es..at a Nva

ce,poneders

importanis exe
vacions a Pales

tina
Jerusalem, 23.—Les investigaún
queológiques estala a l'Ordre del
tant a Palestina com a Egi pte. .e,
d'arqueólegs va a cum ençar una
d'investigacions en el pujol de
t
una de les en que va estar
fantiga ciutat de Jerusalem.
de trobar l'emplaçament i el
del Palau i tomba de David
Alguns savis esperen poder
trar que el pujol de l'Oplat
troba al Sudoest de la Ciutat Sana
el veritable Monte Sion o Cinta.
Vav4 que fins ara se suposz
ivada a la part Sud del pujo! Tx
troba a l'Oest de la ciutat.
En aquest moment, alentats pek
de hird Carnacon a Luqsar,
queólegs palestinians esperen he
tombes dels reis de J 01k2, qlt
dos segles a partir de Parid,
a Jerusalerm Entre ells C3 011"
rei Selomon.
Elrigirà le ~carie= y,.
Alisten, professor d'Arques
ca a la L'niversitat de Dublín ,
estarà representada per M.
Weit i el pare Vincent, de ferére
Dominics, autora de diferentes
sobre la Palestina. emre elles mi
monumental sobre Jernsalem, grt tO
donat gran autoritaa en açuern
teries.—Radio.

L'ASSEMBLEA D'ARGÜID
PRONUNCIARA AVUI SOBRE
TRACTAT
Constantinohle.
Merma
acaba de rebre's d'ifo-nrera dio ei Ire
gueix:
El Consell de C111111iNait, gerk
metí a un acord subte les
que han d'éuser autaarse demj
rnen de la Gran dau•dablea Na*le
latices a la signat,ar del Tia%
pau preparat a Laeßana.
Es ereu que els debata de la Coz
semblea tetudeutran el lilao, wat
llores remesa a les pot:etutiis isla
urea nota en la qt.al asirte remonte
tes les coneesions que T01111it
disposada a fer per ple rli,74i
la pan.
Aquestes enneessians sera:: ida
i au aquesta nota es pe,tarä de e
que, de no ésser xeceptodea a tlen
semblea Nacional d'Augura rei,rt,
rump:et la Seta niltetat trand
taz.
tildara
diputats ele la Gran Asseril.k3
d'Angora es mosteen nuältnues te
curar les concessions tetes per
a la Cutirerzeia de Lausana. NI
major part intransigeris pel "Jet
fe rèneia als saerificio •op.•rtan
triment del Pacte Na.iirma`L'Assenitilea ciirä deraZi les id
proposicions que San de furreifiree
a la signatura del Ttacatt de t at-

L'EFECTE DE LES AMENA'
ELS TURCS SOCORREN
SOVIETS
Riga, 23.—El Govern de
Kemal ha decidit acudir en ama
la Rússia dels Soviets, hacest
un missatge al Govern de Meozr..1
ticipant-li que aún trameses a
dos destacaments de sanitario,
punds de blat i blat de moro t ue
lliures Surques —Radio.
—
EL CENTENARI DE BREGUE,

UN CONCURS DE criO%Ole
TRES
Dtrna, 23. — De font
zuda se sap que en els prent
pateos interessats en l'adt
ció de cronämeires per a lee
ccssitats dels Almiralllata
veis cientifics, es seguiran
Mamut eis resultats del UD(
de reglatge instilan amb ztu
det centenari d'Abraham
E.Aguet.
La Direeció de l'Observa'
de Neurchatal, un es feren
proves, ha rebut ja avis 41
concorreran construeto rs d
glaterra, Alemanya i Dinar
Ell Concurs comencark
25 (l'abril pròxim per a
ntetr.es de Marina i el 25 de
per als altres eronämetees.
La comparació del e..
'res ele Marina es fa' it per
iota procediment
primint tota intervencie dct
servador assegurant
manera lia Inés comp1.42
tivitat.
Les recompenses e5 CO2
g ats el dia 17 de seletr..5tt
torrent anys davant del de
Jurat internacional, at
tres, cossos eLmlific!, 5
cions organitzadors del 1'
nari i claustre de UnivP.','
N p ufehatel, pätria de ItovaS,

LYAUTEY CONTifilIA E
MATEIX ES'rAT
Rabat, 23.—El mariscal Lena
tinua en el matcix estat.
El Sola ha ordenat que es iar
gäries a lotes 1-s Mcrquites
plorar la curació de 1:ah rcsa>l
cts.—Radie-

LA PUBLICITAT

Dissabte 24 de febrer de 1?.23

NFERENCIES
D'ESPANYA

El plet deis militars

'Optimismes. del ministre de la Guerra
lía dit aquest mati cl ministre de la
Guerra que la visita cine havia rebut del
capita general no tenia importäncia, ¡a
que es reduia a un acte de cortesia.
Sha limitat desprès el ministre, en
sa conversa, a desmentir dues noticies:
la primera era la de que no l'havien
visitat els coronels d'artilleria. Des de
que ocupo la cartera de Guerra he rebut des del capitán general uns a l'alferes més modern, per a atendre peticines individuals, peró no consentiré a
ningú que me les formuli amb caràcter
concedo.
—Es eritat—li han preguntat--'-que
han ingressat alguns artiners a Presons
mintars?
vais desmentir ahir
ho denusasteis° avui novament.
MANIFESTACIONS D'EN BERGAMIN
El senyor Bergamin examina avui
El Imparcial dos fets esdevinguts
ma setmana: el document dels artillers
i l'acord del Govcrn de nomenar un magistrat per a la depuración de les responsabilitats administratives.
Quant al primer dio: "Encara que la
forma del document sigui respectuosa
i digna d'aplaudiment les idees i peticions que conté, no per ajaó deixa
de constituir el fet un acte de indisciplina i de tenir aspecte delictiu."
Respecte a l'acord del Govern, diu
que té una importancia extraordinaria i
asna gran gravetat, i afegeix que no coneix precepte legal que permeti suposar que encara que s'incorpori a la concentració la doctrina del reformisme, no
a'arirbará a extrems de reformar, de
fet, preceptes constitucionals per meres
resolucions del poder executiu.
Demés, el que corregeix ha de procurar ésser incorregible i no oblidarà el
Govern que el partit lliberal també ha
governat. Espera conèixer tot l'abast
l'acord, per a comentar-lo degudament.
Després diu:
Sembla que les gents es figuren hacer
quedat resolt aquest conjunt de
tices económico-socials que constituei:ven l'anomenat problema social, perque afortunadament es troben calmades les Iluites sagnants que en algunes capitals, i principalment a Barcelona, donaven carácter agut a la malaltia, i pcequé alguna reacció produida
per les disieisals del partit obrer hagi
pega: afsverir aspiracions patronals, es
dóna per acabada la Iluita i per resolt
el canflicte, oblidant que la causa del
real perdura i que l'explosió del vavr que a la caldera es conté, és molt
m's poderosa i temible quan menys .3
facilita l'e.rap :da possible o perales
del yapes la prsdusix.
El problema social segmix en peu i
ja sembla gas la classe mitaca-tal de Catalunya es donant compte que en un esdevenidor molt propor pugui reproduirse, tal vegada amb mes intensitat, la
lluita isolada i violent que, segons setable, ara está continguda.
Per aix6 no pot oblidar cap Govern la
necessitat de ier cara per a resoklre ata
la part que la sera solució sia possible,
a aquest gravis semi-seriös problema.
Com a remeis al mal proposa la instauració d'aquestes tres entitats juricliques: la creació de la personalitat collectiva obrera, responsable i aolvent,
mitjançant la silidicació gremial; regular el contracte de treball en el seu doble aspecte d'associació i cooperació per
treball industrial i agrícola i d'arrenlament de serveis per als treballs professionals i domistics; 1, per últim, constilució de tribunals arbitrals, davant dels
quals es ventillin i resolguin les qüestions que sobre el compliment o interpretació de tals contractes de treball co produeixin.
UNA CONFERENCIA
El capitä general ha conferenciat extensament mula el minisrtre de la Guerra.
Com se li preguntes, al sortir, si hi halda quelcom d'important, ha dit:
—Res de mal. Segons cree, tot va bé.
LA TASCA MINISTERIAL
El m i nistre d e ia Ges;arnaciú 1.1 estat
in:erre:ad aquest mata sobre ;a ditnissiS
del gavernador de Iliscaia, ne :a emai en
parlen els telegrames da
—1:1 que pasaa—ha contestad el ministre—es que davant de lastet al de EAjuntament de Bilbao, asile !a designaties
•de l'alcalde de Retal ordre, el goa erna. dor pos äel seu càrrec a la meta dispoaleló, per si :guilla eoustituir una difieultat per resoldre el conniete la seva estada en aquell llar; perei no Ist ha raú
per admetre-li la dimiasia, tela essaaaa
que el Gaveru manid la s"va netIttal esavan' la de l'Ajuntament ele
— El eap del Govern, per mea que
despatxat m'eh el Rei, no I a jasa' a la
signatura cap Deeret.
A la Presidenciacia han man festat als
periodistes que el ministre d Isstrueeló
Pública hacia mamut a Segewia per piesidit l'homenatge a l'espantar Marina,
Ha anunsiat el marques d'Allsbeemas
que el d'a 27 assiatirä vi Iles, umb el ministre del Treball, a la ceeilaSseia roenmemorativa de l'aniversari Je l'Institut
de Previene, el qual neto se selebrä a EAcadenita de Jurimprudeneia.
—-s'Isla té voste res q te reetafienr?—li
han prtguutat.
—S1 anís a reetiflear totes les coses
que dluen els periódico, no amaari I mai.
De manera que ea preferible no acetificar re&
— Ei ministre d'Estat tea rebut armesta tenla la visita del reureaen'ant 6Iplomiele de SuissA.

El ministre de Foment, perlant
Ivui amb els periedist •a, lea rnemniat la
importancia del Decret que dsposa la
construceiö d'un Wat' per al Canal d'Isabel II, porqué evitará que Madral euedi
en qualsevol moment desproveit d'itiena.
lia afegit que aquesta tarda ea renrairä
novament la Junta Centril de Peoleimenta, per a ultimar el retened al preu
del Pa.
Avui, en despatrar ama el Bel, Ii be
parlat el ministre del euldu de: est6 a
Espanya, assumpte ano feu tracia: en
Consell de ministres.
El senyor Gasset ha re'eut a • isita dels
senyors Suárez Inciten i carate de Caralt, els quals li han parlat talsbe sobre
Easaumpte.
--jo cree— ha dit el senyor Gasset—
que hem de produir eotó a Espanya, sobretot tenint terrenys tan a propesit com
sOri tots els de les riberas que rega
Guadalquivir.
poddem crear un non foeus de
riquesa agrícola incalculable.
Quan comeneäretii e tractor as:tests
problema, jo, com a ministre de Fonema.,
vaig fer venir dos engin;ers anglesos, els
Nilo, principal Use su es e deis' el este.
Aquests enginyers em van remetre una
memória técnica en la sual disten el l e tota la coma del Guadalauivir re weix condicions excepeionals. En moles a'areserts
terrenys les condiciona superen a tot el
que es pugni imaginar.
A Esna n Ya ja es produeix ,'ató per tina
quantitat de mes de eent milions.
Explotant aquests terrenys Ende-lene
un superávit de produernd que inclós ens
permetria explotar-lo.
La importäneia d'amere asaumpte ho
&mostea el que drenen tributaria de restranger per 400 milions de pessetes.
La ponencia nenneuada en EnItim Consell per estudiar aquest asaeteaste es re
unirá aviat.
lía acabat dient el senyor Gasset que
l'havia visitas el diputat senyor Caseosa
i Marín per parlar-ti tel pantä ei Veta i
del canal de Bardanas. Aquestes obrera
seran Melones en el pla de canjeen: Seis
regadías de l'Alt Arares
— El ministre de roment ha dirigit
una carta al director de 1:1 Debate, en la
qual diu:
"Veis que El Debate estranya el mea
silenci referent a la eliesti4 ferrovsiria,
quan fa algun temps vais parlar de redactar un projecte.
En efecto, vaig exposar en centalencia amb els periodistes el mea propósit
d'oeupar-nee de tan tnague problema, pece recordo tumbe que vela formuler usa
prelació de la tasca que em peopessesa
portar a cap i que cm/simia es dictar,
cota ho he fet, les mesares Pee ssäries
per a combatre la plaga de la nagosta,
In qual cosa roqueria veritable tilgéraia,
ja que a Ilivern es luan cal txtrentar
els treballs i .tlemea, assabentar - ne, die
per dia i solde - pese poble, cona es porta
a cap aquesta tasca.
Ante segun vaig anunciar el

eurréneia que omplenara teta la platea,
va prendre aquest acord al ConDE CATALUNYA
veient-se obligat a bisar-ne algunes, per
sell, un ministre • exclantä: "EJ
acallar els aplaudiments que se li terca •
meu vol a favor, però no la meREUS
al final de rada tina de les tres parta ea
y a convicció". Navarro
EI
programa.
es dividia
Alguns polities deien quo .si 4n home mort pel tren :: Foca qué
La Junta de l'Assoeiacie de Música pot
arriba a nomenar-se aque4
declara clavant
El estar satisfeta le l'èxit amb qué ha vist
pretor no mancaran ex-rnaligtres. :en una riäquIna Ife serrar
coronats els neceo esforços, que no dubtem
mercat :: El Bon mot
que a Vésser cridats a cledlarar
prem
l'esperonaran per seguir la seca meridiran que responen davant el
Un borne d'Ulldemolins, En Josep L'arobra, eminentment eultural.
Davant del conseller instructor, geParlament segons la Constitu- el» (a) "Paupl", d'una anys, que ana- tissirna
— L sucursal de la Caixa de Penneral don Ataulf Ayala, actuant de ció, però no davant un expedient
va de la Selva del Camp a Alcover a pers sions i Estala-is durant la pastada setsecretari l'auditor de brigada senyor La d'aquesta classe.
per la via ha estat atropellat per mi tren, mana deizá obertes sis llibretes aoves,
Puente, ha prestat declaració, la qual
Afegien que per a una depu- deirant-lo mart.
ingressä 31.646 pessetes i pagä per reinha durat tres hores 1 mitja, el general ració d'aquesta forma, no essent
— El liane de Reus de Deseseruptes tegres 36,590.
Navarro.
el Parlament, solament un triPresters ha repartit, acompanyada d'os
— La sessia municipal nediniria d'aA les deu ha anat el barst de Casa bunal revolucionari és el que pot. ateut salut de l'administrador, en : a n am'esta setmana, celebrada el dijouv,
Davalillos al ministeri de la Guerra i
exigir la comparecencia de tots tea dengue, la memória-balanç de l'eme> festona convocateria, tingué poca Import.
moments després compareixia davant el els que puguin estar complicats cici de 1922, Ilegits en la jun ta guasal
täneia, puix solamont toreo tratareis asConsta Suprem de Guerra i Marina.
en Púa de les autoritzacions ex- ordinär a u'oesionistes la del e °es. ut, sumptes dt tràmit generaL
tr aordinäries que es refereix la
L'interrogatori s'ha referit en alguns
predidida pni sanyor Eduard P.eet t•ta
punts al desastre d'Annual i a la ren- de p u ració.
Els beneficia al tinguts aseentbizen a
MOLLERUSSA
dictó de Monte Arruit.
LA DISSOLUCIO DE LES CORTS 377,2332i pessetes i el benetici net a
El general Navarro ha aportat a la
240,70835
pessetes,
repartiut-se
uui
diviEl
Jurat
dels Joos Florals
ita oontinuat panlant-se avui
declaradh d'avui ema serie de docudend del 6 per 100 lliure d'imnodos ides.
Cultura catalana :: La seca ca
ments que es refereixen a les ordres del pro/Asa d'alguns ministres,
En Pedregal i l'AleMlá Zamora, tinant al fans de reserva 25 000 pessetes.
Eta Pomells
d'evaqtració i retirada, donades per la
— El mercat del dia 19 ion un merJe demanar que s'apresi la dis- eat normal, mes be th.c que eLtra sosa,
El jurat m'edificador que té d'actuse
superioritat, d'extraordinari interès.
solueió
de
les
Corts.
A dos quarts de dues ha abandonat
i els preus que han regit 96C els que se- en els Joco Florals que se celebraran la

La qüestió del Marroc

general

Su-

el ministeri.
Es probable que demà toral a declarar davant del referit Consell.
EL COMUNICAT
Zona oriental.—Novetats: La bateria
de Bentieb féu ahir foc sobre concentracions enemigues situades al barranc
al peu de Tizzi-Azza Nord.
Es féu convoi a les posicions de Ttsguntz, Axdir d'Assuz, Aylant Nadar
de Beniulixech, sense novetat.
Aviació: L'esquadreta bombardejà el
zoco de Jemis de M'Talza, les cases i
jaimies situades als voltants de Xernar,
essent dificultada l'observació a causa
del mal temps. Els poblats de jaimies
sembla haver-se retirat i concentrat a
l'Out del dit riu.
Zara occidentaL—Degut al fort temporal, s'han inutilitzat les tendes de la
majoria deis campaments, 'essent arrastrades per la força de la corrent, el
pont del ,riu Lau, el mateix que el ele
Lacen i Rayana. Es treballa urgentmcnt a la reparació.
Sense mes novetat en el territori.

propòsit d'atendre a

l'ira-

portantfssim assumpte relacionat arnb les subsistències. Celebro sessions molt freqüents i
també m'ocupo amb gran inten-

Malgrat aquest desig, el mar-

próxima festa mejor, organitzats per la
gueixen
revista Urgell-Segarra, estä format per
Garrafes, a 8 pasadas quinta.
Acollasen en gra asitu r ia 52 !Sastre, En Magt Morera i Galicia, president;
moasen Anee; Garnes Roixader, Maquintä,
nuel Folch i Torres, Llufs Tintare i MerIdem 'J 'e: sog tata a :9 ídem Isl.
Rolde, i J.
Ideal negreta, a 51 pessetes ese de cader, Valed Seres
alas Guizard, vocal!; f Maribel Soll Pou,
58'409 quilos.
Idem come, a 46 pessetes sac de 58100 secretad.
Aviat será publicat el muten anunciaquilos.
Atmetlla molla, a 62 peesetes Ale de dor.
— La Comissies Delegada de l'Aneo50'400 quilos.
Idem en gra llargueta, a 26 'broa qu'As- ciació Protectora de l'Ensenyança Catalana estä orgenitzant une cursets de Ceo'
tä.
granes, Llistaria i Gramática de CataIdem esperança, a 24 ídem ídem.
Idern Ideen come, a 21 i mig darte lunya.
— A conseqiiéneia de la poca aigua
guiará.
Vi blanc, a 8 rals, i negro, a 7 1 mig, que porta el Canal d'Urgell, es fa amb
dificultat el proseinsent Cat4AS
grau 1 càrrega.
Oli primera, a 30 pessetes els 15 qui- aquesta pataleaba.
Ha caigut algun ruixat, pera resella
lo« o 30 rala quartá.
Mera segarla, a 2650 pessetes ele 15 insuficient per remeter les necessitats de
l'agricultura.
quilos o 26 i mig rals quartä.
— Diumenge pastad els Pomelo de, e
Olives del Priorat. de 19 a 20 pessetes
Joventtit
orr.anitzaren un festival labia.
quarters.
Olives del camp, de 26 a 27 pessetes til en nestatge de l'Acadèmia hlontser•
retina, recitant-se asestes deis minare
quarters.
— En el partlt de futbol de templo- autors (atablas moderno i cantant-se bar
nat jugat ahir entre el Reas Esportiu i el niques cançons amb gesta.
— S:5n 32 els joves que formen el ea*
1'. C. Vilafranea empataren a dos gols.
— Pea diumenge vinent Es Obra del pus d'aquest any.
BonMot" anuncia la celebració d'un mfSANT BOI DE LLOBNEGAT
ting de propaganda en nostra eiutat, en
el qual Nadaran: Manuel Pugrefagut,
Aniversari deis poAnguera ele Soja, Trias de Bes, Bada- Elecció
meu Oliver, Masferrer i Ivon l'Escop.
Curset d'Histörla 60
mells
— Per avui está convocada una reCatalunya
comte de Romanones la seauretat
unió al Centre de Lectura per tra-tar de
qué en obrir-se les Curta, presentara al
Diumenge proppassat a l'Institut Cs.
constituir a Retis una Fardó de la
Parlament un projecte de Bel encamii'ettacid
tall de Sant Isidro tiugué
ga del» Drets de Ellome.
nat, ha dit el ministre, a endegar el pro— En les elecciones verifieades per a ; d uta J'adíe pel lltnal de la Dreta del
blema, cercant formes de concOrdia.
la renovació total de la Junta Local de • Llobregat. Malgrat que l'elecció no reyesEl diputat Companys ha expressat la
lis ten earätter politie, el voler-li donar
Reformes Socials han resultat elegits:
seca desconfiança eltvers la informació
Representació patronal.—Vocals: An- aquest caire per parte d'alguna elements
oberta pel ministre, dient que els agratoni Correig Clapis, Joaquim Morena dispersos de la -oCalició MenSomie• Naris estaven cansats d'intormacions
As&mio, Itaruon Emitan Constantl, An- cional feu Icen la Joventut Naeionalistr
promeses, i el coarte ha insistit en la dreu Fargas Font, Josep Llevat Saba- de Sant Boi apoies el candidat En Rafel
seva decisió d'abordar el problema.
Juliä Itoses, que sortt triomfant per 60
dell, Josep Montee Josa.
Els delegats han demanat també al
Representació obrera.—Vocels: Frah- vots en contra de 30 que debtingue el
ministre que fes extensiu per tota Esbars3 de Rivelles, ¡majal pela monárquica.
cese Arana Estrada, Benet Maria Aislpanya el reial decret sobre la tasa dels
— Per tal de celebrar el primer mil.
es" Jalee, Antoni Masip Ilarràe, Joan Gilloguers que solament regeix en les poLiben Gel, Ende Cavalle Muist, Reunen versara de la fundació dels Potnells de
Joventut i al mateis temps coLlocar una
blacions de mes de 20,000 habitants;
Fortuny Artigeu.
pecó el ministre no ha volgut fer res— Ea la nit del dissabte es deelarä imatge de la hiere ele Deu de MonLverpecte aiató cap .manifestació.
un incendi en un magatzem de inäquinea rat a l'altar on se serven les deasittnes
Tumbe han demanat els rabassaires la
de serrar que hi ha u l'Avinguda de Peina d'En Rafe' Casanova, s'ha nornenat un
cantonada al careen de Gornals propie- representaut per l'Ajuntament, un pela
revisió del procés Verdagucr.
l'ameno i un per la Joveutut Nacional.stat del senyor Manuel Eartoll.
Per la tarda, a dos quarts de cinc,
1
ldh foc, que era intens, destrut gran ta, per tal de portar a terme els dits Lehan visitat l'Alba, el qual els ha dit
quantitat de fustes i gräeies a l'ajuda
que el seu prograrda sobre el canvi
La Comissió Delegada de l'Asso.
do mona gent que actstlf, alarmada pela
règim de la propietat quede convertit
Protectora de l'Ensenyança Catadulets dele vigilants, no resultä destruit
en programa del Gabinet, ja que fou
lana
estä
enllestint ele treballa per tal
per coruplet.
una condició que dl va imposar.
de
portar
a realitaseie un turset
Un
borne
del,
que
ajulava
a
treure
Ha afegit que ha parlat ;unte En
fusta tingue la dissort que li caigudes tia sto Catalunya.
Chapaprieta i el dit ministre formula un
un tronc a la calme, trencant-li.
projecte de hei sobre el regirte de la
MONTBLANCH
— En la darrera sessió de l'Ajuntapropietat rural.
ment les minories intentaren discutir raeA les vuit de la nit els rabassaires
Conferencia
Futbol :: Teatitud del batIle de Reial ordre, aenyor
han estat rebuts pel ministre de FinanPau Aymat, el qual, corte ja saben els
trals
ces, exposant En Companys les conEleoolons
nostres llegidors, està cometent mallo
clusions deis agraris catalans, que han
Organitzada pel nostre :Ilustre Ajan.
abusos, cota el de la suspensió dc eärrec
estat favorablement acollides per En
tatnent, el diumeuge passat denä tusa emede
la
guärdia
urlsarue,
Fasi
sou
deis
raps
Pedregal.
toreada al dral de la Incidid Natles
Tumbé han parlat amb aquest minis- sumpte del vigilant de l'Arrabal Alt de tallista el puiere poeta Ea Lluls tiraran
Jesús,
l'atrope!'
per
un
sea
a
gent
al
di
tre dels intereses generals vinicols i
i Pijama traetant del tema "La petsia
República, etc., etc., i atrope--rectod
especialment de l'exportació de vino.
llant una vegada ntes els drets i la Iliber- com a valor social. Els renaixentistes:
A les vnit del mati, a l'església de
tat, aquesta regada amb els regidors, els Roma, Grecia, Catalunya".
La conferencia, a arree de la CoprosibI de Parlar:
UN NOWENAMENT
Les minorioa (13 regidora deis 27 que rnissió d'Educació general de la ManTía estat nomenat secretad ju- componen l'Ajuntarnent) protestaren de comunitat de Catalunya, bou il.lustradicial de Montblanc N'Antrel Fer- tal atropell, perú el de Reja' ordre tan da amb projeccions i va tenir tue gran
éxit.
tres&
nändez Toral.
El ilustre Estile va ier la presentaeiú del conferenciant.
OLOT
— En el partit de futbol celebrat el
El mercat :: Una obra d'Imatge- passat diumenge, el E. C. Montblanqui assoli una espléndida victória, de r
rla notable :: Conocrts
al "Conesa F. C." per o gols-rotan
El masaver de la masia "Le Barna- a 110.
delta", Isidro Sau, intenlä niatar-se do— La segona representació de l'onant-sa unte ganivetada al echt. Eme tras- bra d'En Folch i Torres "El méc peHeder a l'haspital en greu estat.
tit de tots", feta darrerament pel qua— El merced del dilluns estigud reolt dro d'aficionats de la Joventut NadoLES CONFERENCIES D'EN TOSER
concorregut i sobretot animat en opera- nalista, va tenir un gros èxit. Per al
MARIA ROCA
cions de tota mena d'articles.
dissabte i diumenge vinents, la mateixa
Anit pasada se celebrí, a l'Ateneu Em— Durant la sennana passada van secció té anunciat un escollit programa
pordanès la segona de les conferencies registrar-se sis ‚aorta, tres naixemeuts i
teatral, compost de les obres "Flora
del doctor josep Maria Roca sobre el
un matrimonl.
i Violes", "Dissabte de glória", "L'hétema "La Reina Sibila de Fortià".
Atentament
invitats
pels
senyora
—
roe", "Joventut", "El Pati blau" i
La sala, com en la primera confe- Serra I Casadevall heut pogut admirar "Les hunals violetes
rencia, estava plena.
en ele seus tallers d'estaterärla religiosa
— En la diada pomellista celebrada
un bell grup eseultdrie (le mes do mida diumenge passat a Tarragona, hi conaEl senyor Roca estudia la personannatural representant la Sagrada r111111- botaren pomellistes d'aquesta vila, retat de la reina empordanesa en son aslin, destinat a l'esglesin de Sunt Antoni
pecte familiar i domèstic, considerant-la
citant treballa literaris i patrióties.
detingudament i amb nornbroses i encer- d'aquesta capital.
— Tenim entre nosaltres els investide
modelat,
desuda
al
distinI.a part
ludes cites histáriques com a germana,
gadora, que venta per inspeccionar les
git
soei
dels
tellere,
En
Martí
Casadoa
ruarastra.
Detacom a esposa i com
matricules industrials.
vall, ea d'una força 1 fielelitat de Urdes
llä les darreries de la gran reina, des
— Ha estat acollida favorablement la
de la mata de Pere III fina el seu tras- proporcione extramannäries,
designació d'En Tomas lilulhol, per a
— El tercer concert organitzat per
pàs, ocorregut en el convent de Sant
com a candidat nacionalista en
l'Ausoclacia de Mesita depile lloe el pas- les properes eleccions.
Francesc, de Barcelona, tan havia proma dilaceres, a la alt, en el tenle Pcia.
fessat com a terciaria.
cipo!, estant a eärree Es:manió del pro13111EMINP
El doctor Roca bou molt aplaudit
9M1••nnn79.6.
grama de l'eminent guitarrista estala En
felicitat
PREGUEM ALS NOSTRES
Abans d'acabar-so 11 acte, el nostre /dique! Ltobet,
liticaliadtssitnn 1 pulere exeeuel6 de les
COARESPONSALS QUE EN-.
arnic En Josep Maria Pi i Sunyer desobres de sor, Mozart, Chopin, Curte,
eche( un magnific gravat de la reina
VIIN LLURS CORRESPONGranadas,
Angula,
T'Irroga
I
altres,
valFord,
facilitat
pel
senyor
EuSibila de
DENCIES SIONADES I Aler;
gueren
al
eenyor
sorollosost
aldeafou
g
e:a
a
la
galería
coli
Fina,
que
sebi
LA DATA CORIBESPC44;«,
diluente de la nombrosa 1 diratinglda cond'empordanekes 4.10tr_ei,

d'Alhucemas es menté a
favor del primitiu propòsit, o
siga, el no celebrar t'es eleccions
a finals d'abril.
LA TASCA DE L'ENCASILLAT
Latent el plet militar, perquè
de les guarnicions de províncies
es roben adhessions, sense cap
variaci6, comença a concentrarse l'interès polilla en la data que
ha de senyalar-se per al eDzet
de disolució de les .actuals Gorts.
Creu el Govern que les qüestions electorals disoldran depresa
les quadrilles que venen trebaIlant per a posar obstacles i
crear dificultats al Govern.
Avui s'han intensificht les converses entre el president del Consell i el ministre de la. Governació a Pobgecte d'activar la tasca
de .l'eneasillat,
lli ha en moltes provin3ies un
veritable desgavell, i el Govern
no se li amaga que SeSä poc
menys que impossible privar que
en alguns districtes Iluitin candi
ELS ESDEVENIMENTS DE CAP dais de les diverses branques
berals.
JUBY
ELS REBASSAIRES..
Per noticies rebudes de Las
La comissió de rabassaires de CataPalmas, es coneixen detalls del
conflicte que plantejaren els mo- !maya ha visual aquest atad el ministre de Gracia i justicia, adquirint del
ros de Cap Juby i que obei a
La Companyia francesa d'Aviació Latecoere té projectat,
amb el concurs de França i Espanya, establir una via aèria entre les dues estacions del litoral
Saháric i Dakar, per portar viatgers i correspondencia.

Elegits ja els terrenys a Cananes per als aparells, una comissió francesa volejä a Las Palmas el veler espanyol "Camita",
arnb el qual es proposava recürrer
Cap Juby, Itiu d'Or, Saintsitat de la malaria.
Ettienne, Cap Blanc i Daker, per
Després vaig dic. que redactaescollir els Roes d'aterratge dels
ría un projecte ferroviari i desaparells.
prés que ordenaria els meus
La presencia dels francesos a
projectes d'obres públiques.
d'Or cridà l'atenció dels moTot això vaig exposar i en això Rin
ros de l'interior d'aquestes eabiinsisteixo.
en les quals regna un espeDe la qüestió ferroviaria en les,d'hostilitat
contra Franca,
procuro parlar el menys poseí- rit
conserven per a Espanya
ble, i perservard en aquesta línia mentre
de conducta, perquè be saben que tota classe de respectes.
En enterar-se els moros de
solen aprofitar-se en qualsevol
rnanifestació pels que en certs les pretensions de la Companyia
Latecoere,
hi hagué un movivalora actuen anib fins bursätils.
El clar que quan tingui el pro. ment general de protesta, opoa que els francesos monjacteredactat hauré de consul- sant-se
lessin el servei aeri projectat.
tar-ho amb els altres tecnics,
Els moros visitaren el repreperò encarregant sempre a tots
d'Espanya a Cap Juby i
ells que s'observi amb el possible sentant
silenci, a fi d'evitar l'inconve- al mateix temías que formulaven
nient a què al.ludia fa un mo- protestes de sotmissió a Espanya, feien constar que s'oposaven
rnent.
No sols no tinc la menor di- a les pretencions dels francesos
ficultat en oferir a vostè aques- per creure que aquests tenien
intenció d'internar-se amb els
tes explicacions de la me y a conducta, sind que leo faig amb la aeroplans i fer-los la guerra.
Els coronel Dentó els va dir
mejor satisfacció, porque voste,
al qual considero persona molt que res tenien que temer de
justiciera, observi si en això hi França, nació amiga d'Espanya,
ha o no eneert. D'això no estic pene, les cabiles de l'interior tornaren a reunir-se i s'observä
segur, però si ho estic de la inque entre elles havia gran exciteneid amb que procedeixo.
lució.
— El Consell d'Administració
El dit coronel logrä conjurar
del Banc de Crèdit Industrial ha
visitat al ministre de Finances el conflicto, i acabà la temença
per pregar-li que el ministeri d'un possible atac dels moros, a
la qual cosa obef el moviment de
activi la tramitació dels expea Las Palmas i la
dients de petició de prestecs, de tropes produït
creuer "Reina Regenconforrnitat amb la hei d'auxili surtida delAfrica.
te" per a
a les indústries.
Aquest vaixell quedará allí
En Pedregal ha promes atend'estad&
dre el requeriment en quan li sigui possible.
LA SITUACIO POLITICA
— Cumplint acords de la Cornissió executiva de la Federació EL TEMA DE LES RESPONSAlocal d'edificació, alguns deleBILITATS ADMINISTRATIVES
gata visitaren a En Chapapriela per fer-li una serie de recia-'
Els comentaris en els cercles
macions encaminades a activar pillines es referien aquesta tartrs el possible el problema de la da a l'acor del Govern de depurar les responsabilitats adralcrisi del treball.
nistrtives.
Es dolgucren de les infracS'assegura que les gesttons del
cions de la jornada de vuit /lores i exposaren nombrosos casos Govern per a la designació de la
de patrona que han rebaixat els persona o persones que han de
verificar la inspecció, han frasalaris a tota classe de palotes.
El ministre del Treball els ha casal.
Desitjava el Gabinet qua la
dit que té el projecte de celebrar
persona designada fos tan inun Congrés espanyol de la MISdiscutible
com ho fou el general
trucció per resoldre les crisis del
treball i de l'estala° i que ja ha- Picasso, per?, aqueata persona
no accepta 1 eärrec perquè esvia encarregat a l'Institut de Retima que la seva gestid seria un
formes Socials els treballs preliveritable fracks.
minara.
No sola En Bergamin, com
Respecte a les demás reclamacions, les ha acullides favorable- deiem en ailtra part, sinä molnient i ha promès fer quant tes altres persones ereuen que
pugui per donar satirifaceió Sis record del Govern tis anticonstitucional, 1 As diu que quaA
treballadors.

metí

PREMSA ASSOCIADA
: CORRESPONSALS :
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Darrera hora

DE BARCELONA

LA

GASETA LOCAL
DI LA

• 08SERVATOR1 IIIETEOROLOCIte
UltIVERSITAT Dt: BAPCELONA
Dia 23 de febrer de 1923.
Horea a'oeerrac10: 7, 18, 18

Barómetre a :aro i al nivell de la
mar, 7543; 755 .3 ; 7551
eTnedunet re sec, 83; 13 1 13'0Terraismetre humit, 6. 0; 8'5; 79.
Humitat (centesimes de saturació), 80;
49; 53.
Direceia del vent, NW.; WSW.;
Velocitat del vent en mataco per segon, 10; 12; 10.
Estat del eel, quasi ser; nuvolós.
•Classe de ntivols, cirrus-stratus; vieras, eirnta-stratus; eirrys, cirrus-stratus.
1.1441 n14 8filtUrGI exi,r..mee a i,mara
Maxima, 14.
Mtnima, 7'4.
Minima aria ade terra, 6.2.
Oscil.lació termométrica, 67. Temis"
natura mitas, 10'7.
Precipitaciö acuosa, des de les labores
del dia anterior a les 7 horas del dia de
la data, 36 milfmetres.
Becorregut del vent en igual terina,
234 qu'Iban:tres.

LA PUBLICITAT
PREUS DE SUBSCRIPCIO
Barcelona; Dues pessetes cada
mes. Catalunya, Espanya i Por-tugal, 7'60 pesseLes tres mesos;
15 els sis idem; 30 un any.

Unió Postal: 25 pessetes tres
mesos; 50 els sis; 90 un any.

S'anal ultimant amb gran activitat
els detalls de la fest que per al cha
4 de març prepara la Secció d'Esports
• del Centre Moral Instructiu de Gracia.
Podem adelantar que prendran part
a la dita festa, la Cobla Catallaiya i
l'Orfed Montserrat.
PIRA OFICIAL DE

MOS-

TRES

17-28 mara 1923
MERCAT AMERICA
PRIMER CONGRES NACIONAL DE CAMBRES
DE CON:En HISPANOAMERICANES

21-27 maro 1923

La ciaste de cuina popular
osar de
en'. de Cultura i Biblioteca
la Dona, que es clama tots els feiners de vuit a nou del mata', te izada
la següent Insta de la setmana:
Dilluns, Ous a la turca i a la Bercy.
Dimarts, Calamarsos farcits.
Dimecres, Mitjana d'anyell suissa.
Dijous, Faces a la catalana.
Divendres, Galantina de pela.
Dissabte, Pumes a l'Alexandra.
Poden assistir a aquestes Iliqons tetes les que els intercssi, tant si són com
' no sócies' de l'Institut, satisfent 025
,pessetes per un tiquet que seis reineträ abans d'entrar a classe.

MONTAÑA
ami). litro

La Societat de Socorsos mutas de
Sords-Muts de Catalunya, tindrà la sessió general ordinaria del present any
demä, diumenge, a les deu hores en
punt, à l'Institut Català de Sords-Muts,
Montserrat, zo, amb Verdee detalia,
, que
s'esmenta:
-1
Lectura de l'acta de l'última Sessii,
general.
Lectura de la memória reglamentaria.
Aprovació de l'estat de comptes de
l'any passat
Diversos aisinnates socials a tractar.
Es compliraii les sancions reglamentarias contra els que no assisteixin.
El Congrés de Ce.ni-

bres da Camera Espanyoles a Ultramar i la IV Flra Oficial do Mostres a
Barcelona, formen un
conjunt harmònic cornpletant-se mútuament.
Els IndustrIals que
queden al marga d'una o
altra de les dues manifesiacions en realitat yo,
luntäriament renuncien
a la própia expansió comercial I al desenrotllament del seu treball i
la seca riquesa.

L'Orfcó de Cegues de l'Asil Empor
de Santa Llúcia, institució benéfica de
la Caixa de Pensions i Estalvi, fara
una visita a l'Orfeó Gracienc el dia 4
de mare, a la tarda, celebrant un concert a la Sala d'audicions del mateix.
L'esmentat Orfeó de Cegues és una
agrupació choral notabilissima, dirigida pel mestre N'Ildeions Barbará', la
qual ha merescut calorosos elogis deminents músics que han tinaut ocasió
de sentir-la.
Aquesta visita de les ceguetes orfeonistes és per a correspondre a la visitaconcert que els feu l'Orfeó Gracienc
el passat mes de juny.

Senyoreta: ¡Té vostè en
perspectiva un inatritroni de conveniencia?
Molla cura. La seva decisió
pot donar !loe a un crim que torturara eternament la seca consciencia. Vegi, sinó, la Ilieó que
es desprèn de la pel.lícula • El
càstig del cel o Sodoma I Gomorra, que s'estrenarà molt
aviat a l'aristocràtic Kursaal,
Facció de la qual es desenrotlia
a l'época moderna entre un luxe inusitat i que ens presenta
ratera problema de l'Amor I el
dinar, els amos del món.
Acudi a presenciar aquesta
obra nioralitzadora i a admirar
per primera cegada a la pantalla la destrucciú per la pluja do
foc, d'una ciutat maleada;
paraula de la tecnica cinematografica moderna i que dona perfecta idea del que fou
realment la famosa

A l'estatge, del Grup Excursionista
Barceloneti, secció de la Joventut Nacionalista de la Barceloneta, Sant Miguel, 3, s'hi celebrará aval, a les so de
la nit, una testa d'homenatge dedicada
als padrins i col.laboradors de la Bandera i Banderí d'excursions, anant la
part de piano a canea de les senyoretes N'Elvira Anglada, Na M. La Martínez de Miguel; Na Joana Frau; la
dé guitarraain Na Rosa Rodes i la de
violi a En Vicens C-ompany,

CORDILLERA
Vi blanc. 075 ami). lit.
Celiers ARNO & MARISTANY
El Circol Odotitológic dc Catalunya
va celebrar diumenge passat, la sessió
pública inaugural de curo. «
Ocuparen l'estrada presidencial i lloc
preferent, ultra el president de l'entitat, N'Amar Pedra, et següents senyors: el M. I. doctor Joaquim Sendra, en repiesentació del bisbe; doctor
Trallero, pel governador civil; doctor
Roderic Moya, tinent coronel de Sanitat militar, pel capita general; doctor
Manuel Seres, pel degà de la Facultat
de Medicina; doctor Antoni Riera ViBarca pel rector de la Universitat;
doctor Guerra i Estape, per la Reial
Academia de Medicina i Cirurgia de
Barcel jna; doctor Ayné, pel Col.legi de
Jsletges de la provincia; doctor Joan
Carel Montfort, per la Societat Medico-Farmaceutica dels SS. Costne i Dama, i En j4)3eP Cirach Mulet, per l'Academia d'Higiene de Catalunya.
Oberta la sessió, el presidcnt concedí
la paraula a N'Antoni Valldaura, serretari de envera del Circo!, el qual va
Ungir la alemória-ressenya d treballs de l'esmentat Circol, durant el
curs anterior.
Seguidamcnt, el soci de número lenyor. Josep Alcaraz Espinet va pronunciar el discurs reglamentari, detenrctIlant el següent tema: "L'endocrinologia i les dents", estudiant cada tma
de les gländules de secreció internatirolde i paratiroide, epifisi,'hipófisi, geete.,—que intervenen en el metabolisme calcic i fent ressaltar la importancia deis dita estudis en Odontologia:
Els treballs del senyor Valldaura i
del senyor Alcaraz Espinet van ésser
coronats pcls aplaudiments de la concurrencia, finalitzant Pacte amb un brea
discurs del president, senyor Pudra, el
qua!, després d'agrair a les autoritats,
representacions, socis de la Corporació
i púble, Pur assistencia, felicita als disertants per la Memória i Estudi respectins, declarant obert cl nou curs i
essent aplaudit en acabar el set: resum
de tan interessant sessió.

La IV Fira Oficial do
Mostres, fent-se un
apostolat de l'intercanvi
comercial Hispano-Amarica, ofereix als coneresp istes l coinpradoes de,
l'altra banda de l'Occä
índex complot de la potencialitat productora
d'Espanya; no fi9mrar-hi
es Inutilitzar-so el rotor honestar i ranunciar
definitivernent e. una
possibliitat de riquesa.

Llegenda del pecat i del
ústig

Vi negra 0"75

Cellers ARNO & MARISTANY
L'Institut d'Alumnes de l'Escola del
areball convoca assemblea general or.. dirária per a demä, diumenge, dia 23,
.a les deu de la vedla.
4 Els socis que no hagin rebut la con"' ; Itocatória, poden donar-se per invitats.

MES' VILANOVA UNIO, 6
El Grup Excursionista Montcau celebrara avui reunió general ordinaria,
a dos quarts de deu de la vetlla, al
seta 'estatge social\ Sant il-fonorat, 7,
principal.
Ei,, comanka lambe el Consell Directiu d'aquesta mateixa entitat, que
duna, domenge, a ks cinc de la tarda,
tindrà lloc una vetilada
amb motiu de fer remesa deis
.premis de la Cursa Excursionista portada a cap • per aquesta entitat el da
t213 de gener proppassat, prenent-hi part,
a la dita vedlarkt, entre abres, la senyoreta R.. E. de la Schola Orpheoniea, acampanyaria al piano per la meatrossa Maria Comes.
Queda invitat tothom que desitgi

EDY:5,L
Saló do Te
cada cha te dantaitt de t a 2/4 de
8 i dinar a l',,anericana de 9 a II.

Teresa Ferrer, muller del bon atine
Joaquim Salvat, ha infantat una nena.
diu Maria Lluisa.

Gas . Gas . Gas
3 01

ül

a 1111.1"1

Per sitia gasten GAS
Per indülria gasteu GAS
Per calefacci'i g g stau GAS
Per Gums gaste!,

,ejt,"
Dama, ammenge, a les sis de la tarda, taidra lloc a lAteneu de Sant Lluis
Gonaaga, de. Sant Aailreu de Palomar,
la segona de les vetllades artistiques
del cica: que la Secció literaria i Musical d'aquella entitat té organitzat per
a les tardes dels diumenges de la present Quaresma.

10 per cent dcscorrvm
FINS EL 28 DE FEI3RER
EN TOTES ELS ARTICLES
DE LA CASA, com vaixelles, poreellana, erisla112ries, joes de café, fe ¡ aili_
/Mili; colitis d'alpaca, ohjactes per a presents, üic,
CRISTALLEMA M. ESTEVA
RAMELA CA7ALUNTA, 95.

Procediments moderna desconeguts fins ara a Espan7a. Akarells cosurnInt
20 per 100 menys quo ola
&mi:ara

3

Visiteu l'exposicki
Gas A91:cado:lcs
J. SAuJes

eng,

I'laça Santa Anna, 17
BARCELONA

eeggCUREN'
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La Comissió de testes de "Catalunya", Associació Autonomista del dietricte V, celebraça avui, nl seu local
social, Comte de l'Assalt, 16, un extraordinari hall de Pinjata, corrent el
programa del dit ball a càrrec duna
acreditada banda.
gmill41n411•4MIMMe

Si tllea U3 un la
V IRGAN 1 1 2

IUM3f3

WAT

assageu-la i l'adoptareu

Rambla- FIN 26, batea

La Joventut Cultural Popular celebrará demà, diunange, a dos quarts de
cinc de la tarda, al seu local, carrer
d'En Duran i Das, 9, una vedlatla recreativa de teatre, representant-se la
dvertida comedia en tres actas "La
tragedia d'un casori o els apuros d'un
sereno" i el monaleg d'En ,faunie Rus.
sinyul "L'escudellúmetre".

ANTICS QUE SIGUIN4

tne
Es ven a toles les farmàcies

8.28889Al2A:=11~=i8K888-..-jamal888•A8a88888811A888.,VZ.X.=~~

Compri sernpre la
per ésser la de rrlds duLlàntia e1ctriea NORD rada i minan consurn

Coucessionaris exclusius per a la venda a Espanya:
INIETRON

Nasa de Catalunya, Hm.

17

Estan passant ternr,orada en Sitges,
gis senyors de León.

Ha eraa." uns dies en Sitges l'Exceltentissim 44.ayar conne de Lurete.

Diesabta 24 de febrer

PUBLICITAT
Crónica Judiciária
AUDIENCIA PROVINCIAL
VISTA DE DUDE% CAUSES l'Ea
ASSASSINAT
A. la *0u-id acamar
Va començar ahir 'tutti n artn a$ '- tt acu
vista de la 'misa p.'r are-ció1
sassinat fustrat contra Edaatd 01W Pocanora i VIcena Garcia Salvadsr, ab
persona de Joan Grau, ex-presidmt de la
Patronal de SabadelL Conetitaten la Sala
els magistrats senyors Ilitrtfuez Mulata,
president ; Sautenio i DeUtdo. it jura/
era de Sabadell, actuant de Bucal En Dtdita Medina i d'acusadora amyors Pernandee noixader I Serrano Ildauerr.
A Pesser interrogats do. atoo-anta
011e 1 Itocamora negaren Ittlre/1 prt-; pan
en ele fets que seis acusara, ezpitenur la
eontradieció en qué Medren mu ta lee sumarials, atribueixen aqueates Q:1143 , eS a
les coacciona de la policia.
El primer tutti/wat que et upareis
En Joan Grau, industrial de Sabadell,
president que fou l'any 1920 oe la junta
Patronal de Sabadell, el qual exijo a da
fetal del cha daute., paró afirmant que
ignora, quina fossin els autora dais obspara
Mates Iglesias, soci de testintoni anterior, al qual acompanyava ti aha d'eates, resuitant ferit en un /un, pron rense poder precisar quina eran es autora
de l'agressió.
Jusep Prunet Amanis, masato de lesquadra, declara que posats en prrse'i
deis agreasors van trotan. ea 1 eme( unment de la carretera de »muna& ele
dos processats i al registrinIos veta trabar-los a l'011er una anna i dos etarra
gadors i que davant dell van ds-larne-se
‚ autora de l'argre.sió i els !ti 'figuro ,11 que
laden 141411/Idullat Una Ltl , ra anta.

Eateve Cases, l'altre amasa d'eeloadea
que va detenir els proceaaats, ,errabara
les deelaraciona tetes per Panteriar.
A la tarda va continuar la VS 5, COM
uo oompareix el testimoni de tatue.", AreGómez, soler, el gual aertava ea*alió el día d'antes, va acordar-se telegrafiar al Jutge de Sabadell p rq, 1"4 tes citar i oomparegues avui a len deu, :dorenent-se el jadea fins avui FI a pitic`a lora.

Ssoci4 girar%
IDesunls d'haver estat s"speat auerre
cegadas va eomençar tilde mal la s naa
de la causa contra Joan I.,ipes S,%ialiez i
Joaquirn Roure Guita pro eenwA per un
deliete d'assassinat consumar i au ubre
de frustrat. Formaven la tiala i.; stat•cno
Rodriguez l'ajares, lo-eside.r ; Casado i
Menta. Itepresentava el miniartri
I s edvocat fiscal En Vieemi Gan in alarna
i defensaven eta processats ets ludota
N'Eduard Earriobera i En Joun Casanovas.
Lea cnnelusions fiscals, ta CIet Erldt a,
respecte al fet «canes, estableixe loe
lacte tau tragre. she a J di Laporta i
Piarlas Sans, que hartan auziliat la policía en nitres ocasiono
monients de
viatjar en uu tramvia Aadreu
juntament amb els pm-risa:., els quals,
baixant, dispararen contra eta pidiera,
ferial al Sana l matad a Aetalt Gay,
passatger que anava en el matara trautsi..
Es interrogat J osa. López, q e d'u este4
co orasiö de dirigir-se s una chra per
veure si trobava treball va sede Ms individua de la banda del bars' de K
Juli Laporta i Marital Sana que son
treure's la pistola i es dirtei vi envere el
declarad, hel qual raotiu va sapos:ir ole
volien agredir-lo, pel que la fit f. o de 1 arma que portava, disparaat a
Joaquira itoun, Guiu cl u . 02 va trobar-se de casualitat al Jloe d'antes, tense
intervenir en el Ro, i que no ,:4144iX el 1,5pez, vcient-lo únicament quan el /retraten.
Sols compareixen. cona a testim Znsep Lauriac, Andreu Manà i Tramon Stagalés, aquests última van ileon 1"e ids
proceramt i el primer anava cts e: tono>
via amb l'Agustl Gay, que va tttellar
mort.
Sin Ile,oitles les deelara ehms dels testimonis que no compareix e n, renunetant
les defensas als suca.
Es duna lectura a la lanza doct e ttental i després el fiseel la defensa del
Roure ahuequen a definitives .cs uses
conclusions.
La defensa del Lepes tos modifita
forma aiternativa, sostenint trae si el veta
patroeinat va causar la mol al riay fati
per imprintb"meis al disparar a l'aire per
emanar ausill.
El fiscal pronuncia un informe canforme a les ceses roncinsionc, &manad
an veredicto de culpabilitat
S e vu, rqm clesprte la vicio, per rejo:ondee-la avui.
SNYALAMENTS PER A AVUI
AUDIENCIA TERHITIntIAL
Sala pritnera.—Sud. 31ajor quantia.
Salvador Verger contra Leopold Sande i
Companyia, S. es C.
Ittila
Ordinzri. A.
Saniello contra Itlanch 1 Monlla.
Incident. Prauaese Teixidei contra Teresa Maciä.

ia

AUDLENCIA PROVINCIAL
Soeció priznerm—Les Desosases. Quatre orals, per leslons I foto-.
Recele. segona.--Coneluale de la ',huta
per assassinat.
&echó tereera.—Llotja. Onatie (lela
per injeries.
Seceló quaria.--Conel is i a de la vista
per nasassinat.
ele4•18•114-lee

Noves religioses
Sants d'avui: Sants Maties, apóstol;
Julia, martir i Moden, bisbe.
— Avui, Dejuni, temores.
—Quaranta horca: Església dels Agonitzants deis PI'. Carmines. De les
su del matl a les vuit de la tarda.
Exercicis
Els exercicis espirituals per a joven
que aquesta setmana se celebren, a la

Capella del Col.legi Comtal. acabaran
y fslelge agregat deis Hospitals de Pa
J. de i...10bei lis. Gola, Na. I Drenes. Goneulta de
3 a 5_, ç,01..su.i,ta económica do 12 a 2. Rbta. de les Flore, 4, primer

soletuneinenle dama., diumenge, amb una
Missa de Comuniö genera/ a les 8 del
matí, a l'esmentada Capella.
•

do lea

Crònica de Cultura
Vetllada necrológica en
honor del doctor Xalabarder
E! dia 17 d'aquest mes la átacietat Barcelonina d'Amics de la

Instraució celabas l'anunciada
sessió neorológica en honor del
doctor Eduard Xalaharder. 03upayen la presidencia el senyor
Agell i els da3tors Mer i
Mas, Macià, Mur Blasco, Conrad Xalabard,er i Maria Baldó_
FA senyor Torres lillastres
pronunciä un (flacura estudiant la
personalitat del doctor X.alabarder en els setas aspectes
sociològic, p edagògic i intim. Fou
*anolt aplaudit.
El senyor Agell lanza l'acta
palesant la cooperació del doctor
Xalabarder a la Societat Barcelonina d'Arnics de da Instrucció i
planyent-se de la pèrdua que significa per a Catalunya la seva
mort.
Institut de Cultura I Biblioteca Popular de la

Dona
Secció Permanent d •Educació i
In strucció.—Dema, diumenge, a
des onze del mati, Ilieá de lectura artística; quatre tarda, Ilicó de danca popular catalana;
dos quarts de cine, rifa de figurins • coma-usa instructiva.
SeceltS Permanent d'Esports i
Excursions. — Pias d'inscripció
per a l'excursid a 'la Trinitat, de
Sitges, del dissabte 24 de febrer
al dijous primer de mare, a les
vuit ded vespre.
S,ecció Permancant d'Organitzariä i Propaganda. — Continua
oberta la inscripció pel romiatge
a Montserrat, que tindrà lloc
primera d • abril. Tots els diumangas, comermant el dia 25,
d'onze a dotas dril mati, hi haurà
assaig de cant gregoriä, al qual
deuen assistir totes les inscrita
al romiatge per preparar la misas "Fons Bonitatis" que es cantarà a da Basílica de Montserrat.
Associació Catalana 1 Artistas

novells

e'ns prega la inserció de les
egüents t'ataos:

"S'estan ultimant ala detalla
preliminars pur a la constitució
d'una t'anal, amb al titol d'Associació Catalana d'escriptors i
artistas novelles, la qual aspira:
a aplegar andes secas rengleres
a tots els escriptors i artistas
novells de la nostra tarra terra,
proposant-se crear — a mida que
les cireumstäncies • ho permetin — una cooperativa tipogralica que cuidarit de da impressió
de periòdics, !libres i impressos
diversos per als associats, a prm
de cost i sense cap mena de benefici per a l'entitat; una residencia per a escriptors i artistas
a Barcelona; un saló . d'exposicions a cadascuna de les quatra
capitals de la provincia de Catalunya; una selecta biblioteca
circulant, bolsos d'estudi; alasses i conferencies d'ar t i literatura; una secció de periodismo
que editarà 4:UL:renta publicaMona, i finalment una mal-asid
de defensa deis drets dais es,
criptors i artistas novells.
Es prega a tots els escriptors
i artistas novelits que simpatitzin
amb els fins que es proposa as,
‚stelle la riostra futura tzntitat,
remetin a la major brevetat una

postal d'adhesita al senyor presids nt de la Con),issió organitzadora, En Lluis G. Doror, nuestra
de Pals (Girona)."

Conferincies a l'Ateneu
Enoiclopädio Popular
A l'Ateneu Enciclopedia Popular donara avui, dissabee, a
Iza deu de la cabila, la primera de
les tres conferencies anunciados,
r.ra Rafe! Campalans, sota el tí;el de "Converses socialistas".
— Demà, diumenge, a les
onza del matl, es celebrara a d'Atmeu Enciclopedia Popular una
conferencia organitzada per la
Joventut d'Esquerra Catalana, en
la qual al president En Tosen
Maria Pou i Sabater parlara solare el "Nacionalisme i la cultura cona a fonament i garantia
per a la solució dele problemas
moderna. El sindicalismo i raeció política".

l'Acadtmla Calasancia
A. la sssió privada que l'AcaJ'etnia Calasancia celebrara avui,

dissabte, a les set del vespre, l'aeademi-En Rara Mufiido donara
una o'FonferMcia sobre el tema
"Les hisendes docals".

Assoclaoló Proteotora de
¿'Ensenyança Catalana
Demà, diumenge, al !naif, tin(Ira Roe a sant Feliu de Llobragat un acta de propaganda a favor de l'Associaeió Prutoztora de
l'Ensenyança Catalana, assistitIii un grup de propagandistas de
la nostra Associació.
— Demä, dhunenge, al vespro, al Casal Nacionalista de Les
Corta el senyor Pau Romeva desenrotIlara una conversa sobre ensenyanea catalana.

Canforäncies
Denla, a dos quarts de set, al
Centre Excursionista de Cataluna es • donara una interessant
sessió de projectitons de G1'00/4,
Constantinoble, Esmirna 1 Egipte, a carree de j,. 0. Olivella.
La Secció Arqueológica del
Centre, denla, diumeage, al matt,

efectuarà una visita a Cervell
Punt de reunió: 13ai xador
(tö
Passeig de Gracia, per sortean));ei
el tren de les 830 del watt
t or,
nar a les 13.
Avui, dissabte, a dos quarts
set de la vetlla, celebrad
l'Associació Catalana d'Antro>
logia, Etnologia i Prehisteria,
loca( del Seminari
Arqueologia de la Universitat,
fi,
gurant an l'ordre del dia eomunicacions dels senyors Gudiol i si
cart, Serra Räfols i Ed,seh ,
pera, sobre exsavacions en s
ares megalítica i, a mes. unaepulsita a l'Arxiu d 'Etnografia i Vj.
F olklore de Catalunya de la
de Filosofia i Lleires. - Facultat
• ••
Demä, diumenge, a les cinc d‘
la tarda, En Xavier Pina i Coll
donara una conferencia al Basar
de l'Obrer (carrer de Liad&
tactant el tema "El nostre 4),
"ta
DeSprés , la senyoreta Isabel
Martí interpretara al piano al (a.
nes comcpoonsfeiare
ionncal
*a del doctos
Barni l s

Ahir,Paeral es sie de la tarda el
doctor Pere Barnils, di rector de
l'Institut 'Municipal de Sords.
muts de Vilajoana, dona la sera
anunciada conferencia al local
de rnEase)oiolambB raoixsaeres e.
Una
oncurrencit
anà a escoltar al conferenciant
el qual diserta sobre el tema
'El funcionalismo de la paras
la en el seu aspecto experimeu
tal".
Començà el doctor Barnils es
tudiant la part material percep
tibie de la Paraula, com són el
moviments exteriors de la 'len.
gua i els Hacia, vi gibles sense ne
cessitat de cap aparell, i els mo
N'imanta dels muscles invisibles
L'estudi dala última ha estat dar
rerament possible mitjançan
aparells que han senyalat u
gran avene en la ciencia lin
güística.
Analitza el mètode que se se

gueix per examinar la formara 5

de les emissions sonores, i cus
aquestes senzilles emissions si
convertirles en paraules.
Aquest métode estä basat e
l'estudi de les articulacions,
guata són impresas en un fil
mitjançant aparells que ens oft
reix la ciencia moderna i el riza
i donar perennitat a la paraul
mitjançant l'aparell d'Edisson.
La conferencia del seny st
Barnils és ilustrada i completad
per la projecció d'un film pro
duit pel doctor Galzia, de la Un
versitat d'Hamburg, en el qual et
veu el funcionament deis dive
sos aparells de que es val la cié
cia per estudiar i fer visible a
formació de la paraula.
Mitjançant aquests avenços

la ciencia lingüística, diu el doe
tor Barnils, s'ha donat forma VI
sible a la paraula materialitzan
la, trencant la volubilitat i
consistencia que abans la cara
teritzava.
En acabar el doctor Pera Ba es
nils, fou aplaudit.

Unlversitat de Barcal°

a

Ha pres possessió, interin
ment, de la catedra de franc fa
de l'escota especial d'adultes d' a.
questa capital, N'Angelina No rm
seans
te
d., amb el sou de 2,500 P e 5-

— Ha estat nomenat define i•
vament mestre do l'escota gr aduada de Santa Barbara En du 1llena Garcia.
— El director general de pr
mera ensenyança accedeix el q st
ha sol.licitat Na Narcisa Cm al
i Boix, mestressa de Lliuria, pe
que sigui mestressa a l'aseo la
número tres de 'Vicia, per dret de
maridatge.
— El director general II. P.
ha sobressegut l'expedient g dvernatiu según a Na Teresa Pi' o.
mestressa de Concabella.
Al

Cantre Social de Be

tom
Denla, diuinenge, a les Cine de
la tarda, tindrà lloc, al local del
Centre Social de Betlem, s,
número 45, primer, la primera
de la serie de Conferencies V,
per al present lampa cuaresn al
ha organitzat, estant encarrega
da` al distinga publicista 1 vis'
uresident del Centre, don Joan
Durgada
Dospréa de la Conferenci a, la

secció infantil de l'Orfeó de lesmental Centre cantara alguneis,
composicions del seu repartot

ELS TEATR
laPfAaLvorrabIlLeAaCco-E
Per corresponrdRreiNaCi
Ilida que el pnblic atorga a la rearera
de Cri-cri, es pecialtsient ais quadros
la revista 2."i5/-zog. que s hi hati cror
tonal, l'empresa, d'acord anth el sue trc
escenógraf Salvador Alarma. ha dista
at que abaua d'acabar la teumorada
que la revista Cri-cn s'estreni a Madrid.
es reprodueixi cl ¡simia quadro de La
carialida vivents, que dora el priag
de la revista Zrel-:asgcmi prae.mb 1
dacatpeiauditu
La represa daawast
dilluns que 84

guadry
.

'191~11/19Pler
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Notes d'Esports
aar aquest reand teta dos boxadore donen visibles notares d'esgotament.
El quart matad fou una pugna continuada, en la qual America marca copa
mestres i Vas Neeh dama la sena:tele
d'una gran resistencia. En aquest tempa
i en el cinque, prossegnt d'ana manera
no molt correcta, trobant-se a mancar
l'oportuna intervencie de 1 -arbitre. Van
Nech li.—D, dues vegaules en el transcura del claque round restà
ment fora de cotillea
En aseer proelamat vencedor Arne-rieb
s'actentuareut les protestes de part de la
concurrencia, se-gulden d'apaasionats comentarla per a tate ela gustos. Al p ostre modeat entendre, el match fou d'AmeUrie¡ indiscutibliemena i Sa interrenci6
Oportuna de l'àrbitre hauria, sense variar el resultat, donat plena satisfacció
al pliblic protestant.
Abans de començar el luid reinbat,
el •peaker, com es consuetud, assabentä
que Iluitarien en ruit rounde 1.1(aa
Ilesa( i Young Blaise i fau la presentació dels dos Loxadors. Segons després de
eomengat l'encontre, Vallespf marcä un
directe a la cara del sea contrata el
qual, a partir d'aquest moment, no féu
mas que donar provea de la sean medioeritat, quedant fora de combar Mena de
finir el primer round. Valleapf feo aplaudia. Requerits els organitzadors parqué
garantitzeasin la identitat chl vençut, reaultä que aquest no era Young
airea Broehier!! Es de doldre que almas
o després del malea si en que els organiteadors Muelen emula sorpresoe, no es
dengues la uleeuda satisfaeció al públic
per mitjä del speaker.
Gaston G. Andemon i Luigi Rappi feten un rombet serme cap interès rientffic, malgrat del knock-out de Rappi en
el ciegue raund.
Acaba, tu erm&Ö amb el amaba! entre
Frank Boche i Aja: l'esto en deu round,
de tres minuto. Erren un mat.-'h intereamar. que guanya Hache por pileta i
en el qual demostrà senest el s e n dornini
de la hola; la Snr• ce cian ai a li han-in ornporcionat una victaria 'ha-a v iva si la duenda no beguésestat aa sama
'tunde. No sempre esti gios corrocte. Ajar
Peste es mestra un boxador molt
de vencer pel seu corntee 1 resistencia_

BOXA
L-5, REUNID DE DIJOUS
A mi) aassistencia d'un pablie nombres
• celebra dijous a la nit Vainilla:jada solio que hacia deepertat emir d'interae
„are els aficionara. Els organitzadors
* urea mmfaivar un programa Mueres,iat, pera negligiren alguna detalla que,
1,6 rat' baix, restaren setietat a Pacte.
usura, pena, la reunid complegue a
is concurrencia.
laieiä ele combats l'encontre en quatre
masa de dos minuta entre Tofall i Aznar, Tafia en els dos primera lempa, fleme:a r a multa eStemesa i res tecent
marear ami) mestria, pera co els dos resanas Lt seva artua(ia fan del tot inoculara i es féu mere-incitar de dues cerreedas de l'arbitre. El seu contrincant, espeeialment en ele dos darrers rounds, el
manting ua a malla, assenyalant diversos
aspe de tnanifesta eficacia. La ()censa') del
retobar, que hom Reposara seria fallat
snatua nul fou favorable a Talall. el qual
fon proclamat vencedor per punta.
En regem n lene. Rota fou oposat a Fabregar en sis rosado de tres minuta En
el primer remira Roca, que debuta be, e3
dearobreix amb sara sa eirenustáncia que
aprofita Fabregat i cap al final d'aquest
Pramer temas aconseeueir marear moitls.
fina Ed neon round fon de Fahregatt.
el tercer Roca reacciona i ataca, sentse
("mamare a Fahregat, el <anal encajas
Con un mir. Eu el quart Nolps Urea,
C11:11..) detraperseguir. paleas un ice
table. El einque. que comença smb cine
de Fa/secas/t, fineix amb dos rrochets a
la cara, que propina Rom amb ceritab i o eatil: la tediara d'aquest, que hora nota ja al tercer roana, s'acceataa per resuene,. En el darrer round Febrera
, t marca mnItfssirn; el nena adversari. que es troha en inferioritat, ha demnstrat durant
Out el combar un coratge diana dels mill oro elogie. l'abrevar fou proclamet venrs lor els aplandiments (oren rer tots
dos en retirar-se del ring. Aquest comLat i l'anterior foren arbitrats per Mulata s.n.b enecrt.
A . on pater del tercer comben arbitra
Casanovas Vniiarició del qual damunt la
pista fea aso i lida amb apieudimenta.
AMPtirá i Vas Netas fezall un ranubat
eapeiannor. que Fil,Citä al fi nal acalorades disensaione 1 oatunsibl-s Prdoslis
part del palada en amarra
raimer i en
contra de l'arbitre. L'encootre. pera, no
ea fou menas intereseant. En el orinar
temes_ a un ron a ros que armada eaver
favorable a Ameras a respen el saco andu
un alar que ararrala al primer en tia
replicant aquest arab brillant cscotoesa i finint el temps imb Ile,:g•- • besa
rantatge pel suca El g ozan comunga anda
un atac que mimar per n aceda resulta arantatjas pel seu rantrari; deapra3
es fan notar un crorhet i un directe.del
sauce i, abono de finir, ame d'Am_arirá per
crochets i dice-efes a restrunne.
• Einteres del combat, que de bell comença/wat ja fou considerab/e, augmenta encara en el tercer round, quan Ameri, 2. a COnsq¡ineitt d'un crochet formidable a la mandíbula. eaigu8 ar l emet flan
a set segons. Dret nitro regada i yisiblomont eaatiaat, drapras de breas momente d'indeciaió, amh un alé deaconcer.
toar ataca i acorrala el seu adversari,
Que repon al sea torn aruh sin atar, co
Cl Tul Amerfah, contra len cordes, es lliare d'un runa crochet que g emida imminent marear solament el cap. En termi-

El

›wreat.
EL is.INQUET A n.n2 PIEII.1
Els entusiastes que frirmen la "Penya
; 'unti" han volgut ohsemoar el buesulnr
En Vieres Piara per In se -a t e e lea a actuada en el temas que ve defensant els
coloro del Barcelona.
L'anunci del que prometia As a s e o o l amear un arte ¿'afecte i solm i rac i é 91 nntabie jugador, despertà ;9nt d'entusiasmo,
1 que pot ben aaaezurar-se ha ronarit lit
1 una palesa deraa s traei6 no ja do lea sial1 parles amb que comptcn rbomeaspiat 1
I tots els altres companys de l' eanip, por6
1 dila Rizarais que tan fer r arnent neeixen
directora del Club i ele socio.
1 elsPer
alzo no fou d'extranyar el firiI
1 llant as, erre que oferten e a So .o ns .e
t Motel d'Espanya, tata elle plana a pa.
1 sar.
La presencia del portee, En Premia1 ra, eneara no rotalment reatablert Je la
Iseriosa lesió relaman, fou acollida amh
xardoroms aplaudimeras, el mateix que
1 la de l'homenatjat. que es presenta on
1companyin d'En Camper ; dolo sees ?y,

I

res.

higiènic amb SOLA DE GOMA marca FORD, Boxanglés. doble sola de cuiro

"
14

n

'"

I

Ptes. parell

VENDES AL DETALL
Correr ANSELM CLAVÜ, 9 (Final d3 les Ra7b123)

n A Mals da la nela Vira urinàries. Raig X. Corto Cata,

Cr

•OAJA lenes, 642, de 2 a 4. Clínica de Sant Pau, 44 do 7 a 10
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El menta aervit ei d'un (*Wat netament tulla:111+de; le gra sin°,
Eneertits kiek -off; aus al frec-klek;
peix al ehoot; fiambres al cerner; filet
emb patatas a la panadera; encima al
referee; biecuit glera al goaldclek; P ea
1 al tortell; fruits me--tiseralpny
lée; eafe entregar; heme al Pi: vi
xampany al ¡Hita Elip, Hurra!
Els parlamenta foren iniciats per marren Unís Sabater, l'entusiaa t a barcelonieta, el qual t'agua fogones par-rodea d'alabanga per En riera I cl Club.
El conegut esportiu senyor liegt
ama poesia al.lusiva, essent acollida molt
agradosament.
En Gamper, rebot amb una' atronadora tirad& agraf coralmeat lis tasen de
tata eis suris en l'obra coma.
Davemt la insistencia dels
Eu Mera, molt emocionat, pronunc i a uns
mota de remerciament per Pacte que li
haviea dedicar. Aasegurä que flial com la
sera vida de futbolista serias hacia començat en el Barcelona, igualment en
els seas renales l'acatharia, la qua l cosa
no cal dir ron objeete d'una entusiasta
ovacia.
El secretara senyor Torres Ullastres,
tingué unes paraulen rubl y ,ss dc fe i
entusiasme pel Club, a l'igual que els
senyors Salva i Rase!'
El senyor Gamper elogné l'acta en tretas
moto i formulara l'esperança unánime en
tots que novatuent enguany s'emportaria
ele Campionats el Club Barcelona.
No cal dir que durant tot lacte regni
gran entusiasme i la mea banca aturdir'.
litaa fent-ne oir, com era de rigor, el
austro hiuune narional.
A les moltes felieitacinna que ha rel'el,- el airoPalie Parador hi unim la nostra
mas sincera, a

la Joventut Nacionaliata d'Igualada ha
construir a aquella laminar un velad -um,
la inatunrarló del qual es Sara' el ID de
mara vinent.
Es traen( d'una pista ida anida trio
malees de corda amb na diämetre en les
recrea de 20 metrea.
Les reates temen una ampiaria de 5 metros i els viratgre de 6, haventee- l ee dotat d'un desnivell de q 7x100 i cure en
les rectos és ile Sx100.
Es d'aplaudir l'entusiasme dele molonalistes illguninda, que quasi unalimement acaben da realitzar nun tan bella
obra esportiva.
C111.13ME
LA XI . l'ESTA DF,I. PEDAL
¡la tiumut lloc una reunió de lea duren.
Mr, entitats que fenece la Unió
i en la que' es traeta de l'orz a
quasi tradicional Feota del-nitzacódel

A aquest efecto ,s'adreet a tots tistes projectistes nacionalls i en,,
els artistes que es dediquen a trangers respondran a aquesta
aquestes especialitats invitant- cruda aportant a l'Exposició els
los a que concorrin a nodrir la fruits de Ilur inspiració, amb els
quals eontribuiegn sonso dubte
referida secció amb, leurs treal millor èxit d'aquest certämen
bailo.
Tenint en eomple l'alta valor i molt particularment a l'alta tia
• cultural que els correspon, el nalitat que parsegueix.
Comite ha entes que havia d'oferie ganerosament als esmentats artietes ei lloc destinat a
aquesta exhibició, i per tant ha
resolt ene la concurrendia a
resposiche iia tota,linint gratuita.
Els artistes que desitgin conEl seu guariment per
córrer a la dita secció hauran de
l'aire comprima i autosotmetre's únicament a les pres=salga
Magnific tractat
cripcions qua a continuació s'exaltament cientific, traprensen:
ducció espanyola de la
.
1 —Cada autor podre( presentar feos a un meximum de tras
celebre. obra de l'eminent
especialista franelie A.
t (rebates.
CLAVERIE, de París; 100
II.—Cada treball baurä de presentar-se de eudament enquadrat
pägines profusament
en marc i ata vidre.
lustrades, plenes de conIIL — Els treballs hauran de
sells pràctics, d'utilitat
presentar-se a les oficines e de
immediata i a l'abast de
l'Exposició (carrer de • Lleyda, 2,
tothom. Envieu avui maBarcelona) per tot el dia primer
teix el vostre nom i la
del proper mes de maig. A !Pacvostra direcció, ben clara
te de la presentació es lliurarà
i ben Ilegible, a A. CLAper dites oficines iil correspoVEME, Departe 252 , Liúnent rebut.
ria, 26, Barcelona, i rebreu aquest tractat comIV. — Una vegada finit el plas
pletament de frene i amb
dadmissió el Comité examinarle
els trehalls presentats i podek
absoluta reserva.
refusiir els que jutgi d'escassa
Els nostres senyors
Vador artística.
senyores especialistes visiten a domicili, de nou a
— El Comite disposarä pel
seu cumple la installacid dels
una del mate aquelles
trehalls presentats que hagin
persones que ho sol-liciestat admesos.
Un al nostre Despatx,
per escrit o por teléfon,
VI. — Els autors no satisfaS. P. 1179, y totes les tarran cap quantitat per l'exhibició
des, de tres a set, al nosde Ilurs treballs.
tre desnata, carrer LiaVII, — Dintre dels quince dies
rla, 26, Magatzem de
següents a la clausura de l 'ExProductos Farmacèutics
posició els autors podran retirar
quasi al costa t de l'Hotel
ale treballs mitjançant la preRitz.
sen'ació del corresponent, resguarde
El Comité confia que eis ar-

Pedal, la que eorreepon enguany fer-se
per onzeua segada.
Desmaid d'extensa deliberarió pels
molla oferiments que havien rebut elo
or g anitzadore, e'aeortla 'tue tingui ¡loe
Prat de Llobregat el vinent dia de
ma j a i Muta pot dir que si ea reuma confirmades les impreaaions guau Iii lar des
d'ara, la prosa conatituira un nata ¡aja.;
El °omita exe
g utia qu,x1a, elegit cona
argucia:
l'resident, Yacen, Carrion; •ice-presh.
deut, Vicans Linares ; secretari, Juli. Sales; tresorer, P. Domenech; *eomptqdor,
ltamon Espinnea ; voraus, senyors Famalea ',lobera Regarte, Santolalla, Benedid,
Milla* (arnacho a ('auto _arroyo.

El governador visita
els camps de futbol

El governador civil senyor Raventós,
va manifestar ahir al vespre als periodistes, que havia visitat diferents camps
de futbol, acompanyat del cap Superior de Policia, coronel Berree, i un
arquitecte provincial.
El senyor Raventds va ter constar
que ell no és pas °posar a qué ela
ports prenguin increment, ni contrari
al bebo] com algti palia suposar, sind
que l'únic propósit que ell té és que
no s'inquibeixi,,en els campa mejor 110Mbre d'espectadora dels que iti capiguen,
i que aquests espectadora tingum toles
les garanties necessàries de seguretat,
pci cas que ocorregués algún indiciar.
No m'atreveixo a avauear (mines
seran les disposicions que adomaré, ja
que necessito assessorar-ma abaten anula
l'arquitecte provincial i k Comissió
d'Espectacles. l'uc dir, perd, que procuraré que no hi hagi mai un mejor
falIOMENATCE A eien tiAMPER
nombre d'espectadors del qua lii capi
Segona se'rys litt, el prn.e.rama (leí:ni- ga.
Al:renacer, aconsellaré a les drectitin eco/II:a per squeat ;une, que prentet
ves dels Chiba que, en ((emanar eis
;revestir pro g ,,I •vion% mai chateo. Ss el
següent:
permisos indiquin el tambre de socio
A les tres en punt : Conco rt per la ban- que temen dret a paesenciar el partir i,
da municipal, diri g ida per mesure lamo- per tant, el nombre maxite d'entrades
te de Cria rme, ova-Matar- s e les maajents que poden posar-at a la venal.
S'exigirà lambe que cada cama titoenmensicions: Primer. 1narrenni.". de
Casuadement; asasen, -.lama sardana, de gin el perra-mal necessari per acomoGarrota ( i ristrimentada p o r Irimete de dar els espectadora atendre qualrevol
reclamació ti aquests 4 ajudar a desGuasean): t or e en, -La Walkiria", de
;Wagner, i guara "F. O. B3rehniC, mar. allo`jar el lacal anda la majar facilitat.
En un dels campo que he a usitare autadana (estrena), de Lamate
czrinOn.
croo que era el del Barcelona—he van
Prim e ra part dol partit entre la se. que hi havia una sala d'urgència es!erciA enra'sna i el F. (1. Barcelona.
plendidiument insmLlada; ignaro si tots
Emeabriment det Mesa ael senyer Cata
els chiles en tcnen i, en cas negatiu,
pe r i de la Ara conm e morativa dc la far, de manera gula la instal.lin.
data de la inaeanracia del rama non del
També llama de a:a-curar-ce que tots
liare p lonn, u ntes duce atarea de l'eosulror
els campa tinguin fácil arces per als
acoger Llimona. R.-Inean a l'he/u...mafia t waters do parcia i guardia civil, per al
dels alburas smI9 ; es adhesians 413 clubs cas que linguin necess i.tat d'intervenirIle rethol de Ca t alanas, Espanya
ni per garantir l'ordre.
Pestranger. Remesa de ror.dallca ala in.
Com valen veure vostes, t us Stln, medivides u lel Consell Direetiu del F. C, au-es d'abstrucció per impedir ClIC el3
liaremo s/a lile mtraren *st ç5 rererent esporis i el lulo( secta:aj e desencota la mnetiturei6 del nnu ^ama i ale eumipa liont-se coas tino ara, sinó tan salan:cut
delata s eleceia i itl eureeloaa.
l'establiment de garanties i reglamenCaneen per l'Orfeó Graoicne,
tada deis eopccracles.
; pel mestre Palmilla. I. eVoltant la smayePreguntar el governador quina campo
ra", Balcolls. II. "I ta sardan n de les havia visitar, va resaandre:
mentes. de Nlorera. III. -Seta de Muy",
--Cora que s i lla fet fose, solament
de Morera. IV. "La sardana de la Patria" he pogut visitar-ne cinc o sis, pecó un
de Morera. V. 'la nostrn bandean", de, d'armara dies continuaré la me y a visiBaleen& VI. 'Mame del la C. Barce- ta. Avui he estat—va dir—als camas
lona" (eatra na). le Moro- a, Betra d'En de l'F.spanya, Martinenc, Europa, BarRafael Faleh i Catete- vila.
celona i Avanç.
A enntinum la es rara la scgona part
ese so--ss
partit do balboa
Al vespre, en el ranura Eldorado. es fiara la fun e ill de gala. ami) q inni brean
termo tots els diremos notes de l'hornees:urge.

eN NOU VELODROXf
Ens assabentem d'una .,aralutale roa a

ALÇAT
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Exposició Internacional del Moble i Decoració d'Interior.;

Ale artistes projectistea
El Comitè Executiu tic l'Exposició Internacional del Moble
i Decoració d'Interiors que es
celebrarà al Palaus ute l'Art. Modera ' Industrial del Pare do
Montjuic de Barcelona durant
els pròxims mesos de maig i
juny, ha acordat metal-lar en la
dita Exposició una secci6 destinada especialment als artistes
projeetistes muleles i de decoració de l'interior de l'habitació.
lía cregut el Comte que era
imprescindible exhibir al costat
dees produetes industrials, el
treball original que ha impulsat
aquella realitat i que tanta influencia exereele en el desenrotIlaMent dels seus tutees perfeecionarnents.
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Les exisQncies de calçat de la fábrica

SiMON
!es vendrein al DETALL i als baixos
prens ami) que han estat valorades
ea fer l'invepLri
Ni ab-Jiu z:e la guerra h:Ar ia venut mal ningú
a tan taius preus
el Parc)
LLULL,

(Darrera

21

Limousina

atimme, ajustar nou ama Atent 1 taximetre, cene a oren Su'
moment redutt. Ronda Saut
Pero, núm. 13, desuatz, de
12 a 1 1 de tn a 7.
Arainuntable

Clínica Vies
= Urinaries
del Dr. Abntsd,
Pla BlOglierle,

Rarnbls
6, 1,er

(entre Hospital 1 Sant

Paul
VENERI, 17:.POTENIC1A,
SIFIL1S

Mulata tractaments per
al guarap ear rapid de les
alAI.ALTIES SECRETES
PF.LL, SUPETA, PROSTATA

Consuma: de 9 a la I do
3 a 8 eronarmea per a
empina I Obrera.
e:97
/,a_vg
M

e•

Es la reina de les aigües de bula

de la Vall de Sant Daniel
Depositar,: JOSEP PAGANS, Ponent., 28

la

poluciones nocturnas, espermatorrea (perdldas seminales), cansancio mental, perdida de

memoria, dolor de cabeza, vértigos, fatiga
corporal, histerismo y trastornos nerviosos
de las mujeres y todas las manifestaciones da
In Neurastenia o agotamiento nervioso, por
crónicas y rebeldes que sean, se curan pronto y
radicalmente con its

Grageas potenciales d el Dr. Soivr6

Indicadas especialmente alas agotados en la
juventud por toda clase de excesos (viejos sin
años), y para conservar hasta la extrema vejez,
sin violentar el organismo, el Vigor stattial, propio de le edad.
V•ata,

O

pta.. fc•saa,. kaall, Rambla de lee

Flores. 14; Pareada fichara Princesa, 7 y prime/palos
farmacias de España. Portugal y amenes,

raff2211:2.
.11117.7.16[19111IMMITSCILI3167.

Tapisses pintats

igsEcTici"
LPAPM—
'.
L

mMuto.Caja.93
kalto . 2l3, Formula

La casa mea important
d'Espanya. EspecIalital en ta
planos religiosos. Exposleld
permanent de (madres al oll,
gravats, oleosa-ales, etc. Fabricaeló de marea 1 malla-

Venda o arreniament

clos Lamer cauro., suena labore, 16 km., bona carretera
eslacló Robledo Chuela, Ar.
Tendal Pedarr0Fa, es ¿Upogasa mplotar-ho (pian va
res. No emana solee visitar disminuir negocia. N. Per.
eqUeSta Casa,
'sandez. Llista correus, Mas
F. RIONTFALCON
Ostern, 4. final Ponaterrassa.

aria,

tense corredora.

gs.c-s.sassassarsce
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hita el netnmevil, en el cual hablan'
, quedade Inn don mujeres.
A ', Tea lambiAn las pidió se junte
ran ron /os polirfaa, a los cuales guia-'

Ert la habitación donde él no habla
hecho tuso del liquido. Clarel logró sin
embargo, seguirlas, examinando la alfombra de cerca.
El hombre que se habla introducido
en su casa durante su ausencia, no hac
tila. desde luego, hecho un gran recoe
rindo. Había entrado simplemente en e4
salón dirigiéndose directamente hacia
su mesa-despacho.
Después de lo cual debía haberse
marchado.
Claret meditó un momento, se
y observó uno después de otro con ese
cruputosa atención lodos los objetod
que se hallaban encima del mueble.
Al tocarle el turno a su pipa, la toe
mó en sil mano contemplandoea curio,
eamente.

na le tocaba a ed expiar lo que °muele
ría.
Al cabo de un momento un rublo de
llave funcionando en la cerradura de
la puerta, Ilege hasta sus oídos.
Rápidamente seesiiondió detrás de
una puerta, la cual al cerrarse debla
esconderle forzosamente a las miradas
de aquel que entrara en la habituición.
En el rellano, Long-Sin, seguido de
Su compaliero, nealuthati de abrir ta
puerta. Paro no se decidió a (mirar en
seguida.
Desconfiando, eseuch6. El silenclo
que reinaba en la habitación le anime) a
introducirse en el puso.
--jVamos! — dijo a su competer°,
1 Y ambos marcharon hacia adeilanlo,
Franqueada la anteckmara, elf ama-,
rulo empuje) la puerta del salón.
Su inmovilidad la inspira absolida
confianza y se aventuró en la habita-,
ción con paso firme mientras su asistente permaneela en el recibidor.
En el momento en que llevando en
la mano el papel quo acababa de entregatee Wu-Fang, se preparaba a clavar -n
lo con una aguja sobre lo que él creta
quo era el cuerpo de Claree éste de un
gallo salió de su escondite y cogiendo
a su adversario, sorprendido por esta

Fiat Welter. recomendando una vez más
a teee (mimo la más escrupulosa pule,
tualc!aul.

veno Elena quiso impedirle que
maiedi era. Clarel movió la cabeza rica
tít vemente.
No tembléis por me querida amie
ge-- dijo el—. Yo no corro peligro ale
ge n e os lo aseguiro. Pero tengo que
teiear una revancha y es preciso que
mi propósito. •
Con paso rápido y firme se alejó; la
le paraha de Su casa una distancia insignificante.
Llegad?) a su escalera, a pesar de las
ereeuridades que habla dado unos mino
memos antes a su prometida, sacó el
reeelver de su bolsillo.
Una vez delante de su puerta, se de-.
tuvo para coger, en e/ escondite del
Etnógrafo, el frasco que habla dejado
esparciendo el liquido que quedas
bu sobre la alfombra, empapada ya soe
br adamente, por el liquido que él hae
bia esparramado antes de su partida,
; A medida que iba esparciendo el contenido, las huellas dejadam por Longe
6111 u iban apareciendo ante su vista.

Despuas de linea Instantes de renca

leen, cas1 maquinalmente, acercó el tubo a su nariz. Pareció distinguir el olor
d-e almendras amargas.
murmuró Jusa
--rromal ;Torna!
Un—. ;Esto es ya cosa Más serial
Tenla una lupa al alcance de su mag
no. Se sirvió de ella para efectuar un
examen mlnúcloso.
En el depósito de la pipa y en toda
extensión del tubo apatrecIan huellas do
dedos.
Leal Esto 55 clanurol—reptieó
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creer que podía ponerse impunemente a
trnves de, nuestro caminol iithora te
¡m'a a ti saber usar de el para el meyor bien (le nuestra causal •
---iPrtieurare obrar lo mejor que pitee
da. jefe—respondió Long sin ipclintine
,dose reso.Malosamelite.
No tardó en llegar ante la puerta de
la habitaeióa.
Cuino no sebabia servido todavía de
la llave, le costó algunos instantes patia introducirla y hacerla funcionar en
la cerradura, mientras daba con el pie
selire la alfombra que había en el re.
Ilan, frente a la puerta de entrada.
Fiaalmente, con precaución, claree
abrió la puerta y escuchó. No llegó a
pu tildo Mugen ruido sospechoso.
Tal como ter había impuesto el campo se le presentaba completamente libre.
Volviendo a cerrar suavemente la

puerta, penetró en el salón, exploräne
dolo en todas direcciones. Luego se dieiigió limita la mesa y SU mirada se dea
tuvo en los diferentes objetos que la
adornaban
La pipa favorita de Justin habla
quedado sobre su secante, abandonada
por él al entrar Elena.
El chino la cogió y sosteniéndole eme
ere gua largos dedos ambaradós, la elei

PLA PUBLICITAll

ESPECTACLES
Gran reatre Espanyol

11

1

1

te

M'IMPERE I BERGES
Primera actrtu,
ASSUMPCIO CASALB

•

LI

Avui, elIssabte, 24 febrer. Tarda, El
a dos quarts le cinc. Escalent vermut popular. Entrada 1 butaca, una ia
pesseta. 1. Represa de la iragic0media en 1 acto! 4 quadres Amiba
(La novel.la d'una cumbrera da eafi). 2. Don Joan dß Serrallarga. Hit, a les 10. El gran axil, La seso- pi

LI
a

i

GEMIER

en L'autoritaire, d'Enry
Clevc. Dimarts, 27:
GEMIER

En Tartuffe, de Moliere
Dirnecres, 28:
GEIBIER
en La Raboilleuse, d'Emite
Fahre •
Es despatxa a comptaduria per a totes tres funcions

GRAN TEATRE DEL LICEU
Demà. tarda, a les cinc. Segon
puncen (únic de tarda), pel geWat pianista Emll Sauer. Obres
Beethoven, Schubert, Liszt,
7,11opin, Scharwenka, Sauer.-Di,mcres, penúltim concert Sauer.

rarinraznoorEnzais19
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•
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G
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NIT, A LES DEN

EL NUMERO 15
Triomf del popular Ferran Vallejo en el
"Tío del paquete" 1 de Salut RodrIguez,
Tornarnira, Huertas, Vidal, Precias, Blanca,
etc. Nit, a tres quarts de den. 1. La Jota
musical en tres actos, fa anys no representada en aquest teatre, I libre de Ramos
Candes 1 música del mestre Chapl,
LA UROJA
Repartiment eminent. Josefina Chafer, Salta Rodrifg-nes, Tornamtra, Leen, totes les
tocones tiples I senyors Rosal, Cornadó,
ArnavIva, Pradas, etc. Mestre Blay. 2.
Reestrena de
LAS CARSAR1AS •
Tetona!' de Salut Rodriginis t Ferran ValleJo, totes les tiples. Números nous per Marusa Chatee. - Rema, diumenge, tarda I
nit, La bruja i Les corsarias. - Continuen els assalgs de la gran revista de Manuel Fernandes
400 representacions a Buenos Aires.
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Aval, dlipiable, tarda 1 nit,

o

•

matine -a -Tes guiare de la tarda

LI

Dilluns, dia 26, GRAN ESDEVENIMENT ARTISTIC
REFOSICIO de l'ovacionat quadro de la revista "ZIG-ZAG"

LI

LA3 CARIATIDES VIVIENTES (LA CHIMENEA)

LI

•ZUBCCEZEUMN132118911321 989C2,712G1292:13M2232 ecrad
Estupends repartiments: Mord',
Melo,. M. Casas, Empar Martí,
Ricard Fuentes, Ledesma, Carbonell, Garcia, Soler, Farras; superbs conjunts. Es despatxa a
comptaduria.

Irli-CARENIE
1,150, pessetes de p'reinis. Primer
premi: una màquina do cosa.
"Singer". Preus de costiktm. Venda de localitats. Verdi, 38, Crisfalleria, i Teatre del {lose, Conserge, telef. 277 G.
MMMMM smszahafflemzEnimErein1

•
•

Gran Te7tre Espanyol
Cada nit
el grandiós exit

206. )avant del froutd
Oninlal
fi
FUnriö per a lema, dtumenge, 25
tvbrer, le 5 a 7 tarda
1. De -i nat el p astor 12 artes:.
Rosselló,

LA SEGONA NIT DE NUVIS

2. Un barben.

LI

Teatre de 11 Comedia

-

Omosl - Urbi
platereta
LI per aquest hall donarem uns rinLI terets als Infanta.
Sorteig de 3 joguines abs tararas.
9
Entrada 1 selent, 1 pesseta
•
Ba1111 -

Ball dele

DELIS2i5M2C590121213N2fallag

esrmiennooznaggscomozo
;
ELDORADO

Companyla de comádla
GUILL - TUDELA - AS- LI

•• --CINEMES--

Coliseu de varietats
miaam.aaazsaatergamstaral
Avui, dissabte. Tarda i nit.
ä
QUERINO - CORTES
E Gran companyia d'opereta
Ea
Saló Catalunva
LI
lr
• .ünoticl del
_ Ni a
(Telefon 4134 A)
BALD E R a!
LI
a Notables quintet Jortlä I tereet •LI
ESPERANÇA IRIS
1
LIProjecció de
notables pe1.11- 9 1S Torrents. Avul, dissabte, 0 grans
il
LI
extls, 2, colosLitluls.trripoamdfor
entes. La famosa Troupe : , 3
Avui, dissabte, tarda, po•
grama Aporta:
,deitlnar evoe-- LI
Méndez.
El
celebrat
artista
LI
Avui, dissabte, larda, ma- E
51 .
Pulse precIosilat. latim día de la
pular:
BALDER
: I, Mea sensacional 1 arriscada Pan- LI
tinée aristocràtica:
lif g ula: Somnie lovenivols (ArtIstes LI
L'encisadora
Mi compañero el ladrón
i
•
LAURA DE SANTELMO in 11. Associats), per la genial Mabel Nor- 3
le La princesa de la Czarda 9
mana.
Telenntrxt. out un soase, gran
.
La genial artista, idol IN
3
a
• broma.
n
- nema, Mi, estrena: El
Nit
,
a
les
deu
•
N
:
del púb lie ,
goal
alegre,
per la formosIssima
i Fi de festa. Nit:
'
Z,
PILAN ALONSO
t: ,r,1 n."i Irlan Martin. - /Muna, Programa
LA MALA LEY
:
II .
q
i
u
s
e
o
pr
M
t,
o
t
e
Murta:
id
a
ti
,,E
a
g
dh
idg,aina,pdienerl
op ly. a
Demà,
grano ses- O "'
Ei
• LA PRINCESA DEL diumenge,
III I
ski,
Diumenge, tarda, a dos
'I" büra.1111a10,
N
2
a
dos
quarts
de
quasions
DOLLAR ti
ll '
•
quarts de quatre: Los fresot
(re i a les sis
la
ia.
'si sant.tarda.
- Avlat t, el enr%I. !
: de
m olt intere
u
cos. A les sis, i nit:
e
Nit, gran fundó de gala, si II "d,,,,,imont de l'any: Paintelia
LI
Diumenge, tarda.
i
111
d'Eta
tres
mosqueters,
per Mas Lin- g
SO
Garnlionienatge a Joan
LA MALA LEY
N
per, president del F. C. : 15 (ter, it, t'eh/ab/e expeetaeld mas- ,...,
U
1 LA PRINCESA DEL
a maNar.inisannaaananmena
Barcelona. Grandiós pro.. el lalllasnr-alBaluir41121212aesomesa
DOLLAR •
grama.-Dilluns, presenta- N Teatres Triomf i Marina
Ex rzzannaneernmenanzann i
ció a Barcelona de la tamo- bl
1 CINEMA NOU
IiiXitilliEZBEZENZIERT.B0e2010
sa cantadora (l'aires regio- z
Teatre Còmic
U
nals ADELA LOPEZ
La m'e del mort, L'ale• Oran companyia
inanannaaaaamaamama gre mentider, Viatge a Turquia,
dramatice castellana RoJas-Capar6. - Aval, disTeatre dc Novetzts
De cap a peus, El cinturó de
a sable, nit, a dos quarts de den,
TE AIRE NOVE ATS
l'assessí, L'apea:da d'una dona,
grandiós programa: 1. La prerlost
• Avui, dissabLe, no hi ha tun 9 i 10.
°n' un acte Lo es... o no la
Balls Aurtgemma Cañadó
Ció. - Denla, diurnenge, tarda, 9 comedia
ea? 2. Estrena en aquest teatre
A n ni. dissable. dia 21, nit kaaamanamanacaammain
klues sessions, a 2 quarts de 4 9 del ramita drama en e actes ile exr,
•
j a les sis i a dos quarts de deu
FESTIVAL MI-CAREME
cepcIona/ Interes Luis Candelas o el
nit. La peldicula, reconeguda LI bandido de Madrid, decorat eine Gran ball de vestits
•
Concurs de bellesa. Eleoció de la
LI
pels que l'Imo vista com una joia LI vial deis senyors Brunet 1 roes I
ARISTOCRATIC SALO
pi
Rarel Garcia. B e rna, diumenge, lar- 3
111
exquisit art,
Regina
de
la
Bellesa.
Artística
u da 1 nit: Luis Candelas I Lo
LI PALAU DE LA CINEMATOGRAFIA 9
CESAR BOP.GIA
cavalcada. Localitats, Fernando,
no lo es? - tdmeres, tienen/7 1 dc
Avui, dissabte, (le sis a •
Demés, l'espectador podrá assis53, Casa Aurigernma, i . a la ta-.
ilirim/ Rolas. °teto i La malvasia
vuit, es despatxaran bula, _ do Sitges.
13
tir a la
quilla del teatre.
ques numerades per a la ei
• Volta al món en automòbil
LB9_13AMsim01•2121:11311MDSIBBIl
111 sessió especial de les sis del •
pel capita W a nderwel, el qual
Gran Teatre del Bese
diumenge.-Dilluns, estre- a
presentara les pel.iicules preses
a
Teatre Nov
na:
en aquesta fantástica excursió,
Avui, dissabte, 24, a les deu •
•
EL
MON
I
LA
DONA
donant una explicació o detall
Diumenge, tarda i nif, per tíni-, nit. A diverrl ir-set A fruir! A N
d'aquestes. Platea, 2 pessetes;
per Geraldina Farrar
ca vcgada, La dogaresa, El päjariure! Rematada del Carnaval, IR
primer pis, 125; general, 080. ro azul, La canción del olvido. amb el renomenat ball de
LINC3•1111333333830111111111
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• nin6 atentamente. Entonces sacó de stt
'tolsilllo el frasco que le había entregado Wu-Fang, introduciendo en ella
'a extremidad de un pequeño pincel del
1mal había t2nido la precaución de pro-,
. yeerse. Cuando las paredes de la misMa fueron suficientemente empapados
dtll liquido, pasó entonce g el pincel por
la extremidad de l l tubo qu2 el fumador
tiene entre s'us labios. Empezó de nue-•
Ve y por dos veces consecutivas, espe4
j'ando que el líquido fuese completa-,
menta seco.
Luego dejó la pipa nuevamente en
el sitio donde la había encontrado,
guardando el frasco y el pincel en SU
bolsillo.
Después de una nueva mirada para
asa,gurarse que durante estos breves
minutos no habla desarreglado nada
que pudiese revelar su entrada en el
piso, salió del mismo cerrando la puer-(
ta con., doblle vuelta de 'llave tal COMo.
la habla encontrado al entrar.
• La misión que le habla . ancargado su
jefe habla sido cumplida.
Sineembargo, el automóvil habla tea
nido tiempo de conducir hasta su do-'
' micilio a las dos mujeres acompañadas
i
s;,:sle Jameson.
,. j..a-. consigna era, como se recordaré.i
':i

2019

•

mort.

11106•1111112a3111133111111111390.d

suman Ile

P

da,

RESTAURANTS
DE TEA1FIC a can BOA.
TEMPS. Restaurant especial.
Pelz, Omita 1 Mariscos. Quintana, 7,

SORTIDA

ESPORTS77

Palace Cine
LI
MODA

Arialocrezioues ainsaions artletlques
Programes extraordinaris

El

Frontó Principal Palace
Avui, dissabte, tarda, a tia
quart de cinc. Dos escollits partits de pilota a cistella. Nit, a DB
quart d'onze. Extraordinaris parfas. Primer, a pala, Irauregul
Quintana II contra Chistu I
Aguirre. Segon partit, a cistella,
Mazo i Salsamendi contra Vicente i Urquidl.

Avul, dissabte, tarda 1 rilt, grane
Sallo, - El film de formús argutnent Vil.la Primavora, Llotra veneuela. La peLlicula interessant La
gran sort 1 stsena Jornada del gran(1155 filin superproduce16 de la
marca alemanya U. F. A., L'h o me
El Cala Invent.
acose nom,

mutada

Denla, dlumenge sessions d'onze
a una del mal( le tres quarts
quatre a sis I de sis a vol de la

FUTBOL

tarda I a les den de la ()D. A la sesse) de ta nit, estrena de la Jornada 7 de L'heme sortee nom, titulada
El tercer Badea.
avAPMANIANIUMM1990MAIREF

110C21111NMEL3313121•111181.1
w
C Utrurrental •Paffii-Wa!Ityrit LI

0

N
•
51
Avui, disabte, L'epopeje n
13 d'una dona, ç) t 10 ,Iiisudis,
B Covard en apariencia, 'ven- Pla

tic, Fatty entre oastidors,
31 %hatee del prinecp de Gales, N
ria 2; Camí dret, Actualitats
LI
U Gaumont.--Derne, diumenge, sessió matinal d'onze a le
LI
LI una. Nit, estrenes: Vano- LE
pela d'una dona, 11 i 12; El sa
U petit lord Fauntleroy, 7 jorLI
LI nada, per Mary Pickford.
LI

immumamumaaaaaananam

CONCERTS : :
nmananumaninmauunn
flajestic Hotel

Anglatetra LI

Diumenge, 25 de febrer de 1 923 (cinc tarda). Segon Te concert, organitzat per la
CASA WERNER
Recital de violoncel.lo

Com del F. C. Martinenc, demä,
diumenge, día 25, a dos quarts
d'onze del metí. Primero equips:
F. C. BADALONA contra
F. C. MAFITINENO

Hoinenatge GAMPER
Dema, cllumenge. 55 febrer, a les tres do
la tarda en pum

Camp do y del

F.

C. Beroolon•

Ordre de la resta

caneen

I.
per la Banda Municipal, la
final, dirigida pe/ seu eminent meetre-dlrector senyor Lamote de Grignon, interpretara lea seg g ents composIclons:
1. "AnacreOnt", escena 1 ilusa de Sa.
Cant, CaSademont 2. "Juny", sardana
(Instrumentació Lamote de OrIgnon). Barreta. s. “La Walkyrta", eavaleada, Wag ner, a. "F. C. Barcelona", segona marta
catalana (estrena), Lamote de Grignori..
5. Primera part del partlt de futbol
entre
Catalana 1
primer del F. C. Darcelena.
3.
Descobriment del bust del senyOf
Campen I de la placa commemorativa de la
data d'Inauguraclia del non camp, obres de
DemEnent eseulptor senyor LILmona; remesa a Phcznenatlat deis Binarias amb lea
adhesions dels Clubs de Catalunya, resta
d'Espanya I estranger; remesa de medalles als Individuo del Consell D1reetlu del
F. C. Darcelona ese portaren a terme La
construcch5 del calmo 1 als Jugadora de
l'equip de seleecld 1 del Barcelona.
4. Coneert per l'Orlen Gracienc,
gis per l'Intelitgent mestre senyor HMcena, ezeeutant les compostetons segnents;
1. "Voltant la senyera", Balcells.
"La
sardana de les monees", Morera. 3. °Sota
de l'olm", idem. 4. .La sardana de la pilela", Idem. 5. .1.3
bandera", Balcells. 5. "nene del F. C. Barcelona" (estrena), Morera (netra d'En ¡'arel Foleh 1
Capdevila).
partit de futbol.
5. Según&
A les clames I damIseLes sei's tara ofrena, a l'entrada al camp, d'Un
flors.
Per aquest festiva], nomes seran villels
els rarnets de premia del Sindicat de PerlodIstes Esportius I els que el F. C. Barcelona hagl facIlltat.

ruana de selecció

el

dIrt-

g.

riostra

pel professor del Conservatori del Liceu,
Bernardi Gálvez
pianista acornpanyant,,
Joaquim Salvat
Per a programes i invitacions a la

men Ile

CASA DE MUSICA
"WERNER"

A les deu de la nit. - Gran fundó de
gala. - Grancllós programa.

par( del

escalera !li-

TEATRE ELDORADO

Rambla de Catalunya,
núm. 72 (xamfrà Valencia)

DIVERSOS -

Teatre

Venus Snort - Palace Ball

Orquestra SimfónIca de Barce-

Rda. S. Antoni, 62, i 84, i Tigre, 27.
Gran ball perfumat
per a avui, dissabte, dia 24, a dos
quarts d'onze nit, que la Comissió de Festes de l'Associació
Professional de Cambrers Sindi4
cat Lliure dedica als seus assoe
ciats.

lona. Mestre Lamote de Grignon.
Serie 14. Diumenges, 4 1 18 de
mere i S d'abril, a res onze del
matí. Obres de Weber, Ravel,
Saint-Saens, Beethoven, Wagner, StrawInsky, Berlioz, Pier ne, C. Alegria i A. Botey

Abonament: Magatzem de ven-
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do sin prometido. Pero no puede culpar
a nadie más que a ella misma, ya que
no hemos bocho más que ejecutar sus
deseos,
Wu-Fang, fiable dejado ya el receptor del detectaforo.
-;No se oye nada yal - dijo a su
acólito-. ;Es preciso suba sen seguida a su habitación antes de que nadie
tenga tiempo d0 entrar en 011a! ¡Tema,
ilevate esto!
Babia cogido de una mesa situada a
su lado un papel sobre el cual antici,
padamente habla dibujado el emblema
de su secta: la serpiente con la boca
abierta y con los dientas amenazado4

ICaranibá, esta gente se aseguran al
dar el golpe?
Nuevamente se abismó en su medl,
Ladón.
Luego, súbitamente, afluyó una idea
en su cerebro. Se acercó al arrimadero
y, esponteneamente, como si hablase
por telefono:
-1 Oigal iga 1-pidió Justin-.
iCon la Jefatura superior de policía?
¡Corred aprisa en mi socorro, me han
envenenado!
Al mismo tiempo dió un fuerte golpe
en la pared para producir la ilusión de
que caía como una masa inerte en el
suelo.
Abajo, en el sótano, los chirles- que
'expiaban no pudieron contener un gri4
to de alegría.
Su plan habla tenido el pleno éxito
y su snemigo 'acababa de pagar con su
vida la imprudencia que había Come
tido queriendo interponerse a sus dei
signios.
1
-l'Iodo ha terminado! - dijo W114
Wang, en los ojos del cual brillnba una
orgullosa satisfacción, 1E1 detective
francés de hoy en adelante no daca
que luan nadiel
-1E1 cianuro de Otasa, 'confirmó
Long-Sin es un veneno oue no pardo-1
na. La seftorita Elena Dodge ha quedas

--IEs preciso que la ejecución que
acabamos de llevar a cobo lleve nuese
tra firma!
Long-Sin se inclinó y haciendo sena
a uno de sus hombres, salió con 01.
Clarel, en su ha/Xitación, no habla
perdido el tiempo.
Sobre la butaca que ocupana ordina4
rlamente, frente a su despacho, !labia
dispuesto una especie de maniquí dan-,
do la perfecta impreitón de un hombre
Inerte Inclinado hacia atras por algón
ataque nespontáneo.
L Beche esto, el detective e,sper6. Abro

Asalto, 12. Director artIstle, Francesa he
rezoff. Telefon, 9339 A. - Yarda, a IN
quatre; nit, a lea deu. resentaCid de les mes bellissImes &Mates 1 mi.•
lloro números de varfellats. Cada
Dancing a relegant "Foyer", I dl a 4
de la matinada Gran Tabarin America. Te.
gana Tyndall.
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GRAN SALO DE

pi

gran

-diosprOgamesGroalt.pe1.1lCula clargument iniereaSant
SHA& Primavera, El eami dret, Lt.Ort vanguda, tercer I quart episodis ile Rapa: I La mi del mort,
contInuació de la popular novel.la
El comte de Montecrieto.
Dama diumenge, Besana matinal. la
.d'onze a una. A la sessió de la alt, •
I estrena deis claque I 3156 episodio, 9
LI ultima de Rapas, I estrena del se In
t.
ultIm tomo de La mi del •

9

SIMPLICISSIIVIUS ESPAGNOLADE - IDILIO DE MUÑECOS
A LA LUZ DE LA LAMPARA LAS CAMPANAS DE PASCUA

Dentä,

M U S 1 C-1-1 A 141,
EDEN CONCERT

LA

LI

a

animaziammusolummigin
Gran Teatre Comtal i

des de Chassaigne Frbres,
ris, 43 i Unió Musical Espanyoi
la, Portal de l'Angel, 1 i 3

Gran Cinema Bohemia

Integrat pels quadros que obtinguerqp més exit a les
dues esinenlades revistes, figurant-lli els tituiats

Companyia Claramuni- Adrià.
VAYA CALOR:
.Companyia Claramunt-Adriä.
nannalunannalana.lmenag a -Avui, nit, a tres quarts de deu:
1, Foguerada d'encenalls, 2, Estrella d'En Cornet, D'un món a
l'altre.

Tatr

•

N

de l'artfstio espeotacle de graw•presentació

•

Diana-Argentina-Excelsior
Avui, 3 i 4 Rapas, Carceleros,
La mà del mort, L'otra vençuda,
Charlot enamorat.

EXIT FORMIDABLE

`11

Cr an companyla d'opereta, sarsueles
revistes de Ferran Vallejo, Franecsc VIdel, Play I Contl. - Tots ni VIeldrla a
veure la companyla de millar conjunt.
Aval, dIssable, 24 febrer 1223. Tarda,
vrrmut popular. ti dos guarda de cinc. 1.
El barbero do Sevilla, per C. Huertas, VIlailums, Tul-llanura, Vida), Rojo, tiradas,
Acuaviva, etc., etc. 2. A petició de moll
publie que el dijous es va quedar sense
locallants es posara en escena l'obra de
imijor alt cada Ola

Dilluns, 26 de Factual
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2rn

AVUI, DISSABTE,

Teatre V:cibria

Denla, diumenge, larda, a les 3,
el gran espectacle per a Inrants
Loa aventures e'En Massagran. A
dos quarts de s s. I MI, a les dmi.
Faplaudida comedia La forastera I
l'obra de gran broma en un acte,
Per no ésser tretze.

3

r ill r i n 3

LI

na nit de sucia. - Delata, diumen- LI
111
tarda 1 tan i 'Lotes les nus, La Ea
lif ge.
LI
al angora fit de nuvia.
LI
ti
LI
maINEtsBEyaririEüttlartaOCIIEt
El

LA FORASTERA
i
Inii NO ESSER TBETZE

fiTIVOLI

u

aII

El

i

!
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Telefon, 3,500 A.

{Avui dissabte, tarda, a les
cinc:
El paquebot "Tenacit y "
i Civilitaats, tanmateix...
Nit, a les deu:
els dos grane èxits 'de la
darrera
Vetliada selecta

•

el
Cornpanyelsapedeeizevdl
I grans

•n••••••

Teatro Catala Romea
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de es perar allí las indicaciones d..3 Chao
rel.
1
Tan pronto el tilo se hubo instalado
en la ohiblioteca resond el timbre d el
teléfono.
Era Justin que, desde una cabina públoca les rogaba fuesen a reunirs3 con
el inmediatamente, no lejos de su casa,
en un sitio que 41 indicaba.
FI automóvil había esperado frente
a la puerta. Ellos acudieron rápida-,
mente a la cita.
e El detectiva les habla precedido. Se
hallaba acompañado del agente secre4
to que había compartido con él su fracaso cuando efectuaron su infructuosa
pesquisa en la casa de "El Mandarín-,
y tres o cuatro policías.
Cuando Clart41 vid llegar el auto,
zo seña a los que lo ocupaban de que
no bajaran. Pero Jameson, saltando,
fuá a reunirse con él.
Consultando su reloj, Clarel di6 a ta
reducida tropa instrucciones precisas.
-Es preciso que dnetro de un cuarto de hora, exactamente, renovels en
mi domicilio el registro practicado inútilmente por vosotros' en el domicilio
de Long-Sin. Y creo poder aseguraros
que esta tarde seréis mas afortunados
que por la mañana.
e. Luego, seguido de Jameson, marchó

