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EDITORIAL."

Fuil

rcformisla i el demócrata
aci dos governadors civils sirabólics: el senyor Luejo i
,eaventes, ei governador reformista de Girona i el godennexata de Barcelona. 'Iota dos catan ficats dius la
esctese l . Tots dos usen procediments revoltants
del vell armari del centralismo espanyol. El seuyor
ben be anar de
ieneor Raventós fan parella.
L'etiqueta de demócrata val el mateie que la de
Iqueta política no hi ha cap idea. La denle31.av-entós esta a l'alçada que el reformisme del
1:eje. Ei • overnador de Glrona e tant de eeformista
eseenedor de Barcelona te de demócrata.
cantal, ja alguna de les elóries del senyor Lueje. De
íe ü :t3f, comarques gironines hora pot compondee'n
go:gs. Aquell terrible reformista apreta desesperadaussorts del caciguisene i de la buroc.racria provincial
r:r les candidatures de la U. M. N. i dels aliats i elieat3
, pr re Co
l quals es corepten els radicals lerrouxistes,
un radicalisme tan despintat cera el reformisme del
us i la democracia del senyor Raventós. L'home amea dir que si els diputats provincials gironins
no se sotmeten dócilment a les ordres del proctine. cis suspendrà, els processarà, i qui sap si arribara
seseor Raeertóts no és tan terrible de gest, peró es befa la seva. Així cono un governador reformista. per imiteseerament d'En Me:guindes Alvarez, ha d'ésser agre,
i dramistie a estones, un governador demócrata ha de
el tarannà plecid d'En Garcia Prieto. Peró, tot seguint
brema personalista, el senyor Raventös es mostra beservicial, atent a les ordres de Madrid i deis bornes,
i homenots de la U. M. N., i adoba els Ajuntameets
deis cacics i dels candidats monàrquica i anticatalans.
aquest català de Vilafranca, buit i inflat, amb rialleta
-eixerit, ser:11)re a punt perquè el retratin! Que ho fa que
pires de català espanyolitzat siguin gairebé tots profuncaricaturescos? L'home cerca mèrits. Davant d'un prohom
end:dat de la U. M. N., es desfà en compliments i oferiacataments. Cor que vols, cor que desitges. Si h demaalcalde de R. O., el senyor Raventós en dóna tres. Si li
suspensió de tres regidors, ell en suspèn sis. Es geexpansiu, i completament fotografic. Un governador ciuvo Mundo".
eat l'oninió catalana reaccIni vigorosarnent contra les
es rnanintilacions del senyor Lueje i del senyor Ra y en-

governador reformista i del governador demócrata.
tersonatges, per si mateixos, no són de molta magniLud.
el noble català s'avingués passivament a llurs entremade vell estil, creixeria l'audereia anticatalana dels encime i de dins, dels política espanyols i de la policia indiSeria una vergonya que el governador reformista i el
demócrata poguessin actuar avui, a la nostra terra,
fossin a qualsevol provincia de la plana morta.
imasss.-caviamaiaciseesettroaassemansar=eut
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EL DIALEG
3 la memória de tots el rete sobtat çue oferi l'actuaonant de Catalunya a co• del lotp. Encara e:5 darrers
so aquell moviment que hanos ràpidament l'autonomia
arare les mobilitzacions ci; encara molts interpretad del retiment mes com una
toa/ un desistiment, quan la
h Canadenca i la consegüent
de la ,litestiú social varen fer
1,3 darreres il.lusions que
restar d'actuacions immediaedla fórmula minimalista de
de Catalunya.
-ti, i nuls encara cl
esvai en la ment deis poli' p is i en les columnes de la
npar.y-.1 1 , teta preocupació pel
ta un dels rarissims eatarnb un aire purament aneebreas declaracions del comannt . s recontai.icn, valent-se
intt,V,gic, que el mal de cap
t tan test s'apaivaVed acies del terrorisme.
ta qtr.nt tcmps, degut essenLo campanyes d'Acció Cata,ca s ocasionalment per dip tlities, un d'ells el parla1.--adtí, a la Barceleneta, s'ha
ll adrid el eructar de catala-m cad,scü la seva
*mi r e, naturalment—, coinciretet ru,..6 del nostre ideal märezor dar-se o, almenys, sen-kna fórmula espanyola de
rt't.',nv,...a no hacia passat mai
a en:1i probablernent—d.ésser
Lrauta
'entatus del catalanisme
minvat Ilur valor a Catakadr id. han apretitat la prie sa per reprendre el diàleg.
corn a mers esentre s'apunten cducidènn ttmtre discuteixen els
S epy ren, nosaltres seguim
la nostra tasca.

NOU ATROPELL GOVERls'ATIU
Ittanidtra ha vital realitten
edor civil, d'acord (HM)
que hom dio té rebudes

TALLERS D'IMPREMTA

BARCELONA, dimecres, 7 de març de 1923

Ila eslat el nou atropell el fet de la
substitució que la dita autorirat ha fet
dels readors gavernatius interins de l'eljuntament de Sant Felizt de Llobregat.
Com a resultat d'aquest fet ha visita! el governador el di/ruta! a Corts Pel
districte, N'Antoni Mirarle, Per fer-li
avinent la illegalitat de la seva ordre.
E/ senyor Mirarle manifesté al governador que fets com amiest no poden
realitzar-se impunement, i ‚soll ittelf}'S
trartant-se d'un distncte com el de Sant
Feliu.
Sembla que és decidida la presentació
de la corresponent demanda judicial,
exigint la responsabilitat que calgui.
LES ELECCIONS A FIGUERES
..El Conite contaren! del partit d'Unió
Federal N. R. de l'Empordé, ha acordat propasar a t'Assemblea de delegats
la proclantaci6 del senyor Albert de
Quintana i de León con a randidat prl
districte de Figueres en les pr.5eintes
elercions. El senyor Quintana lluitara
amb la filiació nacionalista rePublicana
i es de creure que heded l'alta de teta
els sectors nacionalistes de la política
empordanesa.
EL MITING DE PARETS
DEL VALLES

El proppassat diumenge VO tenir lloc
al local de Can Pal ¡ole, de Parets del
Vallé:, l'a rt uncia! mitIng d'afirmacid
nacionalisla, el qual es vegé molt concorreg
Feren brillants parlaments eLt senyors
Atnadeu Lanzare°, de Parets del Vallés,
Doménec Latorre de "La Barricada";
D. Valls, deis "Nits deis Almogavers";
Grau i Ros, de "La Tralla"; doctor
Muntanyd, d'Esquerra Catalana; Enric
Magaric, de "Pd:ria i Llibertar, i
Ruig i Pruno, de la Unió Catalanista. Els orador: taren ovacionats.
PRO MONUMENT RAFEL
CASANOVA

Anit passada, tal con, anuncié/7m, se
celebra la reunió pro montunent Rafe!
Casanova, a Moya, 11. W/1KM-se el maro:tes/ que seré esPandit per Catalunya
i quedant constituida la Cemissiú que
Ira de curar de portar a realitat el patrihfic projecte.
L'alludida Comissi6 is integrada per
l'alcalde de Moya i representants de les
entitats moyanenques, de la Protectora
de l'Ensenyança Catalana, de la Unió
Caialanitta, d'Arrió Catalana. del Centre A1410f4PM;Sia de Dependents, de la
Diga Regionalista i de la "'acracia DeInscratica Nacioaalista.

de dictad

UN EXILIA 7
Estic encisat de l'últim 'libre d'E,
Prudenci Bertrana—em deia un natura lista eminent. Tot sovint hi trabo descripcions de plantes tetes amb tanta
exactitud que res no cm cal per
Horn ves q u e En &ruana no
inventa les seves caceres i les seres caminades; el decorat de les seves hist6ries es autèntic.
Ve't ad un elogi que no der.plaurä a
l'autor d'" Fi meu amic . Pellini", un deis
cscriptors mes essencialment camperols
que ha produit la nostra literatura. No
id fa res que visqui entre nosaltres, entaforat cona nosaltres en un pis de l'Elxampia; no vol dir res que assisteixi a
toles les estrenes que fan els teatres
Barcelona. Aquestes coses nornis aconsegueixen encomanar-li un posat d'home
enyorós, malencánic i desentrenat.
Guinche sempre que En Bertrana
d'adreçar-se a un palie cintadä. des de
les planes d'un diari, veureu com cerca
enmig de bata els temes q u e h otereix
el curar, aquell que mes s'adiu amb les
scves enyorances de campero!.
Un dia, per exemple, us parlarä d'una
cabra rnsinistrada, nadiva de Palautordera, que roda per Barcelona divertint
els hadocs amb les seves habilitats;
altre dia s'enternirá amb la moka deis
"pesseltrcs" o amb un vol de coloms
que travessa una Ilenca de cel, entre dos
rengles de cases... En Bertrana aplega amb devoció les talques escaduceres
de fauna o de flora que descoltreix en
els nostres carrers i places. Peró el träfic propiament urbi el deixa indiferent.
Molts d'altres escriptors barcelonins
són sensibles i fins esquisidament sensibles al paisatge rustcc.
Citem un exemple immillorable: Josep
Carner. Peró En Josep Carner, abrí que
s'endinsa en el paisatge, diríeu que l'urbanitaa. En canvi, En Bettrana, així que
entra a la ciutat, dirieu que la rusti-

¡ira.

Caries SoldevIla

CARNET DE LES

LLETRES
"FLORS DE ROELLA"
Miguel Ferrà ha escrit un bren próleg al !libre "Flors de roella", de Miguel Duran. Es tracta d'un poeta natural, primar', sense la defensa de la cultura, "glossador millorqui ben raeat i
autèntic", perla tapat d'ulls i repetidor
ingenu d'altres veus conegudes. No ecrqueu en el Illre de Miguel Duran res
d'artifici, limit, contenció, feina d'artista, en fi. La flama hi és, per6 tal com
raja. La seva poesia, mes que popular,
es natural. Massa.
Nogensmenys, algun encís han de tenir aquestes "flors de roella". Han nascut i s'han badat de cara a tots els vents
i sota les solellades dels nostres lírica
més assenyalats. Verdaguer, Costa i Llobera, i singularment Llorenç Riber, han
estat el precedent de la majoria de composicions de Miguel Duran. Es veu que
el poeta d'Inca no te una veu prou robusta per a cantar tonades del tot noves.
Peró, per damur.t d'aquesta persottalitat apagada Id ha un ress6 de poble i
un perfum d'herba Inimil que salva, a
estoncs, l'obra del poeta. La seva huí
militat, la ingenuitat enorme que es el
principi de la seva fallida, és també el
seu encis. Un encis que us recorda m/s
uns goigs que una can«) popular, i encara més que unos galga un ex-vot, amb
aquelles figures i aquelles colora tan
simplistes.
Les poesies d'aquest obscur Miguel
Duran, impressor, isolat a Inca, són una
mostra de tot el que pot produir un
heme elr sensibilitat popular, sense les
cines de l'artista. No pot pas dir-se que
siguin obres ben tetes, ans peces mal
tallades i sovint amb regust d'altri.
Lloem, peró, l'artesà que les ha escrites amb aquella amor i aquella bona
voluntat que ennobleix totes les coses.

Ship-boy
— Avui„ a les set de la tarda, l'escriptor tarragoní S. Torren i Eularia, Urgiré a Tilssociació d'Estudiants de la
Universitat Nota, el seu !libre de poemes d'inuninent publicacié, titulat
rae.
— El

doctor Estalella, el cnnegut
Ileydata, es revelan) tnolt aviat com
a Poeta. La sena obra Campánulcs, amb
trae° de ilautsi 'alejes, is esperada
ami) viva expectació.

Jgzumesemumnimest=izürsr
La crcscuda del Sena
Parts, 8.—La crescuda del Sena continua d'una manera perillosa.
Molla ponte es tronen Ja inondats. Ele soterranls 1 pisos buixos deis voltants del riu estan
inundat.
A Nantes les aigties han destruit un pont i han quedat intsrrompudes les comunicacions ferroviaris. El telógraf 1 el tetaron
funcionen tumb gran. slificultat.

CATtliElt DC 111hBARA, 11 1 15. --TELEr.
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VIATGE A LA RUHR OCUPADA

Converses filo-

DE PARIS A COLONIA
Ruines per oasuadtat
Avui havem vist el itin a Colònia, ente oto raig de sol. Aquest
any no hi ha hagut hivern en
aquest pais; a Dusaoldorf i a CoIznia encara ha de nevar. La MI
del viatge, ;masada la resplendor
de París, era tota plena d'estreiles i un esquerdes de Huna en
pasear el tren per los regions
franceses i belgnea devaatades,
quasi donava raó a la politiza de
Puntearé. •
Sutil Quintin encara fa "iterar.
La Huna tocaya els teulats nous
de codor de sang i fetge de les cases raconstruidee, donava un aire dramàtic a les runes, esqu i tsa y a :un arbre des isperadament
inutilet. El p aisatge de la vade eje s :allarga de punts briNauls i
d'esberane8 profunda. Entre les
antigüe strinxerea hi ha tot un
carregament d'esquelets de ferro:
1Iaa ala d'avió s'enlosa a tersa,
nsl calEs hi ha un tank mig olegat, a l'altra banda tot un munt
de rodes i desferres de canons.
1, desprós, hi ha els cementiris,
amb les creus blanquee, que ara
la nit i la ¡luna son/aten una gressa que cobreix els morts o una
llum, vagament fosforeacent, que
els surt deis ossos.
Pesó, qui pensa ja en aques
tes coses? Jo Inc n'he hagut d'adonar quasi per força porque el
Iren anava plentasim i havern hagut d'establir un torn per seure
amb els compenso de departament. tocat estar al corredor en el tras Sant Quintin-Namur. Si no fos porqué el minisInri de la Guerra trances sin-

cada dia de ring tren Earts-Varsevia — de la importan-

cauta

cia política d'aquest tren de 1918,
enea no tia
do dir res —
i els prit, viatgera civils hi van
com surdines al barril o drets
que encara és pitjor, i els militars, de caporal en amunt., teriel/ ele seus departaments individuals o tot el mes van a parells perquä es puguin fer eonpliments i refilar-se el bigoti
mútuament.
Tots germanófila
Si passen al tren una nit malament a conseqüencia deis militare, us torneu fäcilment, per
Inés sometenista que sigueu, antimilitarista. Els meus companys
_de compartiment — i d'això vaig
adonar-me'n en tornar a Namur
a la meya plaga — no solament
eren antimilitaristes sind germanófils. Eren vuit i d'aquests vuit,
set eren contrario a l'ocupació de
la Ruhr. El vuite no dignó mal
res. Era alemany. I jo vaig fer
els possibles per decantar la conversa cap a unes altres aigües;
perquè creo g u e es millor avui,
tant a Freno, corn a Alernanya,
parlar do bailarines que de política. No
guanya res.
Seiem al vagó, prime contra
grassos, val/ dir que clavara la
nostra fila que era la dels cinc
prime, hi- havia els guatee mes
grassos. Els grassos eren un
txecoslovac, que anava a Hamburg, un aragonès que anava a
la Pira de Mostres de Lcipzio
per eneärrec d'una casa do la
siranvia, de Barcelona, una senyora polonesa que anava a Cracòvia i un altre polonès, jueu,
vestit tot oil de seda negra, amb
el cap afaitat menys de sobre les
orelles; d'aquest paralge Ii penjaven dos rinxols que de tant en
taat, ell refilava ainb les seves
mans molsudes, blanquea i bella
tes. Després vaig saber que
aquesta He' do jueus polonesos es
passen la vida acuse treballar
nornés resen i llegeixen l'escriptuca. Si són casats eIn mentó tres
ballant la seva dona i si no en
8611 els r»antenen cus seus adeptes. Cosa que no deixa d'ésser un
programa.
Els primen erem gent més insignificant. Un seayur anglea,
vell, i la sa ya senyora; un melga
da Montevideo, pensionat a Berlin, tot d'idiota que pot ésser un
habana del Uruguay, Palernisay
i jo.
-El txecoelovao portava la ven
cantant. Era un germanófil integral I deia que l'ocupació de la
Ruhr li produia una gran setter:luid perquA Alemanya es tor/l ava pacifista, i aquesta Notada
ii haurà donat una noeló clara
dele seas ~res. Per el txecoslovac. quo es un gran oomerciant
de fustes establert a França, Alemanya 16 tres gran pnesibilitals:
la seva enorme torea demografiea, Paliativa atnh Itassia I la
probabilitat de desesibel ailguna
substättelA_Q riläijultItt de guerra
r-
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que sigui decisiva en la próxima

guerra.
El txecoslovac parlava de la
guerra próxima amb alegria. El
senyor anglas en parlava ara
tristesa. Cunee — deia l'anglesAlernanya, abans i després de la
guerra. Abans de la guerra era
un pala insuportable. Peris la
gaza dad havia canviat. Pis nacionalistes tren pues i sense oré(lit. Ara, tothom sala tornat nacionalista. L'ocupació de la Ruhr
ha fui que rúnica Borlada de l'odi entre francesos i alemanys sigui la guerra. L'ocupació no solarnent és un error econòmic sitió que es un error polític. Dad
a un any i un any i 'mg França
treura de la Ruhr un rendirnent
igual al que produje fa un mes
i mig. Peria s'haurà creat una ultra Alsacia-Lorena.
El jueu polonès era un pacifista integral. Ele alials--deiaprimer han desarmat aquest país
despres li han pres l'Alta Silesia que no es polonesa ,sinó alemanya, després li han pres la
Sarre, ara la Ruhr. Leaquestes
operacions Púnica justificable es
la primera. Les altres són cops
de violencia que un dia o l'altre
s'hauran de pagar.
—Pecó vos sau
ha oposat la senyora que anava
a Cracòvia.
soc un borne religiös que
no te patria...—ha dit l'israelita refiSant-se als rinxols de sobre les orelles.
— "Este hombre tiene razón"...
—diu el metge de Montevideo a
la cara de l'aragonès.
—"Claro! Tiene razón que le
sobrar — diu Peregrines a la
cara del de Montevideo.
La senyora polonesa no insisteix per no provocar una discassiti do caràcter nacional. En el
fons les mirados de d'israelita
—tres o quatre mirades d'aquelles terribles que són l'especialitat dels pacifistes — li han fet
por. Fa constar de tota manera
que si l'ocupació de l'Alta Silesia
ha donat vida a molts d'obrers
pry lonesos ella no aprova eoeupede de la Ruhr. La senyora anglesa somriu correotament.
No cree pas que tingui cap valor saber ¡'opinió do vuit persones reunidas per etzar en un vagó del tren Parfs- Varsòvia. Paré
a mi, aquesla unanimitat antifrancesa m'ha. impressionat.
Aquesta unanimitat ha estat produida casualment i s'estén mès
en113 del -vagó? La me y a modesta
opinió és que Franna va perdent
els seus amics a gran velocitat.
no ho die pas precisament pesque un senyor aragones un metge de Montevideo, un negociant
txecoslovae i un ingles s'hagin
trobat d'acord per judicar la po,
'Hice de França del 18 ença, amb
un jueu polea.
El Rin
No soo pas un coneixedor de
le; ddlicies del riu sagrat d'Alenianya, pena pensava passat l'Aguisaran, l'alba ja desclosa que
aquests dies d'hivern pintats de
tardor amb la petita punta do
primavera remota quo tenen, si
no sdit els Inés beis trobats per
aqueata terra. Els invadeix una
mena de cordialitat inofensiva i
sinifenica en aquestes planures
de Colònia. Els camps cultivats

segons les últimes instruccions

de l'agricultura comparada, ells
poblets prims com una orella de
gat, quo es deixen veure a contra claror, els hoscos artificials
acuse cap virtut per emporuguir
els campa que verdeijen Anidar/len!, us fan passar per davant
deis ulls una cinta de calcomanies puerils, un Harguissim tetó
da fons ingènuament
Sobre aquest tele) de fons, pesó, hi ha alguna cosa. Aquisgran
per un alemany es la ciutat santa; aquesta terra ha creat les
Ilegendee i les eaneons i be teta
plena d'història; lea 111.1111,432 do
la catedral de Colemia han amocionat a mollee de generacions;
la doleor fluvial del pais h rom
un suma' dolç; a quatre passes
de Cuitada, a -Bonn, va neixer
Beethoven quo sabia les cançons
del Rin 1 les alinee,

aquestes mea a mi, podan deixar d'emocionar-me, perque t'U em ¡liga a aqueeta torre.
Però per a un aleniany sótt tole
la sera vida sentimental. Aqueeta leca, inia que una provincia,
ha una balata. I ein fa l'afecte
que l'anima es den sentir sobra tot en ele mamelas de tes grana
adveraltats histbriques.

Joettp Pla

lógiques
A València és anomenat parlar apitxat el parlar de la capital i sa canta‚1'l, ort certs fonemes sonors es tremen
reemplaçats pels fonemes sordo corresponents ; en, per exemple, cam, dotar,
cent, són pronunciats, no casa, darle...
tjent com en alacanti o castellons, sin6
casta, dais°, tsent.
A Barcelona hi ha en cas du pronunciaciG apitxada ben conegut: cls digrafs tg tj hi són comunament pronunciats ex; en mat com paratge Cs
pronunciat com si tos cscrit paratxti.
Potser tan generals com la proaúncia
te en Ilse de 1j, són
pronúncies
i cc en lloc de b i g geminades: poble i
regle són molt sovint pronunciats popi recele, en lloc de pobble i reggle;
pronúncies que ens hauriem d'esfor ç ar a
substituir a les prenúncies pop/sie i recele, com la pronfmcia paratge a la pronúncia apitxada de paratse.
Ara sembla que peral= de veure introduir-se en la pronunciatie, de Barcelona un nou cas d'apitxament: harem
observa: que alguns joves pronuncien
sordes les picatives finals guau ea pronuncien enllaçades arbb la vocal inicial
del mot següent. Ex.: bons sosa bons,
peró boas Fontes sana bonramcs; ello
prononcicn bonsomes. No cal dir cons
Os cenvcnient que combatem aquesta
tencIncia a ensord:r les picatives en els
enllaços, no vaciliant a corregir als individus a qui sentim pronuntiar flnrsirrap
(lluç i rap), peisicarn (peje i ron)),
mitsany (mig any), tressanys (tres
anys ) , etc., en lloc de Iluzirrap, pejicarn,
mitjany, trezanys:

VARIA
MICROBI DE LA GRIP
El n*,:rob de la grip encara no ha
cstat completanient, completament, idastificat.

Peró si no cisti completament, completament, identificat, s'ha trobat, sego.»
diuen, un sèrum capaz d'immunitzar-nosen. Si fos així, la identificació del microbi deixada de preocupar-nos com
problema greu.
A cripia de temp t atives, els doctors
Peter Olisky i Frederic L Gates, metges de l'Institut Rockefeller, de Nova
York, han aconseguit una bacteria anaeroble, és a dir, que viu amb infimes
quantitats d'exigen que manlieva als teixits co els quals vegeta. L'han batejada
amb eis noms de Bacterium pneuntosintes.

Aquest microbi, inoculat a un cona',
ha donat tots els shnptomes de la grip.
A produit alteracions a la sang del

sehjecte d'experimentació i ha estar possible realitzar una sero-reacci6 an,loga
a la que realitzen \Vida!, Abrahami i
Le Sourd per a la febre tifAidere
Les experiències tetes han reixit. De
tota manera, els doctors Olisky i Gates,
cantes, recomanen que ningú no prengni
llurs conclusions mil a definitives.
EL FOLK-LORE MALGAIX
El governador de Madagascar, M. Jelien ha publicat a la revista francesa
"La Vire", un recull de proverbio populars de la illa, que demostren les restes d'una civilització gens despreciable.
Ileu'se'n aquí alguno:
La mort no is pas mes un haca,
que la vida no es un èxit.
Es que no es fa cap cas de la vida,
que sempre es corri darrera it riquesa?
Si la nit sic negra es pren utta antorxa ; si l'aigua As profunda, es passa
en piroga; si el barranc és gran hora
s'ajuda :un!) una escala; pecó per guarir el mal que hom ha fct, la imaginació no té recursos.
Els cabello no creixen al front, pesque quedi lloc per la vergonya.
La fortuna és caen els pels del nas;
tant si us en arrenquen poco com 12`31331.
us fan el rnateix
No volgueu descobrir el que na existe.ix; no us dirigiu pas als morts si voleo (oc.

iffieetter.retalEtWaerneOcatelm221111111
,14•nn•n

silunció a Europa
Una reunit el Relcostag oonvooat urgentment pel canoelter
Curio. L'expectsció era gran I ea
parlaes da ruptura de rehsclons
diploraatiques, pecó di, les noticies Pis ara robt.oes n ca dosprén rnés que una nova protesta
del Covern do rImpori contra les
noves cottpaeiJna portados a an,)
pals franceses. Aquest ha cstat el
diacucs de Cano.
..A Crénia In situaclit es gramil"alma. Amb tot 1 la censura so
sap que hl ha un fort moviment
oontrarrevoluclonhrl portat pol
general Inetaxas. Els clareare d'Atenes estan eafliats pti Ganaos
I ametralladores I es tem que
oecrrin greue auccosatve.
A Tunal* et parla d'una nava eonferincta de la rau que es
celsbcarla a la Illa de PrInklpo.
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Vídua de Plane! la

si

morí el cilla 28

fa

de febrer clarrer als 83 anys d'edat

havent rebut eis Sants Sap-raments
(A. C. S.)
Els que la ploren: fills Ramón, Vicens, joaquima i Lluís, fills po l ítics, néts, nebots, cosins i familia tota i les raons socials
"Randa i C.a i "Vicens Planella", en recordar als seus amics i coneguts tan dolorosa pérdua, els preguen que la tinguin pre.
sent en Ilurs oracions i se serveixin assistir als funerals que, per l'etern descans de la seva ànima, se celebraran demà, dijous,
día V, a les deu, a l'església parroquia! de Sant Vicens de Sarrià, pel qual favor els quedaran sumament agraïts.
Les misses després de l'ofici i tot seguit la del perdó;
El dol es döna per despedit.
NO ES CONVIDA PARTICULARMENT
, Ete

•
,

FINA:\ChS
SESSIO DE BORSA
de 6 de rnarç de 123
Comentari.- Estàs movjment hi va haer en les sessions de Borsa dable; els
rotllos, en general, van estar quelcom
raes flamees, cava si fos en colares d'epara, per tornar n reprendre la minara inidada 'mudaos Gitinis dies amb els valora
d'especulacja.
Els rotilos dels mulla han snat aguantest duraut tota la seashl de Eorsa liurs
Cande; a la bancada ha estat (ron alca
eist que hi hada erra inter¡s en qne la
Cotitzacia quedes flamea.
Ilem vist els aut.imnibus, que s¡ ve a
'Ireri ta t gire han ent;t queleorn rnes Guiaos Que alp ir, seguien la tenica de la
Borsa en general, veiem que s'hi fa negar. : a un tan nombre de transatoions, i
re tara d'estrans:3 que qualsevol rooment tornessIn craprendre el cand inicial, pula crelem ene no hi hauch acciono
dels autEmnibus per qui en voldrà.
Les acciono del Gran Metropolità sonte grano traneaccions i seguint la Palien'ßja renerel del merma
Els Denles de l'Estat nornEs que sosenluta; „lea Obliaacinna, eran sempre.
i les diriee estrangeres segarlgen amb eseasseda , 41, neend.
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Francs, 3950.
Idem suisems, 120'40.
Idem belatien, 3450.
lliures, 3029.
Lires, 31.
Dinars, 644.
Marra, 0035.
Cornees, 0015.
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Obertura 111
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71 25
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1515.0

7115
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ed77131.11 A SORSA
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per 199
op.
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7 per 100 1021,
9050 op.

107

u.

PILODUCTES D'EXPLOTACIO DEL
SUD D'ESPANYA : : L1NIES D'AL!JIMIA I GRANADA
De 1 1 1 al 20 de febrer prözirn passat,
aquesta Cournaanyla ha tingut un augmear en la sera recetad() de 1057174
peüsetes Ojota la rematad(' en bis mateixes dates de raes, 1022.
De 11 de gener al 20 de febrer porta
os augment en la seva rceaptació de pessetee 86,55131 vista la rematada tu
les esmentades dures de l'any 1922,

BA11CA emivi VALORS

I

Hambia del Centro, número
Ttieloirna 1230-1231 A

d'Agente de Canta 5 Bona 1 de la Borsa
Oficial de Comerç per Eu Jaume Doneneeh Cantiles per hacer perdut les Obligacions de Madrid, Cäceres i Purtelnd
l'iteres yariable Mira:a-os 44,813, 44,135 1
i 36. 18.153 - 52,001 - 50,343 • 4, 571.9
51,4332, 40,129 queda impedida previstonalment la soca nernreeiació, en compliment i alo efectes de l'artiele 559 del ('udi de Cemerç.
De no rel.re's confirmada judicial (P eda :fi 'M'I j ada aquetua denuncia datze
el tense d'un mes.

10 j

DENUNCIA PREVENTIVA
En vIrtut de denuncia preseutada desata equesta Junta Sindical del Cullegi

BANC BE BARCELONA

1.5

D"rail

Vídua de, Tatxé
TOic itertleNCIO
La Direerni rünrral del Deute i Cinesns Pni ye avia a enriaste Junta Sindical d e l Col.legi d'Aeenta de Canal i
su 05 . ¡3!
Comerç que e/ jutjat de
primera inatiguda sI,. Penteeedra bis actir'lot l'alçament de rttorne16 &da rItats
Perprhosl al 4 per 100 einistia
1 7 11. s rie C aranero 162,5431.
u0Reft DE 115ALIZ-,,,D
Interior romptat, 71.20.
Amortitaatile 4 per 100; 00.
Idem 5 per 100, 9040.
Exter¡or, 87W.
Banc d'Eamanya, 590'50.
Idem Eapanyol
Crèdit, 137.
Idem Itin de la Plata,
Idf'm Hi • pano-Americä, 19550.
Tabacal, 250.
Sucreres preferente, 8275.
Diem ortiro,jries, 37.25.
Cardes. 91.
Nord,., 35725.
Alecents. 35850.
Ralles, 3945.
Dliores, 3022.
TANCA
Cenvis sobre Londrea, 77095.
Idear Belgica, 8730.
Idem Eapen.ra, 25525.
Ideas Holanda, 04950.
Mena 1tälia, 7800
Idem Nov, York, 1'425.
Idem Portugal, inc.
Diem Suecia, 430215.
¡dm Salsa, 30350.
Ideas Argentina ‚Inc.
Idea, Brasil, inc.
Ideal Grecia, Inc.
ldem Noruega, 29950.
Idea, Dinamarca, 31425,
Idem Derlfn, 00750.
Plem Visa, 002300,
1dem Praga, 4S90.
PESPriEs TRUCA
Lliures, 7713 dem.
Profieres, 25525 dem.
Ljres, 7865 dem.
I3Glars, 1642 dom.
Frene suissos, 30050 dem.
Mares, 00725 dem.
2300 dem.
LtailDREß - TANCA
Cednles argendues, 40.
Exterior, 75.
Israuça, 77125.
Nova York, 40975.
Espanya, 3020.
Suissa, 2520.
Doblada, 118112.
1t0,lia, 9787.
Sti&M, 1767.
Portugal, 215.
Argentina, 4300.
EIontevIden, 43 1-8.
Xile, 3760.
Berilo, 106000.
Copeullaguen, 2450.
Yokohama, 2008.
Retaba, 8840.
Noruega, 2380.

Mercat de Llotja

••••fiD n ee-----

Aquest Darle a la seva Central i a la
Sucursal número 1, continua realitzant les
operacions de Compra i Venda de Valors,
Renovacions, Conversions, Canvis, Agre"
gació de Fulles de cupons i Revisió de llistes d'arnortitzacions.
Admeten dipòsit tota me na de valora

->eeetetki,

LA SENYORA.

Ha mort crisLianament als 75 anys
(A, C. S.)
Eie que 13 n'oren: fills Concepció losen, nora Maria Dors Ruiz, nets
kainten, Montserrat i Inep, Eerinti (absent), cunya:la Anna Tale,
nos, cosizs i pareas tots, c ssobeutar als sens
coneguts
tzn delorosa ;:érflui, els preguea d tentr=la present en 11:trs °rodees i
que se serveixin concirter a la casa mortuòria, Passeig de Sant kran,
avtij, u les 3 de 11 tarde, per acorrinanyar el cadáver
parroquiat
de Sant l'ere i n'aili al Cerneniri N
NO ES CONVIDA PART1C%.YLARMEDIT
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Fines Valtncia

1/?

69

Soler i Torra germans
Banquera
BITLLETS
Franeesos, 3920 per 100.
Anglesos, 5010 aessetea.
Itallans, 3050 per 100.
Belenes. 3400 Per 100.
SUI14013, 14000 Per 100.
Portuguesas. 020 pessette.
Alemanys, 0'035 pulseras.
Austrlacs, 00123 per 100.
11olandesos, 243 palmees.
Ele&ela, 1 57 peasetes.
Noruega, 150 amantes.
Dinamarca, 110 pessetea.
Rumania, 280 per 100.
Esteta Palta, 036 pessetes.
Cenad*, 6'10 pessetes.
Argentina, 228 peesetea.
Uruguaye, 1610 l'Asaetea,
Xllena, 064 pessetes.
Brallanye, • . 611 posea«. . n
B011Ylang, 1 80 jametes.

_rerupy, 21 pcseetea. •

Parag-uaie, 008 pessetes.
Japonesas, 2'75 pesemos.

Argelina, 3820 per 100.
Egipte, 30 pessetes.
mimmes. 2 1 5 pessetes.

▪
cuwarca
1 Nerit
litan
Tete caueste pretil en Per 468 4111141
1 1 per inercsa•ris liebre carro.
113
Carrera negra nora
1
"
$3
Baratera
» Portagal
Roja
31
f
Ibiza
as 1/8
•
• Mallorca, novel
DESPUL132
Ferinee Damero 4
re
Emrones
23
Tereerea
26
Quartes
10
krtuz ker tau de 61 411110B

ßerilloch Cl,
Beleete,

eme>,

. 4.1emeeliK

•

Alfons, 12100 per 100.
OLIEC5, 11350 per 100.
4 I 2 duros, 12350 per 100.
O duro, 12356 per 100.
Isabel, 11750 per 100.
Franca, 113'50 per 100.
1,1/ure3, 3100 pessetes.
Deltas, 040 atesores.
Venesuela, 12350 per 100.
cana, e-aa peasetes.
Realce, bou. 12550 ped 100.
Marta, 14800 per 100.

Mercat d'olis
O1.1.
Corrent bo, a 19130.
Idem superior, a 19565.
Glasee fina, a 22173.
Idem filem extra, a 255752.
Mercat aostingur, atan tendencia a /a

Anuncis Oficia
FERROCARR1L8 8ECUNDa3
DEL. SUD D'ESPANYA, 8,
En compliment deas articlet
i 29 dels Estatuts Socials, e; e,
voca als senyors accionista
a la Junta General Ordiairit
dia 28 del corrent, que es re
brarä a les sis de la tarda, al
micili social, Provenga. 221.b
Els que posseeixin 59 0
acciono i y uaguin assistir
Junta hauran de dipositar-let
la Caixa Social, deu ches
segons disposa

teas Estatuts.

l'article 22

Darcelona, 6 de Idarp de 1
El President del C, d'A.--0
tä Cornet.

pujaOLI DII P1NYOLA
De color verd primera, de 10 Os 10427
Croe primera, de 10670 a 113404.
Idear Pleno aegona, de 10435 ß 10670.
Sense envàs.
Segueixen ele proas ferma.
OLI DE COCO
Bleue arnb envb, a 144.
Coeldn, a 195.
Palma, a 190.
111creat animat.
01.1 DE LLINOSA
Cru, a 175.
Cuit, a 183.
Soase color, a 205.
01.1 DE CACAUET
Corrent, a 175.
Refinar, • 170.
Preus per pessetes ele 100 quilma
Es fan poques operacions.
Arribadas de la prenda. setmena:
011 andalne, 70 %agotas
Ideal del pala, SO.

FL13 A COBERTES
PL- Ft A RECOBR1T2E811
Xapa Ondulada Canaleta
taniam-s 11 4 X 1 85 CM,
1 75 x 120 cM.

Plaques 'A" de 40 X a C.
Xapes "B" per a rccsbri!
ments:
tamanys 120 x 1 2 0 C111*
120 X 1110 1120 X 230

cß

MADRID - LLEYDA - VA'
LENCIA - SEVILLA • I*
LAMA PIC Z.`

CENTRAL: BARCELOO
Pies A. López, 15
Te:Leona: A 1646, A
WIIM•111.

La máquina predilecta

90 caràcters (6 r(13
que en des deulU
marques). Construs
cid sólida. Pulsa rlo e
auau. Per a coneiter
LA, els aveutatgei
de la CONVOY.
TAL, domaneu-le
prova a
ORBI8, a. A.
Balmes. 12

BARCF.LOta
**

1923
purcrret 7a Inae9 ee

Inauguració de l'Ateneu Les sardanes El lector diu...
de Girona
--41-•••••

Conferhcia d'En Nicolau d'Olwer sobre «El
trobador Cerveri de Girona»
lfassabte pas-at, al vespre, tingui Hoc
Girona La inangearació del seta Acearab b canferancia del nostre ama
fa Huís Nicolau d'Olwer, que tracta
a tema "El truhador Cerrad de Giro, ae.
L'Ateneu c Girona, que ben avisa
pyä el casal dels intel.lectuals i estudio
e d'aquella magnifica duma està elegantment decorat i àdhuc el clatall•ma
asíanificant és d'un exquisit tion gust.
la sala darles es espaiosa, i iu bibliatasa que cada dia alimenta el SUU manare de Ilibres, té tot el conford d'una
biblioteca.
Dissabte passat l 'Ateneu eataaa pie de
ami a gorra veant-shi un selease pablic.
¡Entre altres assistents, recordarla Miguel
,ae T'aloa Joaquim Pkt, Laurea Dal.102U, Lluis Puig de la Bellacasa, Josep
Riera i Pan, Nareis Pis i Carretas, canaldea pal districte de Vilademuls; Pclai
/Negra i Pastell, Vex-alcalde de Girem
•enyor Con, Miguel Sanada, J. Palman
Casademont, Tonabs GarciA i Jaume
Xabarrocas, represcntant de raAteram
lEmeordanes", de Barcelona.
Ocupaven la presidencia el senyor
,Carles Rahola, presislent de rfatatieu;
serrara Coleraines, Casiä Coatal i
>esa _briqueta!, da la Junta de l'Atepm; el senyor Dar; P.ahola, ea repreamada, de ralcalcla i el conferencian!.
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zat per dir-nos-ho com En Nicolau

UN FESTIVAL QUE ES CONVERTEIX EN UNA FUNCIO DE
•
*N'ARIETES"
Una testa dedicada al geni immortal
que es diu Pep Ventura ha d'asa una
testa de damas i cançons de la tersa;
L'ara cosa no escau per honorar l'home
instaurador de la sardana Ilarga.
Sembia, pena que en el festival del
diumenge no era aquesta la norma qua
itnperava.
L'acta tomenra amb un pas doble (o
cal per una orquestra (amb bombo i plat a ta ). es fau fest i coutanaa de tascar per
la pantalla un film que pretenia representar la vida d'uva noia sardanista. A)
cap de pea de començat l'acte, n'estem
segurs, ragú recordases que al món hagués existit un honte senzill que els seus
contemporanis ranomenaven Avi Pep.
Finida la pcalicula, La Principal del
Camp, l'abnegada cobla de Valls, tocä
dues sardanas; la mamaria del primer tocador de la tenora torna a la nostra
pensa. Tot de sohle fou canviada la decoradó i una cupletera començà a cantar captas, que si bat eran dits en estala, eran acompanyats d'uns moviments de
qrat,osa sulcriu. Aquests attalets eran
valeos, passos dobles i xotis.
Cal que tothorn Lo säpip.a: I Fal un festival dedicat a En Pep Ventura es canta un xotjs deis mes castigos i efe.
panyols I
Entre mis de james dohlee I xotis fou
ratat el "Per tu ploro" ¡Pobre Pep Ventura, si ho hagués salan ben segur que
no el comisos: I
La Principal dal Camp torni a tocar
brilles sardanas, a la segada que li agraim
mas de cor que hazi tocar Ens assermiä
l'espera. Contra el vena de Ponent no
saberla al t re ramal millor que la trama.
tana. La tolda toca molt bé a rad fill que
no Villdrä", d'Un Serrat, que sataate
remira A pethiS del públie toeä, els Se-

EL IlEeTABLE CAM!

Es hora que enfoquem el veritable probknra de la nostra reconquesta, que Es
de cultura... LA PUBLICITAT i l'Acció Catalana des del seu comcnaament
han sabut enfocar de feria el ver cami de la campanya nacionalista.
Si nomas cate una cloquee part dels
eaforços 1 diners I tanta gastata de 20
suya cap a apuesta banda en ter 'AMIea, els haguassirn esmeras en crear escales i ter cultura, avui podetuu salentaaj ena resoldre la nostra alliberació.
Citaré un exemple, com a trista eloqüancia de números: A les Escales Mercantils Catalanes alai donen gratuitament un curset de estala i un d'Historia de Catalunya... dona bé en una entitat que passa de 8,soo socia amb zoo°
estudiants solament 6 s'han rnatriculat
al curset d'Ilistória i al cap d'un mes
de clame soiament són 2 alumnas
Recordara que el Centre de Depen
er/ to ea l'entitat de Catalunya que do--d
na un so mas pur de nacionalisme l...
Crec que el vergonyós també ens ho
ba y eta de tirar en cara!
Un subscaiptor

l'Ateneu Nacionalista
del Clot
Conferència d'En Massot sobre la retirada
dels regidors d'Acció Catalana

Amb l'anunciada conferencia gata d'aquesta entitat, com entra
sobre el tema "La separada, deis I es paraules d'En alaynés en
regidora d'Acció Catalana de les contestar el discurs da retirada
tasques consistorials", donada dala regidora d'Acció Catalana t
LA CONFERENCIA
per l'ex-tinent d'alcalde del da - .les paraules cordials, plenas de
triete desa, En Lluis Maaset, desig, de trobar una fórmula
En Lilas Nicolau d'Oliver digua:
dissabte passat, a la nit, bou co- que els permetés continuar latea
Sena ores i sanyoss: Si ein tau la gran
mençada la sarie d'actes pública ballant per Catalunya dins
honor d'inaugurar l'Ateneu de Girona, ea
del novell i ja importantlsaim Itlancomunitat que pronunció el
degut a ¡amistat que cm Basa al vostre
baluard d'Acció Catalana a l'in- senyor Puig i Cadafalch en reo
president.
tirar-se el conseller i dipulaza
dicat districte, que tal as el CenEn cercar un ama per aquest acte no
tala llagué cap que em semblés tan intre Nacionalista Democràtic del de la Generalitat Catalana.
Explica com no podia haver-hl
teressant com el parlar-vos d'armen troCica, instaLlada al carrer de la
cap fórmula que satisfés la diga
bador que posa tan alt el nona de la
Muntanya, '7.
vostra ciutat. Cal situar-la a la corrent
La sala de l'esmentat centra nitat dala hornea d'Acció Cataa
de la seva apoca i a la de l'anterior.
lana i que sola l'apel.lació al poja eslava a l'hora de comenjar
a.a lírica occaänica, mes atinegusla
completament plena. Obri rada ble podia reintegrar-los a lea,
amb el nom de provençal, aparegué comel president del Centre, N'Enric aoves tasques per poder palesar,
pietamant caractcrizada amb ei seu {riPanades. A la presidencia, ultra als ulls de tothom que un fart
ma representant, Guillan de Foitiers.
el Cansen directiu de l'entitat, hi estol de catalana segueix ratas
Hl ha una cosa que sembla evideat: la
tetada de la novella unió de pa -s
hacia l'ex-tinent d'alcalde d'Ac
cançó cortesana dais trobadors, amb la
ció Catalana, En Josep Baroey, triotes i ratifica la seca actitud.
PARA
TES
CASES
seva elegància i el seu art, Migué per
i diputacions i personalitats. de Per això es van retirar de lea
origen la can«. popular. Aquesta lírica
La construcció de Casas Baratea su- tot el (astricta.
Corporacions on actuaven.
popular, apresa de la boca del poble, ¡co
posa un veritable calvari Mil-carate ; priAns d'acabar exposà lea
N'Enric Paleadas comeneä ala
escampada de ciutat en vila per cantora
mer, expedient per obtenir raprcvació ludant la concurrencia que hacia raons de patriotismo que els lia-4
ambularas. En eis temps del fatalalistna
dels estatuts de la societat constructora and a escoltar el parlament del
cien impulsat a col.laborar eta
i consegüent classificació; e, segon lloc, seu ex-tinent d'alcalda. manitas- l'obra de Govern feta per la rema
els joglars van al caten dal senyor i
expedient per obtenir la classiiicació dels
acaben per asa una servidors. D'aquí
joria consistorial, i ramarca las
terrenys; desplés, expadient par acon- tant que el Centre Nacionalista conseqüències, imputables a la
les característiques de la nova poesia;
d'una banda, la satira i la injuria contra
seguir la classificació provisional de ca- Democràtic tlel Clot està semple Lliga, que pot portar la retirada
eta anemia del basó; d'altra, Ir.
sa barata per la projectada ccnstruc- amatent a defensa r els interes- dala regidora nacionalistas, pa-.
trucció... classificació definitiva, con- aos del districte i la llibertat de sant com a cumple resdevingut
aula davoció a la dura, el respecte a la
ccssió de la subvenció, etc.... La casa pat Catalunya. (Aplaudiments.)
castellana, a la mestressa. Vetas ama
Seguidament s'aixecà a parlar en la votació últimament erecta
PARLAIlraNT DEL SENYOR per qua la poesia provenaal canta semresultar barata, am que l'expedient resulta car, llarg i es necessita una pa- En Llufa Massot, el qual fou sa- tuada en plantejar-se a l'Ajan,
CARLES RAIIOLA
pre la dona, mai la doncella.
ciència de Job, perqua sembla que en ludat amb afectuosos aplauda-- lament la revocació governativa
Cana que la cançó as cantada i el poeObert l'acta, el senyor Carles Rahala
de la concessió dala autämnibuaa
Iltsc de donar facilitats hi ha a l'Insti- menta.
enanas
as
musa,
en
deriva
el
nom
ta
:diva :
l
Comeneä manifestant que va i senyalà la poca importäncia que
tut
de
Reformes
Socials
un
espeta
de
Geheies
al
seu
art,
protede
trobador.
gador:.
Avisi ir.augurcm IsAtenca de Girena,
anar en candidatura designat per la Lliga dóna a l'esforç fet pela
N'Emili Veta-hall canta bellas entupo- poner reparos molt pronanciat.
. hit desita,m que sigui casal de la cul- git pels poderosos, els trobadors es
un parta politic, si ba a l'orador nacionalistas del desa distrietra
No
podria
la
"Secció
de
Folias
Socreen
una
posició
indspendent
i
van
de
sicions
d'autors
catalana,
cm
plagué
ratas
> tura gironina, llar el.-1 s'arradossin els
cial" de la Mancomunitat de Catalunya li cap la satisfacción que va sa- tant en el que fa referencia a la
postes eatudiosoa, amar d'activitats a- cort era cota a alegrar les subretaules. en "El que et (Hala", d'En Morera i era intervenir en l'assumpte i acabar d'una ber defensar do tal manera els provisió de la tinència d'Alcala
Per aix6 la seva pcesia es un cant cent el "Brindis", d'En Pérez. Fora de proairituals.
grama canta exquisidament "L'emi- vagado o posar en desataban alinenys interesaos del districte, que ob- dia—salvant tots els respectes a
. Grans han cstat les dificultats que ha- voltea repasa. I s'imposa un desdoblatanta organismes com salan creat a tingué l'entusiasta aprovació de l'amic que la regeix—com a la
ment
dc funcione: trobador i joglar ja grant", d'En Vives.
eem cingla de va-x-er per arribar a
al
La nastra felicitada, als masics de rombra de los paraules magiques de "Ca- lada els estaments d'aquast, nova divisió electoral, que per a
amasa ball mota sat d'Inici. para les ha- no seran sinónima; el trobador serieV>
se, Barata"?
dentostrat en l'homenatge que li aquest melle baluard lerrouxista
Valls la N'Emili Vendrell.
rta ves audes gairebé toles, amb joia, compositor, el joglar el qui diana a
J. Torrellas
fou tributat, i que considerava conquerit pel catalanisme siga
J. Fa. G.
giras fe, ama el convenciment que faiem r.Z.,ixer les obres d'atad.
De mica en mica el sentiment trohaun deure envera els electora do- nifica l'enlairament deis radie
a abra bona de tracreandancia collecnar-los compte de l'actitud dar- calo, demostrant amb mirras que
.(na, que cata per dasszunt de r.osaltraa dore.sc cvoluciorta. El culta a la dona
EL
DESCARRILAMENT
DEL
causen profonda impressiö a rail
rerament adoptada.
A ha d'ésser cautimaaaar, performada i es convertit en vassallatge d'amor, malta
TREN
DE
TERRASSA
copa sensual; el partidisme me la llestEigurava jo a la Lliga—diu- ditori com la vida/ha del senyor
tlPerada.
unlaferriaada agresSr. Director:
porque en aquella moments era Eseolä, no seria possible amb la
'a En al.ludir a carta dificultats, lose - tat imposa esdevé
el 'TICS /matee sentiment de vanjaaforma en qua quedarle el distrida
Tothom coneja, aproximadaarables da tot emnernaunant, no ho faig cié,
Per si la creu publicable, li agrairé la- l'entitat caltdal del nacionalisme,
al.
Del
mariclatga,
de
l'amor
i
Porgull
i a (Entre de la Lliga väg seguir desa.
Ç153 aseas to de plana. Bcntingudes les
mena el papar que fan les dones sereixi aquesta carta oberta:
en
tela
una
caracterlstica
de
I:.
poesia
Acaba, amb eloqüents pana-,
Scuyor director dels Ferrocarrils de figurant fina que la me y a coas:41.if i.:attats, a ama:amas els obstacles trobadoresga: l'honor. Aquesta poesia en el enún neallometa. O bi a
ciència ene va indicar que no hi les, oferint-se a tots i demanant
¡gaza serveixen per esEznular, catan ens cau
l'harem,
mig
martes
Catalunya,
S.
A.
de
tedi,
o
bó
en el del acte d'ama una literatura
que els que vulguin ingressar a
podia continuar.
;donen mas forza per a caminar i aseenCiutat
clame que en constituí en la seca al costat de, l'aae tirana as l'aRecorda la convocatbria de la Acció Catalana no ho facin poro
* fina aconsagair un ideal noble cosa da
rada.
per
afolt
stayor
meu:
Sogons
sembla
originalitat mas gran. Brillant i artifiil arel
De mas a mas, cd vol que cl a persones interessades en desvictuar el ve- Conferencia Nacional Catalana, i tata per personalismes, sind per
ciosa, rica de llengua, bella de formes
ritable origen del descarrilament d'un el doeurnent de la Comissió d'Ac- la convicció que aquella ea rania
; Nastuda amb dolor, nosaltres l'esa- i variada de ganares, s'avanaa aruns Lapa el rostre.
Sembla que aquesta situació dels trena de la líala de Teerassa el pas- cié Politlea do la Llega, en el ea organització que pot treballar
¡ ,marem encara mas aquesta obra, segura quants malas a testa xara lírica reminiamb tota eficäcia per la Ilibertat
1 ekte aird ella arrelarä ma fortament en sa; té, pena tm cercol limitat d'idees, terrible comença de canviar o sat dissabte, circula la versaó que la qual declarava fora de la dateide Catalunya. (L'auditori penas
ala comciencia de la siotz.d.
causa del sinistre que, per sort, no salas plina de la Miga els que votessm
poca elevada moral. i és propensa a comença de volar canviar.
No fa gaire Mine. Luden Saint gué de doldrc una catästrofe majar, fou les conclusions de la Llorad»), romp en una entusiasta ovalas
( Caimencarn les mames tasques ami, les amanerar-se. No pot separar-se Vamcié en acabar e l senyor Maaso(
el fort veas regnant, versió que nalga c ia.
¡bite a mig far, as cert ; paró havent es- hico que li fau de bressol, dl : celtismo invita, a la residencia de Talas,
els tunisencs notables, que ac- podre admetre co ma verossanii, i molt
Explica la constitució de la la seca peroració dificil d'estrada
,Ist "semi; l'Atanen des de primara cortes de l'Occitania.
tan.)
:Cana. no hasaart volgut ajornar Més
La poesia trobadoresca adquirí tan rk. ceptaren la invitaciti presentant- sierva qui recordi un sic la topografia minoria consistorial d'Acció Ca El president de l'entitat, sea
talana. Dea d'aquell moment po• Hemr4 la hmuguradai. Caminan:: amb la pida fortuna. que ben acial la veiem con- se .acompanyats de Ilusa esposes del lloc on ocorscgué raccidant.
confiarla cata des dal primer moment cenada en Ics regions extremes de la i Ilurs talles. No hacia passat
En canvi, sí que és molt possiLle que sàrem els cärrecs a disposiciú de nyor Panadas, clogua l'acta, pese
cl m 'ata principal sigai el poc compte la Lliga, i explica com, el pre- sant de sellen que rúnica manea
llia.s ltavou atut-gat, aperem que a no lar- ¡lengua d'Oc i fins en d'altres que li aren mal 1
Quas! sirnultäniament, Pierre que tenen alguns conductors en complir sident d'aquesta, en carta qua na de fer que En Massot i els ala
illat aquesta institució serà un ¡Inc de esa-aligeres.
,ircbalt i d'estadi que influirà amb afiEls primer! trobadors de qui en tenim Beata constatava a Constantino- l'obligada que tenen de no estar distrets Ilegal; no admeta la renúnctse i tres regidora d'Acció Catalana
liara:1 en cl malorament de la amara clu- eles nones i les obres san: En Gui- ble, la desaparició progressiva quan tema cl tren en marxa, cosa que he recorda les paralelas anilf" qur s'inhorporin novament al Conaiaa
ala en els seas aspectes d'art, de cultu- llen: IX. coarte de Pcatiers, En Cer- del vel i rassistiencia de clames pogut observar en mis dataa ocasió, en contesta el cap de grup realte- ton, as obtenint el triomf d',`Ot
ra, de beaesa, de sanejsznamt, dc mora- aman, En Marcataa, En Bernal de \T en- turques a les secas couferancies. acure cosa catan menjant enraonant amb nalista al Consistori, continuant ció Catalana a les primerea
Ilavent començat tot as qües- algun passatger conegut tot i tenint la ela regidora d'Acció Catalana ac- alecciona que es presentin. Do4
tadora, Jaure Rudel, N'Arnau
Ata sols 1ln mol sobre la parscnalitat En Giran de Borne% En- Bertran del ti ó de tamps. A horas d'ara les porta de la cabina oberta o be discutint tuant en la vida municipal cern mana el coneurs de tots per tre -u
'del nostre pritn2r ceetlerenciant. En Ni- Born. noble turbulent i guerrer incansa- grana modistas de Par:s ja deuen apassionadament amb personal del tiara abans, accentuant, paró, el sen bailar pel triomf de l'idaari
'Cola,' 4-01wer és es deis joy as que mas ble; En Pare Vidal de Tolosa, clan Joma haver intensificat la propaganda ficat dins miel departament reservat al sentit nacionalista i treballant d'Acció Catalana. (Grans aplauso
en tutea les comissions per l'obra di monta.)
i henaren la ei7mcia cata t,ra D-is-ble . i don Quixot alhora, i moas alises, pels per convertir a llar religa:, les conductor.
Lacte resultä magnific. El SGee •
del doctor 12u.r.iS i ' Lluch ell ve a con- mutis la poesia trobadoresca s'estén per musulmanes benestants.
Aix6 manifesta que estant la segare- de Govern que el cos electoral
Es possible que alguno rallara
tinnar, amb CIS 3203 profunds estudio les torres mes Ilanyanes.
tat del passatge a merca del major o rne- els hacia confiat, juntament alab nyor alassot fou acomiadat afma
A Catalunya, l'escola comanaa el se- de tuses, de tunisencs, cralarbs, nor compte que posi cl personal ea les els altres companys do la maVibre l'amiga literatura catalana; VoLuosament.
bra del sa'ii catedrtit, iniciada pis satis gle XII. Totseguit dona flors i fritas cles d'un punt de vista particula- horas del seu treball, se l'ha d'obligar a joria.
risaim,
vingut
dia
que
es
daaguin
gloriosos antecesora. En Rabió i Ors i exquisita. Tres grups queden ben defiestar completament isolzt de tata persoPera vingué el famós article
nas: Rosselló, Pireneu i Gironès, amb . del cansa. Es evident, pera, que na estranya al servei del tren, indas el "Pilca política" publicat a l'asEn Mira i Fontaaals.
a
nosaltres
europeus,
des
d'un
un
nombre
de
bans
trobadors.
peraonal de la Companyia, a exccpció gan de la Lliga "La Veu de CataEta plan sobretot de remarcar, a praDe tots ella el mils interesant per la punt d'e vista general, ens ha de dels moments o ocasiona especials.
p6sil d'En Nicolau d'Oaver, que ell n)
lunya". (L'orador llegeix eta
plaure.
seu
nombre
d'obres
a
En
seva
ist
i
pal
as pas solamast llame d'arxiu i de biAprofito talaba l'ocasió per fer-li ob- fragmenta mes interessants.)
Ens
ha
de
plaure,
per
esguard
Ccrverí
de
Carona.
que
floreas
en
la
soblioteca. Des de l'ar-..in, des de la biservar l'abús que significa el tolerar que
L'artMle esmentat no va ataca
bliotaca, ell ha santa cla anhelo de ma- lana mitat del segle XIII. Documental- a la civilització que evidentment en els colases de la liuda de Sarri ó s'ad- lar les nostres consciències ni
INSTITUT DE FISIOLOGIA
tara del nostre pabic, i sosse delatar eta mena na san sah m'es sirle que l'any guanya aja' que les dones s'hi meti el transport entre mig deis passat- les nostres conviccions, pera si
Avui, dimecres, dla 7, a des quarts cls
seus tatutlis literaria, 1:a treballat per 5269 acompanyä l'infant Pare a Casta- barregen.
gers, de gran nombre de puta de llet i la nostra sensibilitat.
set de la tarda, començarà a linstitut de
master aquests anhela Recordeu Le Ila, on conegué el rei Sabi. Pesó si ala
cistells de gratis dimensions amb queviuRemarcit la diferència del cas
res, causant la molastia del que es veu sos Garcia Corlas i Maqueta Fisbalogia (Facultat de Medicina), el
Vera altissima actuariG C3n1 a president documenta callen, el poeta parla; en els
eurset de la sirte organitzada per l'Ase
de la Camisa:6 ed Cultura de la Muni- seus censos hi trobem un abundantissim Conquistador suscitaren a darrera hora precisat a utilitaar els trens.
d'Olardola, els guata paranginaentre els seta. fills, llurs partidaria i
cipal:tu de Barcelona, actuació que as- cabal de noticies.
No dubtant que aquestes observacions va l'articulista amb el deis re- soeiriei6 Catalana d'Eatudiants, suba
segur
que
de
jove
fou
joglar,
Estic
"Eisiologia de les estructures eaLlularsa,
indirectament en moltes d'obres—cons en meruixeran l'atenció de V., quedo s. s.,
acayala tala apoca pea nombre d'asco:ea
gidora d'Acció Catalana. No cris- eneunianat al subdirector
rlostitut,,
construida a la capital catalana, maga cana sembla demostrar-ho en l'allego- la Paula del Rosinyol—els excita a raNarofs leucabado (da cap paritai en aquests caEn J. M.
nifkament dotadas. lIceordeu les scv:s ría la "Faula del Rossinyol", i deixl vinença.
sos, car el; dos primera senyors
Dc la segona mcitat del segle XIII 1
• ••
tor.fffincies, els seas articles i les seves la ingleria per a ernpendre la carrera
UN "PREC" QUE MOLTS esmentats renegaren de la filiamumanyas aalitiques d'aquests darrers de ¡'art trobadoresca. Fou protegit del de la vida catalana de ls cort, raas el
de set a vuit de la
Tots
els
dijous,
ció política que ostentaven quan
FA,N SEU
Arraps, a les guata ha aporta! el scu rol Conquistador i després del rei En millor document En Cerveri de Giroobtingueren les actea, matra tarda, el ¿instar de l'histitut thaueM
aber, la seca siar.critat, la seca noble- Tare, al qual endreça bon nombre de na. Tota la noblesa reviu en cl TestaSr. Director:
que els regidora d'Acció Catala- CA:35, ("Sonsea de ('ent) En J. .1. A.. Bes..
poesies, i mees especialment encara de la tnent i al Halda besi dit.
' la, la sa y a finor eapirituaL
El Prec d'Un Culata apa- na ama tan nacionalistas coses (rana, doctor en Lletres, dóna un cura ptl•
;
casa de Cardona.
hacia conrcuat lamba als generes d i
1 DanCS dl no podia pos dcixar de colregut en aquesta mateixa recaló, el dia
bite de cultura francesa. Deaenrualara
En Cerverí de Girona es el mes cadàctics i atarais; ell no ¡odia transigir
'Iakrar a la matra obra, i quan li hayan
sembla molt atinat i abulta.
el provinent dijous el tema: "La pelote
de tots els trabadors. Fiarla en una arub els previligis de la fortuna, i no 27 ife fcbrer, ens
Nosaltres--contireuä En Mas- re tranaaise moderna Punta de Clavan'.
maldat, en moltes (l'ocaoptara
'lavaza
demmat la conferència inaugural de (alle
apoca que Catalunya estava desnigada perdia ocasió per a tallar als rica.
sot—hem anal intensificant el
l'A:coca da Girona, ha ringst gentil - da
siona
par
recollir
les
Literessantasimes
la Provenza, i din que no hi han troEn la seva darrera apoca, cl malpar- L'amases fitoljgiques d'un positiu i as- p ostro nacionalismo. En casis,
meen a dir-nos la aava docta parau - badors minora que cls catalans i parla
ELS ESTUDIANTS
lar de les dones i deis rics esdavingui tin•alac valor, i mai no ha y al pogut as- els directora do la Lliga han anal
la
•
de Catalunya no com un territori,
un lloc comú a En Cerval.
Da «tal trumés al ministeri d'Imana.
accentuant la seca tattlica
salir el nostre propasa.
• Ens padara En Nicolau d'Olwar cam una patria.
Talaba colgué seguir el corma, la
sCostaria gaira de pa s tar a la rea- tervenció i do col.laboració amb eta Pü l tt i ea el següent telegrama:
d'un girola parché desconcgat: el traargalia la carreta popelar, part de la vestidura provanaal, i dl era l'home
"Assabentats reunió Cuusell Estat es.
Eis - la politica espanyula en la qual
tador Cervera que va ciare en una seva producció esta escrita en una llen- qual Ii esquela menys. Cerca manas un litat la proposició d'Un Catulj
perra' solueid inmediata asairacions eau-.
su? Estera convençuts que tcts ala ate nosaltres luan parda la fe no
¡ poca esplendorosa de Catalunya, sala gua planera i viva. Així podara veure la afecte acústic. Veicu - ne una mostrar
Universitat Maree.
pirata subalterna
ens preocupcm d'aquestes qüestions ho creient, com ons onsonya l'aspeel regnat de Jaume I i a comenaamants
que su darla dis que no li daria
lona.—Saltor, preddeut Astioejaciti CaTans —afaies—,pesans—c danJ
riancia, on la eleva virtualltaa
agrairien, amb nosaltres, a LA PUBLI.
del ragnat de Pare cl Gran. Rccordo un Inri si son pare no la% pregava", la
d'amor
Quasi tots els regidora d'Ac- talana d'Estuillauts; Pou, presIdent
Cll AT.
de la poesia d'En Cervcrí de Girona "Viadryra", l'Espingodura", la "CeloAy—ses jai.—qu'esniai,—ni fai,
a_.ota Pavadas:ea do Catalana proceda:in da la guerra Catalana d'Eatudiaute.."
(Pala-cm que em fa pensar asnb el nos- srsca"w la "Pegtirsra »,, can«) d'home
d'en flor
Joventut Nacionalista, que se in- SESSIO NEGROLOGICA ati L'ACAtre temps: quan a queixa que ca doni que ofereix pagar l'amor amb
Cerval tcnia foraa per ha y a dut la
pro havia representat un males
snolt niés valor a les riqueses materials
DICHA D5 CIENCIES 1 Alt'le
gonolla Gen escotada
nostra poesia, en la segona meitat del
dins l'organització i ladrado de
que a la noblt•sa. El riostra Atener! es
passat se celebrà, a loa ala
ab prna de «Alias
maje XIII, on arribà a principis del XV;
la Llign,, i aquesta Joventut, er, deDi:necees
Fraposa afirmar la veritable noblesa, les
la tarda, al &ala d'echa de la Retal
e gareial.ra beta cardada.
colgué seguir, pera la tradició i la moda
celejunta
general
expresan:1mM
lealmi del era i de la lintel:agencia,
Aeatiatuia de Ciaaeles 1 Arta, l'anunciaDeniä sera repartit ala socia d'Acció
Per damunt d'aquesta correntia uniSi En Cerval, pera, retornava a la i acatä els prejudicis trobadorescs. Po- Catalana i posat a la venda el número brada, aprovä la nostra actitud da asistid per honorar la mamaria dala
Ea remarcar el conferenciant que foren ductil§ acairemies aetiyam Roversal que sols cmpeny a la gent vers sa y a amiga manera, era obligat i a con. dia haver cstat el capitost i cl mestre corresponent de la publicacij oficial d'ucom no hi ha cap mancameat a mon da Maujam, a 1 Botaran, Ratea Pula
la posseselió d'aqualles riqueses i del tracor. Canana era poeta per necessitat, d'una escala nacional opulentasima; questa manca.
escala bandera que els poeta a la canBatida física
per6 tanabé ho era per vocació; els vers- s'esforça d'ésser un deixeble d'una
Valla 'ataread doctor Jaume -limera i
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El preaident, simpar Eduard Alcohd,
doctor Joscp Maria Roca ene donava a li ara un gran place.
Consell Central.—Entorn d'una cstadisTrobador aulic, no podia consagrar-se lvos Nicolau d'Olwer fou molt aplauda tica.—"A les dones catalanes", per Vic- dora nacionalistas, i diu que per saludó els assistenta I retuarea la hopo>
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El senyor Carlea Rahola tancà lade toria Delatas i Puja—Revista de La cipala cap nada partit naciona- senyere C!astella, Malqus do Campo.
reis Pera III i Joan I: aquella data va tala; tot i alza, alanms se'ns en conseral conferenciara i al púlala i Premsa.—Comentaris: Catalana deseas- lista havien recollit vota dloatua Manee 1 Pontsere Ilealren lea neeroleagraint
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Pedra de Girona, unas una llegrada en de la amó de rinfant N'Enric per Car- trasmetcnt a ¡Institut d'Estudia Cata- ció nacional.—Informaci6 cstrangera.
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Ell té la paraula. Escolteu-to.
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mediata represa
de negociacions a
la lila de Prinkipo
París, 6-Un despatx de Sofia, derigen britanic, al Motín, diu que el periódic turc Proodon anuncia que Turquia ha acceptat la represa immediata
de les discussions sobre el tractat de
pau a Prinkipo.-Havas.
L'ASSEMBLEA D'ANGORA
Angora, 6.-L'Assemblea Nacional ha
nomenat els individus que han de farrear
; la Comissió de Relacions Exteriors, havent-ne eliminat un deis elements més
extremistes.-Havas.

!

Fa SALU-

;EL REi D'ESPANYA
DAR EL MUSTAFA - KERIALPAIXA

Angora, 6.-Ha arribat a aquesta capital un enviat extraordinari del rei d'Espanya amb l'objecte de saludar a Mustala-Kemal-paixa.-Havas.

Situació alarmant a GrCcia
Es imminent un moviment
contri rrevolucionari
Roma, 6.-Les noticies que es reben
de Grecia són molt alarmauts, acusant
una extremada gravetat de la situació
en aquell país.
El Govern grec exerceix una rigurosis-sima censura; aixi es, donas, que es
fa molt difícil el rebre noticies definídes sobre la situación.
Per viatgers arribats de Grecia se sap
que la població dóna mostres d'un gran
descontentament contra el Govern recelucionari i que ja esta causada de l'actual regim.
El Govern ha fet emplaçar durant
hita la nit nombroses caneas als punts
estratègics de la cittat
El cap militar del Pireneu ha anat
precipitadamet a Atenes amb l'objecte
de conferenciar amb el general Metaxas, el qual sembla éscr el cap del M o
-vimentaroluc.
Els soldats circulen pels carreta
teces completament i indisciplinats, rnaLestant cls pacífics trarseunts sense que
els oficials s'atreveixin a intervenirhi.
r
Es creu imminent que esclati el moViaracnt contra cl regim actnal.-Radio.

00EL

nou covz.R2ADC:r2 DE GIBRALTAR

Parfs, 6.-Le Petlt Journal p (ca
ima nota oficial de Londres dient qui
Fajudant de camp del rd Jordi, general
!Charles Moneo, ha estat nomenat gogernador de la plaça de Gibraltar, en
hubstitució de l'actual governador, que
ha de deixar el seu Une el mes de setembre vinent.-Havae.

piaussio DEL MINiSTRE ANCLES D'H!GtENE
Londres, 6.-La Premsa anuncia la
dimissió del scnyor Arthur Griff ih Boacawon, ministre d'Higiene, derrotat
;es eleccions complementarles celebrades
a Mitcham.-Havas.
VIOLENTA EXPLOGIO EN UNA
FARIA DE GAS •G:- 17 FIERITS
Londres, 0.-lla ocorregut una s iolanta explossia a la fabrica de gas de Satlay. Els danys materials san molt
uato. 17 obrero han resultat greunicat
filete - Radio.
L'ASSOG:ACIO
iS ANGLESA I EL CAF.1PIONAT
DEL mou

'

Londres, 6.-A conseqüencia de la decisió adoptada pels Estats Units de no
adherir-se a la Federació de Lawn-tennis mentre el campionat del món sigui
detentat a perpetuitat per una sola nació, l'Associació d'Anglaterra ha resolt
abolir des del primer de gener de 1924
qualsevol campionat sobre els altres
equips, essent restablerts a l'esmentat titol arnb el consentiment m'anime de les
Federacions.-Havas.
EL KAISER I LA PROPIETAT
DEL FAMCS PALAU DE L'ACHILLEION

Atenes, 6. - Als cercles ofi
cials, i referint-se a les noticies
que venen'de l'estranger respecte de la Propietat del ternes Pala)/ de l'Ad-id-clon, on, segons ru mors circulats, aquests dies
pensa fixar la seca residencia,
ei l'hi pernocten, l'ex-kaiser Geillene es diu que, en efecto, encara que l'esinentat patato es
propietat d'Alemanya, actualment està sota segrestament.
Per altra part e'assegura que
el (Joven) hel.lenic no permetrà
sota cap concepte que l'ex-Kaiser resideixi a Corfú, lloc un es
troba el susdit Palau, ni en cap
altre lloe del territori (le Cirecia.
5-11avas.
LA MULLER DE LEX-KAISER A
CORFU
Doorn, 6.-Ta multar de l'ex-Krilerr
maulera sola cap a Corle, per tal de
veure l'erttat en qué es traba el celaren
de l'Achilleion.-Havas.
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1E1 Canceller Ciiiii) convoca el Reichstag per protestar
de les noves ocupacions

47-

ombrosos r
mats de llops
festen el sud d
N

Els generals Dégoutte i Godlèy 4rriben a un acord sobre el pas de tropes territori
Riga, 6-Els llops

o'han
extraordinäriament al Sud de i/
havent causat gran estralh t ti

franceses per la zona britänica
Berlin, 6. - Sessió del ReichsLag.
El president de la Cambra, senyor Loewe, declara que hacia
estat convocat el Reichstag abans
de la data que s'havia fixat, per
les violències i provoració que
està essent víctima l'Alemanya
Occidental.
El president pronuncià despres frases de sentiment per 'a
mort del senyor Mayer, ambalxador que era d'Alernanya a París.
Partit a continuació el caneeIler senyor Cuno, exposant a la
Cambra com foren ocupats el die
3 del corrent per les autoritats
franco-belgues esls llocs duermes
de Mannheim i Karlsruhe i les
fabriques i generadora electrice
de Carlsbad.
Protestä contra aquesta neupació que qualificà dil.hegal i a y •
biträria, així cono trotes les realitzades a les ciutats on s'han
Metal-tal, les tropes franco-belgues.
Termin à dient que el Govere
trances no ha lingut mes que
desenganys en teta els
ealculs i fracassos en les seves
combinacions poniques.- llevas.
EL CANCELLEK' 1 ELS PZR":11 - s
Berlín, 8. - El canceller Ceno conferencià allir a la tarda
amb el president del Reichstag,
i avui rebrit la v:•sit'a dels cape
deis partits polilics.-Havas.
EL GOVERN ALEMANY NO FE.:1ir,i-rvenCeIRE LES on.A=PIS DiPLONIATI .'2UES Arma
FRANÇA

Berlin, 6 , .___ Segens la Premea
alemanya no te fonament la noticia segons la qual . pensi ea govern rompre les relacions diplo-

mätiques amb Franea.--Radle.
EL rns DE Tier?:.:?.. FF:e.fICEs-a- s PE1 LA ZONA ElE;17ANICA
Londres, 8. - Comuniquen de
Coleada al "Times" que els generals Degoutte i Godley han aeribat a un acord, el qual sera
sotrnes avui mateix alls Goveres
de Londres i París, referent a'
pas de tropes franceses a traves
de la zona ocupada per les
ces britaniques.-Havas.
UNA CONFEF.ENCIA ENTF..7 El_fi
canussmus FRANCE3 I BELDA
Coblenea, 6. -- El general De-

goutte ha conferenciat amb l'Alt
comissari belga sobre les diverses qüestions d'interes que afeeten a les operacions, entre elles
la presa d'emplees all territuri
ocupet.
En l'entrevista tractaren fanobe l'Alt comisan i belga i el gene •
ral francés de la manera d'organitzar l'administració dels ferrocarrils per part deis
vas.
LA SITUAZIO A VEDKLINHAUSEN
Dusscldorf, 6.-Ahir s'obrí al pablia
l'estació de Recklinghausen.
L'atur forçós afecta a gran nombre
d'obrers, pecó per primera cegada ha
estas demanat treball a les autontats
d'ocupad&
Per hacer comes actes de sabotatge
han estat detinguts dos caps d'estaca.),
i, deanes, ha estat també detingut un
individu per hayer fet malbé les resclases del canal de la Ruhr a Hernia
Les autoritats d'ocupació han COliii5Cat mil milions de mares palier que anaven destinats al Banc de l'Imperi.-Liavas.
EL T7tEDA"...1. A LE -3 FABRIQUES
DE MUNSTER
Dusseldorf, 6.-Es din que a la regió
de Minister les fabriques de
i :dalas no treballaren dutant el mes sie febrer sinó quatre dies cada settnaea A
les fabriques d'electricitat els preus igualeu i amb freqüencia pugen als dels altres paísos.-Ilavas.
COMESTIBLES PELS CBRERS
LES EXPULSIONS
Dusseldorf, 6.-Les auteritats militars han hagut d'auxi liar els obrers,
obrint magatzents de comestibles, an
els quals es va aunare el pritner di. pel
valor de set cents
loares.
Els remesentants el ahmet s associadons obreras han demanat a les diles
autoritats que sobria a idee.; chilate
magatzeins analegsa-lIa t as.
LES EXPULSIONS
Coblenel, 6.-Des chi ¿la te, de felina- ültim fino el dia mime; de ¡'se tus!, han cstat practimile; per k.; atnoritats franceses i begue), tres (entes
Ines expulsions, i des del dia 18 de gener d'aqucst any fina a la data, set cantes cinquanta dos, de 13 quals, cinc
crisis quaralta vuit ho han estat ti la
zona ocupada Ims frawerdelay_as.
._

Dusseldorf, 6.-Els romerciants 'aquesta població han estar netlecats pel
Govern del Reich, mi-, totes les perdues
que hagin aofert per hace: -se negat a
cenare Ilurs anides ais frunces. ); i belgues, aixi caen lea confiscaciona oc
mercadories que hagi seden, els serin
reemborsades íntegrament.-Navas
ELS-MINAIRES DE BOCHUM DEMANEN PROTECCIO A FRANÇA
Bochum, 6 --Eta obrero d'una mina
próxima a ameata població han viajar
delegats a les ast atarais franceses, amb
l'objecte de de n nai-lo, protecció contra una serie de coman: que han començat a 'ésser dictats per la dines-rió
de l'estimulada mesa -Divas.
ELS EXPORTADORS

BURG I L'OCUPACIO
Hamburgt 6.-Reunida l'Associació
d'exportadors, ha estat aprovada una
meció demanant al Gocen/ que siguin
concedidas a les fabriques rchnanes i
la Ruhr totes les majors facilitats per al
seu desenrotllament
Aixó s'interpreta com una discreta excitació al Govern del Reich, perquè deixi disser prohibida l'entrada a l'Alemanya no ocupada deis productes dz les
dites regions.-Hayas.

NOVA COLLISIO ENTRE MEA/Enes DE LA LANDSWEHR I
COMUNISTES
Berlín, 6.-Sla registras una nava
coLlissió entre alguno 'timbres de !a
Landswehr i els comunistas.
Tres individus han resultat greument
ferits.-Radio.

ELS IMDUSTRIALS ALENIA173
DL:ii :DEN YACTAN
Loadres, 6 .- El corresponsal d >I
Mumaestar Guardiun a Dusseidorf telegrafía al my peria,die dient que no hi
ha dul,te que els grans ,,industrials desitgen entrar en tractes arnb els :MataHavas.

DETENC10 DEL E:A-LL.:
LUNEN
Dusseldorf, 6.-Ha estat deliagut per
ordre de ics autoritats d'enmanta l'alcalde de Limen, per haver-se negat a
rtstablir la llur elictrica.-Havas.
EL DEFICIT DELD CONREU3

ALEKANYS
Berlín,' 6.-El déficit del pressupost
de ClnIreild puja a la suma de 23] tua
milions de mares.-Havas.

ELITNUCS DE LA FROPAC9MDA ALLMANYA
Dusseldorf, 6.-L'enquesta oberta sobre la retirada del pase al corresponsal alemany d'un periiate dalinsterdam, ha demostrat que el dit periodista
deforniava siatematicament la realitat,
inventava escenes que despres fotografiava, injuriases per als franceses.
Quan fou sorpres en el delicia., injuria també a le sdites autoritats.
En ocupar-se la plaça de Bieiefeld, les
autoritats s'incautaren dama carta del
presidant de la propaganda alatuanya, dirigida al prefecte de Munster, en la qual
es declara que l'esmentat periodista estas-a protegit pe' ministeri d'Aiers
Berlín, y tenia la misató especial de filmar suposades escenes de cLEncia,
acompanyant-les de comentaris, amb lobjede d'exilar als países neutrals.---Tlavas.
FRANCA DAVANT LA PROTESTA D'ALEMANYA CONTRA LES

NOVES OCUFAC1ON3
Paris, 6.-Per iniciativa del
Canceller alemany Cieno, el Reieli
ha prutestat contra l'out/pació

de Mannheim, Karlsruhe i Damstadt.
França no ha tractat mai, encara que ho declari així el canceller alemany, d'exercir hegemonja sobre el ferro i el carbó,
ni tampoc procura el desmembrament d'Alernanya, Franca vel
només que se li paguin les reparacions. El Govern trances repeLides cegados donä a coneixer
que no abrigava cap pensament
d'anexió ni idees imperialistes.
Quan el senyor Cuna enurnera
els sacrificis realitzats per Alemanya i defensa els Sella industrials contra el retret que eviten
el pagament de les reparacions,
s'oblida sena Milete deis sacrificis de Freno des do quatre anys
eneä per reconstruir les regions
devastados.
tAlemanya no ha pagel a Eranea, des que ten/Aloe la guerra,
els 5,890 milions de marca ora
que a Mol de re p aracions havia
d'haver pagat. França ha rebut
fins ara 1,779 ssiiíio,ss, quan t itat que no arriba a cubrir lee
desposes d'empeció, ni els oveneos que li han estat fets fins a la
data.
El Govern D'anees, des que
termina la guerra, ha gastat 05
Mel miJi
fee feL1141.
sus13

ge

54 mil milions ho foren solament

Ni la pedida ni les autoritats donen

a les regions devastades. '
La prova plena i absoluta que
el Reich, aldat pele industrials
alemanys, tracta d'evitar el pagament de les reparacions, esta
en el fet que malgrat de ('cetapació de la Ruhr i de les considerables compres de carbó angles, fetes amb divises estrangenes pel Govern alemany, el
canvi alemany ha passat de 52
mil per donar a 22 mil, i a mes
a mes Alemanya declara que es
pot passar sense el cartee que rebia de la Ruhr.
Les quantitats esmerçades ara
pl-hei Reich per fer pujar el mere
i en les compres de carbó podien,
dones, ésser esmerçades en coasplir els compromisos de les reaaracions, puix la baixa del inane
es tan artificial com el t'entonen
centrare Tota cegada que Aletnanya es pot privar tan temen/en tile les 3.288,000 tones de
carlaS que rebia mensuali»ent
la Rular, pot cumplir en la s e va
totalitat el programa claborat
per la come-e-816 de Reparacions.
Les proposicions del Comile
de Banquera, de les quals parle
el Canceller Cuno, tenien per ohjede immediat reduir els ni-edil:8 de França sobre Alemanya,
sense discussió. I cono quo
aquests cretlite amb pronos feiners cohreixen les necessitats
la República francesa, es ciar que
les proposicions encaminades a
aconseguir la seca reducció no
podien menys que ésser rebuijades.
El Govern trances ha dularat, pel altra part, moltes vegades, que la qiiesti6 de les repaeacions havia d'esser reglamen.äda de eonforinitat ando el Traetat de Versalles, es a dir, do conformitat a les decisions de la ccmissió de Reparacions i no de
cap Comité de Banquers.-leavas.

creclit a la versta feta circular per la
propaganda alemanya, puix els detinguts
són molt coneguts.-aHvas.

FNÇA INANTINDRA PS1 ARA
ACT1U LA CI.12NTA DEL El

París, 6.-E1 Consell de ministres ha decida mantenir en
servei actiu fins al dia 31 de
maig la quinta de 1921, la qual
havia d'esser llicenciada durant
el mes d'abril.
El Govern ha decidit, demes,
decompenear ets allistaments i
reenganxats per sis mesos.-elavas.
oal,e00Wmrr2eafaerrtteshrdIrdl
LA PROPAGANDA :-: EL ROBATOKI A L'AMBAIKADA ALEMANYA A ROMA
Roma, 6.-L'explicació alemanya en el
que es refereix as robatori de l'Ambaixada, scmbia cada cegada mas improbable.
L'Ambaixada, en efectc, reconegué
que hacia mobilitzat tot el personal innb
l'objecte que exercís vigilancia per a
sorpendre els lladres, ja que feia alguns dies que rondaven l'edifici individus
sospitosos.
Es estrany que l'Ambaixada organitzes pel ecu compte el servei de vigilancia, cense prevenir per a res a la policia italiana.
Es igualment estrany que els liadres
detinguts entre dotze i una de la a/atinada as fossin tramesus a les autoritats
italianes Has a les non sin mati següent. Sembla que l'ambaixador s'hi va
negar en principi al.legant l'extra-territorialitat de l'Ambaixada.
Cap agent de la noticia italiana ha pogut comprovar l'afirmació deis alemanys relativa a que els Iladres siguin
agents d'espionatge que intentaven únicalmad apoderar - se de documents.
Per altra part durant totes les diligencies que slan portat a cap, l'Ambaixada
d'Alemanya hacia ja Ilant,• at a la publicitat la seva versió del fet.
Segons una noca versió referent al robatori, &nubla que bi intervingueren uno
quants individus, dels quals sois tres pujaren al pis, quedant els altres al jardi,
amb l'objecte d'aidar-los i cubrir la retirada, fugint tota la partida en alai:aneobil (luan va sonar el primer tret-liavas.
ELS ALEMAN73 FAN CORRE
QUE EL nosAsoku L'HA FET
PER FRANÇA
Roma, 5.-La propaganda alemanya
ha fet circular el rumor que lantent
robatori portat a cap a l'Ambaiaada
alemanya, ha estat realitzat per iudividus al servei de França, amb l'objecte
d'apoderar-se de documents pele quals
es pealas venir a coneixement de les relacions italo-alemanyes.
Sembla que cl robatori de l'Ambaixada alemanya bou premeditat, puix els periodistes alemanys finen convecats
seguida, rebota instruccions en el sentit
de dramatitzar cl tet, 45a0.711 carectee

MOR L'ANIBAIBILDOR D'ALEMANYA A PARIS
Berlín, 6-A causa de la malaltia
al paidor que des de feia temps venia
patint, ha ilion a aquesta capital, el doctor Mayer, ambaixador d'Alernanya a
París.
Com es recordara, l'esmentat diplomate havia sortit de París el dia Ir
de gener com a ame de protesta contra
l'ocupació de la Ruhr per les tropes
franceses.-Radio.
PER LA CONSTITUZIO D'UN
ELOC CONTINENTAL

París, 6.-EI "Echo de Paris"
dio que la constituci6 d'un susterna continental, que no anit ia
mai dirigit contra Anglaterra, ea

una tasca que exigeix molt do
temps i perseveräncia.
França ha d'agrupar al seu
voltant tots els paises als quals
inquieta l'existència de seixanta
nsilíouss d'alemanys units o daspersals per tot arree,.
Units amb Bélgica i la Petita
Entesa, hem de tenir present en
el nostre esperit a la Rússia
demà, i el que signifiquen per
a Pesdevenidor les relacione
amb els Soviets.
En data nies o menys pie:ejem,
la diplomacia haurà de tretes llar per al mantenünent de la
pau, i cal preparar detingudament la saludó del problema que
enclou l'exces de pob/acid a Alemanya.-Ilavas.
OCUPAN() DEL QUARTS.11
POLICIA Ds7. MULIIIM
Dusaeldorf, 6. - Ha estat ocu

pat per les tropes franceses el
quarter do policia de Mulacim.
No han ocorregut incidents. Radio,
LA PREMSA I LES DECLARACID:U I Peo p osiciores DE
CUNO AL REICHSTAG
Berlín, 6.-La Gaseta de Voss, comentant el discurs que pronunciara acta
el canaeller, diu que no creu que Curio
proposi en la seva declaració la ruptura
de les relaciono eliplomatiques amb Franca i Bélgica.
Creu el susdit periódic que el canceller
alemany afirmara el seu desig de poder
resol:1re pel miaja de naves negociacions
la qüestió de les Reparacions,-Radio.
EL VIATGE DE CURO A MUNID
Berlín, 6. - El casis-oller se-

nvor Cuno ha ajornat el vietge a
Munic.-Ilavas.
NOTA DESMENTIDA
Londres, 6.-L'Agència Reuter
que ha quedar comprovada la inexactitud absoluta de la noticia, segons la
qual cl datar recollit recentment pelo
franceses a la Ruhr estigués destinat
a l'exercit angles.-Havas.
ELS SOCIALISTES BELGUES
Brussel.les, diputats socialistes, discutint la proposició formulada
pchs socialistes anglesos per a una reunió internacional de parlanteutaris,
acorda eapressar el seu sentiment pel
fet que els obrers belgues no hagin conegut abans resrnentarla proposició, per
deliberar-la detingudament-Havas.
UNA INFORMACIO DESMENTID.%
Benin, 6.-Al5 clreols oficials nordamericans, es desment rodonament l'afir.
mació de Mehlich, comissari de proveímants, publicada al Tageblatf, en la qual
es deia que per noticies d'origen aus %itzat se sabia que el Govern nord-americh ho permetria que es pons-las a cap un
nou bloqueig, assumilu, en cas necessati,
la cura de proveir a Alemanya.-fayas,
_---4*-411.411>

EL REI DE SUECIA A DROSSEL..
LES
Bruasel.lea, 6. --Corr esponent als desiga del rei de eueeia, Guatau I' , la rebuda que ce lj ha fet ha revestit . el earacter de la mejor Benzinesa,
El sohlra suee, en /atizar del tren, loa
alimeat efusivameut pel rel de Bélgica.
Seguidament revistaren les tropes que ele
reteren honora.
La poblana ha tributat al rei de Se
ein una bona acollida.-Ilataa
A IRLANDA
UN COMBAT
6,-Un comunirat oficial diu

que un grup de soklats de l'Estat lhure i un altre de rebels han tingut un
coutbat a la regió Nord del comtat de

lli han liagut perigee. per mes sigo
eandee-Hevas.
-

trine de Simbrisele
,
Han estat devorades mes
de la
usen durant aquests darrers mema

Alguns viatgers arribats are,
neu a Simbrisck han declarat
nombrosissim rennt de llops atad
vor a un campero], a la seva
dos de llurs fills.

Un cavall i un porc que els
pagesos conduien al merma fe*

be devorats.-Radio.
HAN ESTAT ASSASSINATS
NEN/STRE DE COMUNICki
D'UCFIAINA I EL SEU SEC
TARI
París, 6-Comuniquen de Le,.
Xicago Tribuno que ball eme
nata el ministre de COMunicielL
crania i el seu secretad.
La txeca realitza actives Ye
per descobrir els culpaba-la-Ha,

LES RESPONSABILITAT4
BULGARIA
Seria, ea-Cincuenta diputats
rnanat a la Calibra OLIO anear
darant dan Tribunal esaatial*
tres qne formaren para ön %In
sn.1;t pel arnior Guellov.-Rarm
UN ACROBATA DUCHAN

Nova York, 6. - El es>
acróbata anomenat "neme
ca", realitzava aquest metí
ascensió per la façana del
caeels de l'hotel Martinica.
estaca a l'altura del pä
caigué a terra quedan( a.
Una dona que es &chava
els espectadors sofrí
accident que posa en peleeis
va vida.-Radio.
L'ARQUEEISE
ROM DEL PAF,:
SOLINI
6. - E1 nou a^

de Messina ha fea una VISIti
president del Conseil
Mussolini en nom del Papa

vas.

DIMISSIO D'ua SOTS-S
TARI
Londres, 6.-ila presente
dirnissió el SOIS-secretari r

nel Scanley, el qual feu de
tat en les eleccions
complementarles celebradas c
sable passat.-IIae-as.
ALFJRAMTA I LA 001111ISSIO
UNA AM
OFEDIOSA
lecrlin, 6.-En una nota jalea
declara que el Rech DO penas
a la invitació feta par h Cosiu
Lcparacions en el sentit que Alisealt
es faci ~asentar ea la narria eke
lebrarà la dita COSTI:SSió per a watt
cl que fa referencia als Iliuransen
putassa.-11avas.

rePARSICION3

LA TRAVESSUS DEL sao%
EN AUTOMOBIL EL KETOM
DE LA MISSIO CITROEN
Ouargla, 6.-A arrua hora dallar,
matí ca arralar, proccdent de Teclee
tu, la caravana d'autoraöbils
que dirigeixen els scnyors Haardt
breil i Audoin.-Hayas.
LA SESSM INAUGURAL DEL
OONGRES DE PRENSA LUITI.
NA
M. DE JOUVENEL ELD
OIT PRESIDENT
Lió, 6.-La sessió inaugural dil
gris de la Premsa Ilatiaa La cut tr
lemne, havent assistit a aquista a'a:re
personalitats espanyoles.
El president pronuncia mi dilas
nant la benvinguda als periodistas i
que el Congres s'inclinhva iinicarect
exclusiva a Orear leinermine d'ere
nascudes de sentiments cummas y
les mesures adeomades per a moldrec:z:.,.
iuteressadament els probleara
Després es procedí a teleo5 5 *17,
sident, essent elegit president getan
Corgrés
senador fraaces H. De 31'.
venel.-flavas.
EN El. SENAT FAANCE5
UNA ESSIENA REFERENT 111
DURADA ort. SERVEI 'MUTO
EL SENYOR POiNCIMIt PON:
TEJA LA QüESTt2 r.,n E
FIANÇA

París, 6.-Sessió del Seetat--Es
cuteix una esmena del seneor
demanant que es fixi en dotar tse'SC'
lloc de 18 la datada del aticen re.v..
El senyor Poincaré intervé
cussió i manifesta que ei Gimen
ja aquesta esraena plantejant =ib ales'
ta la qüestió de confiança.

Posada. a votarle) l'esruena peee
da NI general Tauffier queda
mula per 1 93 veas contra
UN DINAR DIPLORIATIO
Gevere
París, 6. - El cap del

eenyor Poincare i la seva esp053._
van donar ahir un dinar en tionü,
del sots-secretari amerieä e'!1
Tresor, senyor eVade eeeill 1,21:1
seca esposa. .e.,-ise
eele-"e"e
e,
En la fusta rega
Je" '
LuSqlíditat..-itost,,

pimeeres 7 do mare do 1,22

LA PUSLUCITAT

ONFER

Ca•

D'ESPANYA

El Consell de Ministres

S'ha n tractat afers
administratius
tres quarta de aet, s'han re,
unit els ministres a la Presidència per celebrar l'anunciat. Consell.
Hl, President ha repetit una
vegada mes a l'entrada, que
aquest Consell era continuació
del celebrat divendres passat i
dedicat a despatxar els expedients
de Foment, Guerra i Trebalt que
quedaren pendents a la reunid,
anterior.
—I de política?
—No passarà res; creguint-ho
—ha contestat el President—.
Scrä un Consell tranquil i na
cree que sigui molt llarg, puix
acabara per allä a dos quarts de
nou.
El ministre de Finances ha estat interrogat pela periodiste3
sobre els rumors de crisi que
s'atribueixen a la seva actitud.
—Per a mi, no — ha contestat
el senyor Pedregal — encara que
estic desitjant deixar d'ésser ministre, no pele mutins político
que se citen ara, sine pels particulars metas.
El ministre de Foment ha di(
que portava al Consell alguns
expedienfs.
—Parlarà dal direete a Valereia?
En parlarem quelcom.
Despres ha parlat del prublal'ea de les subsiatäneiee, diera:
—Ja hauran vist que la carn
Jaa baixat vint centims el quilo?
ijijxò és ara, a reserva da que
bajel mes pel maig.
Continuarern la tasca en les
reunions de la Junta de ProveInamts, fent que baixin altres artielee. 1 amb aixa anem comp ili
Ol programa de proveiment que
haviern anunciat. Lls vaig anunciar que pujaria el Wat, i va pujar; que baixaria el pa, i ha be l
-xatcinems;qubaixr
la .aran, i ha baixat vint cèntims.
El ministre de Marina ha manifestet que portava al Conee'l
un expasal e nt per adquirir Una
I:anxn motora.
la anuncia; que el "Reina Regento" eslava a punt d'arribar al

grup de la primera situacI6 del
servei actiu, es faci el primer
d'abril en un total de 1,700 humea i que els contingente amb
que cada departament degui contribuir, siguin: Ferrol, 933; Cediz, 337 i Cartagena, 440.
DUES CIRCULARS DE FISCALIA

Avui publica la "Gaceta" dues
importante circulare de la Fisco...
ha del Tribunal Suprem dirigí
des als fiscals de les Audienciee,
una d'elles donant-los instraacions perquä amb els seus requeriments i protensions contribueixin a quä no es desnaturaPtein les apel.lacions en el aulas de
procediment, i altres determinant les mesures que s'han d'adoptar per evitar la suspensió de
vistes on les causes criminals.
Aquesta Fiscalia Ve senyaient
constantment la necessitat
posar aturador a les suspensions en els judicis orate dogodes al caprici o convenieneaes
dels interessats, que fan lletra
rnorta els preceptes que cori tanen els articles 741 al 746 de la
Llei d'Enjudiciament criminal,
amb retada amb el 101 de la L'en
del Jurat.
Pot dir-se que ja fa anys que
en les Memòries anuals es Limeta aquesta interessant qüesti í i
en la de l'exercici 1921 - 22, pägina 7, hi ha un capttol dedica", a
aquesta materia en relació mal)
la circular del 20 de gener
1922. En dita circular, sota l'epfgraf "A.—Suspensions degudes a les defenses", es repradueixen instruccions anteriorment donatles als funcionales del
ministeri fiscal. Peal' els adeocate (que no san tots, ni tan
SOIS els més), procuren no actuar mentre no confien en el veredicte del jurat al qual es remet.
la causa, cada dia els veiem argumentar — i no cap amagar que
per un maleMes concepto de la
solidaritat que ara domina en
quasi totes les coLlectivitets
cumplen amb l'ajut tàcit que de
vegades arriba a kaiser expide
dels seus companys—per a fer
cara a lea resolucions atnb cale
els tribunals procuren fer ef:ctiva la administració de la justicia en la part relativa a la celebracia dels judicis.

EL Q11F. DIUEN ELS MI1I:37RES
E! cap del Govern ha manifestat que
l'Alt Comissari d'aleluya al Merma
sotana demà passat, dijous, cap a Melilla.
Esa molt satisfet del ecu viatge per
la zona occidental.
—1 de la conferencia celebrada alar
PIOTA OFICIOSA
arnb e/ senyor Alba ?—ha preguntat un
A area de les deu en/A
Cons II, duaant-se aquesta nota periodista.
—Res—ha contestat el president—;
eficiese:
" .aprovaren eis expedients: absolutament res, sense cap interès po•
l'inattees.— Aprovant la da lític.
I després ha afegit:
friame5 de fonas per al mes.
—Veig que "El Debate" anuncia que
•
alaeina. — Concurs per a
el
Comen d'aquesta tarda es plantejarà
1'ail-y:tea:16 d'un bot automòbil.
lie leoment. — Distribució del la crisi. Mala sorprès j'emite no se ni
aretet consignat per als ferro- una paraula d'aixó, ni a quin ministre
Careas tranepirenaics, i preso- pot referir-se.
—Sens dubte al senyor Pedregal—ha
post eerneetral del Consell Suobservat un repórter.
per:: Ferrov i art.
—No sé—ha da el marques d'AlliuEl ministre de Finances donä
coma:e Je Pexpedient relatiu a cernas—; no la ha motiu per aixó. Ei
!a vigilancia de la hei de protae- clec que cal donar en >tic de moviment
cae a la indústria, aeurdant el a la política.
—Es que la política sense sal resulCcine 3 que no cable la pròrroga
del raex i refarmant-la en eco ta fada—ha dit un periodista.
—Doncs
a mí no m'agraden les coque la experiencia ha demostrat
ses salades; m'agraden fades perque
que convenia modificar.
Ei ministre de Fument exposà sor. artritic.
— Parlant del contraban de substanhl Censen tcts els antecedente
relatius a les primes als carbone cies tóxiemes a Santander, ha manifesnacionals, quedant ajornada la tar el duc d'Almodóvar que el decomis
eolució d'arme-ea assumpte fine el hacia tingut malta impurtincia per la
próxim Corleen; que es reunirà quar.titat agafada.
Ha afegit que a Madrid alian mulrl divendres."
tat diversos industriaba i particulars, che
AMPLIAC:0 DEL CONSELL
guate afavorien amb Ilur venda el desMee de quatre bona bau deliberat els
enrotllament dels paradisos artincials.
ministres en el Causen d'avui.
A Barcelona, per igual motiu, han esLa nota °Chama no pot asser mas
tat iruposades 14 multes de 500 pesseanolina.
tes i tres dels industrials han estat IraCasi tots els miuistres ben [centrestat a la surtida que la qiaatia que Lada mesos als tribunals.
S'han agafat també en un establiment
Invertit mas temps fou la de la Hei
proa:era; a la indústria. No tabia, denla sao quilos d'epa.
L'amo ha estat amonestat i aquell
altre ileon] del Consell, per basar seabat el termini de ajen, ja de la dita hiel. producte ha quedat a disposició de l'auEne cometa que els ministres no han toritat.
— El ministre de J'alances ha posat
traetat d'eleecione ni data:untares elestorete. El plet facial ha estat deber it a la signatura del Rei alguna decreta
de
personal, altres de fixació dc capital
breument. Ea de supone, lagieament pm.
lana que les eternes qaestions entre eta de societats estrangeres i un per administres han motivat cateases expli. quirir 3,070 pistoles automàtiques deeticachos 1 qu, a indicar mil to atacad d'a- nades al cos de carabiners.
— Ha retal presentat al ministre de
queaes disetudona cap dele ministres estä di e posat a abandonar el timara da- Gräc'a i Justicia un cscrit de queixa
vant la peeotteetiva de l'aproximada del per la suposada actitud d'en/ alt fascianeri judicial, el qual ea nega a ladperlade electoral.
missió d'inetaecies sol.licitant prendre
ELS DIPUTATS "FAMILIARS" part en unes oposicions que satan d'e"La Voz" publica una curneat h:ruar a un centre que aquell presideix.
Es fonamenta la negativa en suposar
estadística de la composició del
que el termita per a lit presentació
futur Cungres.
maneD'ella es dedueix que for- expirat, computant ele dies d'una
ra singular.

.31urree.

Han arribat els última ele m:nisire de Gràcia i•Justicia i
Gueera, limitant-se a dir el atina ra: .11ealä Zamora que era por tel: d'a!gune expedients de leä•
eral.

maran part de la Cambra popular 111 representants unas
entre si per vincles de parentela
Aquests es distribueixen en 59
fills, 14 gendres, 16, nebots i 24
d'altres parentius. 51 eón perente de Iliberals i 52 de conservadors. Els fundadurs de dinasties lliberals són 14 i els con-

pervadore

17.

CRIDA DE MARINERS

Pel ministeri de Marina s'ha
'disposat que la segena crida ordinaria de Marinera, del pfigier

'ESOS ALLIBERATS

Han estat , alliberats alerce
Liude Roca, mere de Casanellas,
Joaquima Leticia, Concepció (I.a
Rossa), muller de Nicolau, Ramon Sabate aliya i Solé Armuni,
encartats en el sumari insteuit
amb mntiu de l'assassinat del senyor Dato.
S'espera que el fiscal sollicitt
el mateix per a nou dl sdiseet
proseaseis (lee pel euneari de re feréneig contjatten a ga pred.

La qtlestld del Marre

s,.

tablement, no. Alliaonats ele seus dime,

tors pre PendevIngut testan dispoteata
emprendre camino mea eficaaos per • la
eoneecueiti dele fina que persegnefren, 1
La competencia del opon l'error fonamental so el pumat fe*
provocar la vaga general de 1919, qmpla
Suprem de Guerra I definitiva
fan el que tau reaccionar' Mis"
gent i porta el desballeatatnent I Mauiqullament de latirganjtaaciel, sembla deEncere QUO aval ha Darme a reunir- ser que per ara ea pmeurarä per tota eta
le el Doraell Suprem de Guarra V lía- Detente no apelar a aquel remire, debina a redaje«. de deliberar sobre la Matant laoladament ele conflictes sacieeemPetinala del tribunal per more I fa- luís per rams i poblacions diverees.
llar la cansa oberta contra el general
D'aguaita manera no ee aorarendran
Tuero 1 coronels
ele
Lacerad 1 Slevent lea eotilataciona manea que eu patit et
per l'ecce de Timara no aha arribat a
proporcione, impedint • la 'regada el planacordar ea definitiva que eaderl aguaita telament de conflagradora Q ue pegada
causa a plenari.
ocateionar canvis política, en ele anida la
La creença mes general de que no be
preponderäncia dele %dienta corre peearä, pule ilasaegura que rein que no hi rOl
figura per a tes l'allarors conatadant geA men a mee s'intensificara la propaneral de Melilla., general 01,31cent-a el ganda en tot el litoral de la Península 1
Consell Saprem no es competent per en- en les regions eminent agrícolas per coastendre en la dita cansa.
tituir agrupaejons importante de aluda
ealisme agrari ,en la torea de les miela
UNA CONFERENCIA
Aquesit matí han celebrat una llama pulen' fundar-se, temps a venir, un naavinient revolucionftri d'importäneia.
conferencia en el despear ofiejal del ministre de Marina aquest i el general Be.
Altre extrem no menys traport•nt de la
renguee.
moderna taetamt es el que me relaciona
amb la prodacei6.
EN LERROUX I LES RESPONSAAu lg cota l'obrer rendla abana tina
BILITAT3
qaantitat X de treball, el rendiruent malConinya.—Al teatre Rocalla de Castro
eara ara en tut 25 per 100, etiprimint-se
ha don« la leva anunciada conferencia
en absolut les heme ertraordinariee i essobre el tema de les responeabIlitats N'Atablint-se
el control de les comisaions
lerandre Lerronx.
tecniquee, on ele patrona hi accedearin.
Primer, l'alcaide accidental fa la preAmb aquesta restricei6 a'evitarä s'aseutat le del conferencaint, i quan aguan
grcugi mas la present casi Industrial, loe
s'aiaera a parlar, un crup d'obr e rs fa
mratree de d'aguar, que sein cona-arrea ee paria tallen; i fabriques, produint
laolament en el conflicto econtimic del
taelis pels aplaudiments de la majar part
proletariat, que no pot atänyer al fono de
de /a eonctirrencin.
resistencia deis Sindicara quasi buits
Es producir sigan avalot 1 lee l'olida ele moments actun4.
es veo obligada a expulsar ele avaloraCercaran eta directors de l'arde ajut
dore.
en ele probome Iliberals que camPena,
El 9enyor Lerrour comença el sien die- l'actual Coreen?
cure declamar que ve a parlar del tema
En aquest interessant punt testan dide les responsabilitats per no haver povidits, i mentre uns opinen en P ro, alte-re
gut fer-b o al Cenaras en diaentirate Peaes manifesten en contra deddidament,
peolient Pleas.so.
ex i stint la massa social que es apoittlea
A una nora interrupció, l'orador diu
per conviccia.
que no contestara a le. Maleas I solltArnés a maca si alguna element, del
cita de tota que latjudin per aireear la conglomeras governamental melquiadiates
Pätri n nova.
1 albistes estan Ial vegada disposats a
En 1909--di0 el erenyor I.erroux—no
in teLlig andee 1 conceasjons a canvi datontera serioses °taima-lona amb respee- ist electoral a alguna dele seua
te al Marroc, amb rútilo merina s'em- data en eta distrietes tunde en que pagel
pera ele intereasos dele particulars gue
donar-seis-hl l'organitzaci6 sindicalista,
explotasen les mime, I per deepreciar
l'actitud del comte de Romanones ea, Per
ensenyaments de OSOS sobrevingué a desara, una inatignits, que quan s'aclareigl
tetes del barrene del Unta primer, i la no serä en favor d'un asoluc al en aquest
d'Annual deeprés.
lenta, parque sobradament j per expePa record del Consell de generala per riera la gap el Comte l'escassa salar de
a La acudir en defensa de Mont-Arruit, certs pactes qaan ela que el, concerten
havent-hi ja 50,090 hornee a Melilla, per
o refrenden no compita amb la voluutat
la manca de preparada de l'exereit. de- o amb l'aquiescencia d'aquells que des(1110:n que bi ene ataque:ala altres tinpaís han de (amplie-loa, cm» suecel
cabas no eradrfem oposar una (erras reasrally 1919.
tanate.
Aqueata 6,, a grama estiles, rartunl
afanifesta quo les reeponeelaitats
etuacia.
aconealeueltera en prinler llar, a la neetra
Qui pot aesegurar, quan el volea esta
diplomàcia davant la de Frenan i d'An- en erupeia, el mal que farä la lava Que
atareara.
es desbortli?
Assenyala el divorel entre ropin ia 1
ele Ira/rema/de en la qiiestia africana, on
ELS ESTUDIA:117S I LA FESTA
hi ha una gran desorientaeiti.
DE SANT TOMAS
Expliea cual es slastribueixen les forres
a les amistades per recimnanacions enea
La Unió Nacional d'Estudiants ha
quas i rezareis Sa responsable, per no publicat la segilent nota:
protestar d'aixa.
"En la Premsa dels último dies s'ha
Opina que no es pot treue-er la dieel- publ:cat una nota amb la noticia de la
plina rana per treurela ttiomfant.
celebrada de la Setmana de la ',esta de
Afirma la necesatat d'impoaar san- l'Estudiant, i essent de gran lateras per
ciona ale in:limes reaponeables, dient
a la Universitat i per als estudiante
que vol estar preparat per a la utastrofe aauest asstinnite, i amb el fi de donar a
futura.
conaixer a l'opinió la realitat, fern consAl final fou webt aplautlit.
tar:
EL COMUNICAT
Primer. Que aquesta setmana de la
Zona oriental.—La batería de, Reut:eb Fasta no es la Eruta ni la Setmana dc
féu roe sobre grupa enemas, pause no- l'estudiant, sinó la Festa de la Setmana
veta t.
de l'Estudiant Católic que aquests ceL'aviació no «a vele, a masa del labren en t'a de llar perfectissim dret.
mal temps.
Segun. Que ladran any, el senyor SiZuna oceidental.—Sense novetat.
lla dicta una Acial ordre assenyaLent
la Festa de l'Estudiant el 7 de mara,
festivitat de Sant Tomas d'Aquino, doD/U "LA EPOCA"
EL REPAIXEMENT DEL SINDI- nant lloc a incide/as que culminaren en
una negativa de la Universitat i deis
CA LIS IVi E
La Epoca publica una amasado& !letra estudiants a donar efectivitat a la dita
quo fa dies va labro d'una personalitat disposició en virtut de l'autonomia que
Devore gaudien.
bes absabentada de la eituac56 sobre el
Tercer. Que les clavera no s'han inreasorgiment del sindicaliame.
La carta, escrita abans de que rede- terromput ni s'interrompran, i menys el
vinguessin els últime atemptata, es tarar dia 7, a excepció del dia 8, per celebrar
extensa i ea fa histöria de l'organitz.tri6 fasta la Universitat amb motiu del datedel Sindicat Sitie i del ene desenrotlla- torament "honoris cause" dcl savi fisialeg Einstein.
ment des de febrer de 1:119.
Evidencia tot aixó la repulsa o la inEsposa la, al seu juelli, encartada larca d'En hlarttnez Anido fine arribar al diferencia de la Unió d'Estudiants envers els senyors que organitzen aquesta
Pocler la concentració lliberal, afeaba:
Al'aete s'esfundrä I toncessia "parranda", que solament ti efectivitat
darrera concensja i rectificada darrera a la Casa deis Estudiants Católica i a
rectificació, tomaren a surgir amb lea les notes que donen a la Premsa a bommateixes carauteristlques i idéntica pral- bo i platerets. — Navarro, president;
eipis les organamteiune de l'ante, les Fraga, secretari."
guate, a l'aupar d'un discutible reecaleixement leg al, es reían activament, abrir- UNES QUEIXES DE LA C. O.
mas altea vegada. dirigits pela t'afiebras
DEL T.
bornes i usant en les leves propaganEls periódica publiquen una nota de
dea iguala natjans 1 preeedicands eue la Confederació General del Treball,
quien s'iniciaren a Catalunya.
protestant coutra la conducta que obDei nou les empasta de serveis patalee
serva la polka amb els seus propai les de trau-porta, lee nläa importants gandistes i afiliats, i sol.licitant l'opides del punt de vista de la reor ga ni ' aa- nió del Coceen sobre aquests atemptats
cal del Sindicar, sön on ea dirigeaten
als drets individuals.
els primere trets, 1 es procura comptar
Denuncien els següents atropells:
arate el personal d'a q uelles repartint enDetenció del senyor AH!), per pretre eas tullen i faseieles aospitesos, tue
guntar-li com i per qua vingua a Maporten Enmalece eneobertes atole amistodrid.
sea Invitacions.
Detenció i mals tractes ala senyors
Latuarquiame militant convoca P ghli
Grau i Pilón, que arribaren a la Cort
actea i allanas i en els o uuts-eaust
mea cantales de la ciutat es fixen certells per a prendre part en el inhala per dej co llamen proclames quals conceptes manar que es rectifiqui l'error que suposen comes pel tribunal popular que
san delictlus.
1 ¡murta tut aix6 pasea, atub l'expres- condentnä a ¡'última pena a l'obrer cosa aprovació de les autoritats, el Co- negut per "El Poeta".
Detenci6 del senyor Pellicer, a qui se
reas, sesea heure entnent de leo comoqaeneits que tan Mamutes propaga:i- li arrebata la clacumentació i una quansegells confederale.
dea han de produir, no té altra preueu- titat
I la detenció del senyor Carreira quan
pad6 que la de l'eneasenament electoral,
eense mea nord que el eortejar les Mi- es dirigia a la Corufia.
La Confederació sosté que aquesta
cultais que a delta aurteu per la retirenentaela deis aütts 12Cterngenil Conp0- persecució no influir per a res en el
desenrotllament normal di lee seres
nents
propagandes, pera protesta contra el
El abeaorgiment del Sindieat Se, dones,
un fet; pera negaba& en aguaita etapa procedir del Govern 'liberal que empael reses caca que en l'anterior/ ladee tes j telge nuestel fetwirkuirj.

Marina
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PREMSA ASSOCIADA
: .CORRESPONSALS
DE CATALUNYA

CALDES D'ESTEMOS
Contertmela
Diumenge darrer en el Casal Catalä
va tractar de "L'escota i el nacionalisme" el membre del Cansen de la Joventut Nacionalista de Barcelona i du l'Associació Protectora de l'Ensenyança Catalana N'Armand CarabEn.
Davant del nombró, pídale que omplia
gairebé el saló-teatre de l'entitat, preata presentació pel presidera, senyor Ae.
gimen, el senyor Cataban tomeneä deemstrant el fet de Catalunya-Naciée
drets que els catalans tenim de v.:1/er regir - rees a nosaltres mateixos tense intromensions t'eruten-en; parla de quan la
'mete* Catallusya era mestressa dele semi
des!ins i compara l'esplendor i la riquesa d'aquella Catalunya, Castella 1 eh que
com Castella volien veure-la confosa
smb els abres pobles de l'Espanra
perdudes les seves llibertats que la
ftaen im deis pobles mes Hieres del món,
autb fisonomia personal, preipia i aleanfusible.
Amb brillants parägrafs historia el con-ene del redreçament de Calat raya i digua que dl, que en nom de :a Protectora venia a Caldetee no per tenir ja
Casal tres encoles obertm 1 presperes
Cetaaria de parlar ' advocar per les escotes. Vosaltres, que ja les (coila que hato
arribat a disposar de la força mes gran
per nacionalitzar un palde. aguanten-lee
protegiu-les, defenseu-les, perfeccionenles, que un poble que te escotes on s'en-'
senya en la seva lengua própia, on s'apren el que fou la patria t el que pet esdevenir es un poble que no pot morir
mai, is un poble que s eaandat amb les
Itaara dc patriotisme 1 de fe en els sants
ideals regeneradors lesnlira fata'ment 1
prompte la seva Iliaartat.
En acabar la seva -eta fer'ne a el senyor
Caraben eu molt fra:citat.

CASTELLO D'EMPURIES
Escota catalana
El Centre Nacionalista de Castelló
d'Empúries ha obert ale seus sueldes o
socis una Estola d'ensenyança cata.-

lena.
Aquesta Escala, dirigid' pel secretati del Centre, En Josep Ferretea te el
seu estatge al mateix Centre, carrer d'Alfons XII, cafè Nmäs, i eompta ja amb
el respectable nombre de eo alurnnee, essent el nombre de soci3 del Centre de no.
Aquesta Escota té classe de set a vuit
del 'vespre, donant-hi cada dia ene pelita conferencia En Josep Bordas de la
Cuesta, actual alcalde de la vila.
L'Estola ha organitzat una Secció
d'e)ceursions i Esports.

FELIZ.
Al Centre Autonomista o Depondenla :: Ele poetas armeals cona
temporanle
.neitzada per la Secció d'Educaciu i Cultura del Centre Autonomista de
Dependents del Comerç i de la Indüstria
N'Alfons Meseras dona !a seva anunciada conferencia sobre "Els poetes armenis contemporanis".
Abans d'entrar en materia, el conferenciant feu una detinguda exposició de
la situada pollina d'Armenia.
El tractat de Sevres havia d'asser com
l'acte de naixement del nou Estat, pertí
la no ratificacia d'aquest tractat per
part de Turquía ha col.locat la nació
armenia en una situarla indecisa i
ta per reaoldre la qual cal que la Societat
de les Nacions satisfaci les aspiracions
dels armenis, fixant-los un fogar o territori nacional.
Des de 1914 el poble armeni es troba
desemparat i aniquilat; una memória
oficial de la Societat de les Nacions
afirma que 71350 dotas i infants armenis tstan segrestats en els harcms turcs
i islamitzats per força. Encara avui, pelo
fangare de la Tracia els armenis fugen
a milers en les regiora on eta turcs s'hi

instal.len de nora
Quan, fa pagues setmanes, lord Curzon tractava d'establir un fogar nacional armeni, els turca afirmaven que aix6 era impossible. Amb tot, les pretensions artnetties són modestes. A manca
d'una gran arminia que reunís a l'entorn
de Van i d'Erivan les restes de la necia armenia martiritzada, els armenia es
contentarien amb una petita part de la
Caída, prop del golf d'Alexandreta i
que estengués a l'Eufrates. El que
cal Es un territori propi on pugui caereir la seva sobirania.
Amb aquest lerntet i, el poble amera
realitzarà els destins que li estan eneamanats, afirmant el seu esperit nacional,
supervivent al través de la tragedia per
estä pussant. Artn8nia, coca Catalunya, ofereix l'exemple d'un poble que
reconquereix l'anima própia per la veo
Ida seus podes, produint-sla una renaixença literaria peco forte pez-qué
simposi a la considerada del món.
De tots lempo han existit a Armenia
una mena de trobadors populars anona!Jets asciegs, que vol dir enamorats. Alguns d'aquests truhanes han assolit la
celebritat i eón considerats com els puntals de la tradició poetice, armenia. Un
d'ells, Nahabed Kuciack (segle XVI) fou
un gran poeta que dins la !frica oriental
es colzeja amb Hafiz, Saab Kayyana
El conferenciant feu un estudi suscita deis mes importants podes armenio
dels temps passats per parlar del resanegiment literari armeni del segle XIX,

iniciat per tres pactes: Catileä, Dodochian
i Bagdanian. Les obres d'aquests iniciaeiern tenen ja un sentit de modernitat 1
fine dirlem de Ilatinitat. Després estudia l'obra i la personalitat de les figures cabdals de la poesia armenia contempordnia, com san: Seropé Givani, Be.Dos Turian, Eles Demirgibascian, Sianiant Varoujan, Daniel Varoujan, Arscaak Tchioltanian 1 Ilrand Nazarlantz.
ii0113

Masera, Ilegl fragmente Ira-

delta al eatalä de poesies de Derairgibascian. Siamant Varoujan i Arsciak
Tchiobaniaza aixf com unes guantes pqeeles completes de Hrand Naeariasitz, el
poeta nacional d'Armenia 1 una de les
figura literiries cntemporinie ße més
,
.
relee.
El conferenclant fon malt aplandlti

VILAFRANCA DEL PENEDES
D'elocolons :: Tasas ohond
Futbol Vela
a larreetider", eetmeneri Organ del Centre Resella: Federal Radical, publica
une, interessants declaracions del diputat de la Mancomunitat senyor Joan Casanoves i Marutany.

Despees de protestar contra el dome.
muriera de baffle de R. O. a Vil:aíran.
ca; de l'assistancia dels republicans
l'homenatge al senyor Raventós, i de
reareari4 electoral suara iniciada, En Cae
termes diu que, atenent els peces d'elements pertanyents a diversos campa
d'esquerres politiques i socials del districte, s'inclina a acceptar la presentaci6
de la mera candidatura a les Talento
eleccions de diputats a les Corts d'Espanya, posat que no hi ha cap altre candidat que pugui dur el nom d'esquerres.

El diputat republicà acaba dient que
la seva posició davant el problema estaIh no Es gens dubtosa; quant a la qüestió social, advoca per un perfet regim de
justicia, posant-se al costat deis pagesos
pel que fa al plet dels rabassaires; Es
contrari de l'aventura espanyola del Marra i, en general, diu que accepta el programa de Pi i Margall, adaptat al temps
actual.
Al dir de la gent, bi haur tres contrincante: el senynr n'acta i Cenia sota regida del Govern espanyol 1 l'anoi
deis seus ireondicionals; N'Enric RSbis, candidat oficial—segons es diu—de
la "Elige", i En Casanoves, al qual
apoiaran els republicants descontents d'Ele
Zulueta; hom assegura una escissió ditna
tre els partklaris de l'actual diputat
Corts en favor d'En Casanoves i els

bassaires.
— L'Esbart Choral "Catalunya
vinent
la publicada d'un buttletaportaven, seta
el títol Ares Patria.
Ha constituit la seva Comissi6 de Propaganda, integrada pels scnyors Fraucese Gallard, Joaquim Brugueres, Lluís
Rafols, Jaulita. Guitart, Jaume Suriol,
Antoni Casas, Joan Careta, Salvador
Guardiola i Joan Martí, la qual es ptoposa treballar intensament.
— En el partit de Campionat jugat
aquest diumenge a Tarragona entre el
Gimnástic i el F. C. l'ilafranca quedaren empatats a t gol.
El Vilafranca compta, dones, ara 17
punte.

va" comenzara, a primers

PREMIA CE PIAR

Conferenola
Diumenge al mata al Casal de l'Associació Catalanista dc Premia de Mar
En Domènec Pallerola donta, l'anunciada conferencia patriótica.
En Rafel Cardona, vice-president de
Nostra Parla, presenta cl conferenciant,
pronunciant abano un brcu pese etamient diseurs. tot ell de bella parägrafa
patrietics essent molt aplane!.
El conferenciant comer:ea cxposant 14
situada actual del problema cataba 4
l'estat del nacionalisma diem que er4
aquest motnent era ben peles rapa:u:ate
inent del nostre problema nacional.
Davant d'aquesta epidemia de consta.
Itera del nastre problema—afegi—de
gent que amb un altruisme de prestamista, proposa solucions al sastre problema, donant-nos consells i cercant una
Popularitat "explotant" vi tema de l'usan/Me de Catalun ya, cal que pensem en
deixar de romandre inactius.
Cal que unànimement les veus nado.
realistes arribin a aquella terra estepäria i duma:, el missatge nacional aseabentant-los que Catalunya no necessita
ajuts ni camella ni concessions d'altri per
triomfar.
Per triomfar cal que treballem
Cal intensificar formidablement la propaganda nacionalista fent arribar la veu

de la veritat a tots els Boca de la Pina.
El mercadee; polític i la cotització electoral han fet molt de mal a Cata-

lunya.
Nosaltres, pecó, ene imposant el sacrifici d'arranjar el mal que els altres
feren.
Ha sortit eom tina esperança definitiva el grup d'Acció Catalana amb
bornes de mes prestigi, mes solvencia ma.
ral, mes austeritat política del nacion
lisme. Pecó per fer ben dime la tas
d'aquesta seleecia de nacionalistes a h
res d'ara tots els caldees haurien d'e*
ser al seu costat, donant-li liar ajut.
seran. Na en tinc cap doble.
1 triondarem ande fortitud d'esperit
corn es cull el fruit quan ha arribat la
maduresa.
Quan la tat sigui feta arreu de Catalunya t teta els manteas slpigaels Que
—són catalans—aleshores que ja herirme rebutjat aquella engany i fa de fina
politice que Ituu com una ¡ola falsa, el
fruit de la llibertat veritable es despeendra suaument de l'arbre dr la Patria
per fer-la forte, gran 1 sobirana. (Xardorosos aplaudiments)
— A Premia, de Mar ha quedat cana.
talada una Delegada de Neutra Parla
amb els segiients elements del Conga
Directiu: Salvador Rosselló. president;
Domènec Xarrie, vice-president; Mariaa

Estival, tresorer; Miguel Voneny, serme
tare i Jean alinees, Juan Crespo, Pere
Font i Joan Ratera, vocals.

L'entitat Neutra Parla i l'Associacita
Catalanista de Premia, sota la direcc16
de la nava Dele-rocié de Nostra
organitzen una Diaria de la Lengua Catalana, me se celebrarci dia t d'Ora
vinent. ' •

LA
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GAS ETA LOCAL
nyor doctor En Casimir Torre i
S. Sarnosa, governador civil de la
provincia.
Dia O de març de 1923
Viee-presidents: senyor En
Joan Yenes Perdomo, president
Horas d'OSerY4316: 7, 1 3., 18
Barömetre a cero i al nivel de la de Eexcelientissima Diputada
provincial; senyor N'Antoni Tobar, 7012; 7640; 7032.
•
ribio Valle, president accidental
9.`erna6metre see, 110; 13'9.
2;
10'9,
.
de nexcellentissim Capitol insuTermametre humit, 7
klIumitat (ceutèsinaes de saturada), lar.
Vocals: senyor N'Andreu Dlom154; 07.
bot i Rodríguez, president de la
Di/ecce del vent, NW.; SW.; SW.
Veloeitat del vent en metres per se- Cambra de Comerç, Indústria i
gun, 4; 3; 2.
Navegada; senyor N'Eloi Sanson
i Pons, president de la Cambra
e letstat deleel, ovasl sere; nnvol6s.
elasse de núvola, tirrias; cirrus, c¡r- Agrícola; senyor En Joan Rumeu
García, delegat regi d'Ensenyan, ItmectImulus ; eirrns-stratus.
ç a; senyor En Conral. Martínez
grenisteaturta extremes • vrennts
Deniz,
canso' de l'Argentina; se. L Maxima, 19'0.
nyor En Francesc CafeePlas, can&liana&
sol de Cuba; senyor N'Anton HerblInima erran dc terra, 72.
• Osciliacio termomatries, 11'0. Tempe- nändez Pdrez, catedrätic i secretari de l'Escota de Comerç; seorabsra mitja, 14'1.
Irrecipitacie aquosa, den de les 7 hoces nyor N'Adolf Febles Mora, director de la "-Gaceta de Tenerizaei dio anterior a les 7 borro del dia
fe"; • senyor N'Aureli Ballestee,
lea data, O'0 mita/letras.
Beccrregat del vent en igual temps, director de "La Voz".
Secretare senyor N'Antoni Ca!SIS eunómetres.
brera de las Casas, delegat de la
Eira i consignatari.
DAIDERVATORI METEOROLOGIC DE LA
DMVERSITAT DA BAACtiONA

•n•

:LA

P UEL IC TAT

PRIEUS DE SUBSCRIPCIO
• laaroelona: Dues Pesantes cada
. enea. Catalunya, Espanya i Por-augal, 750 pesetas tres /ilesos;
J5 els sis idem; 30 un any.
• Unía Postal: 25 pessetes tres
Mesas; 50 els sis; 90 un any.
•-' Amb la reunid general celebrapa per la Societat, Choral Ínternacional de Les Corte, quedà
laprovat ed següent Consell diitectiu:
President, En Joan Mulles
!Tora; vice-president, En Vicens
leerme Abacha; secretad, En Jo ep Cebrian Ventura; sots-secreri, En Josep Bieldan Calvete;
%resorer, En Baldomer Roig Queesa; comptador, En Josep SabaLd vocal primer, En Clau411 Ferrer Soler; idem segon, En
stosep Boronat Bisbe; idem ter-ame, en Francesc Guimarä Fari rías; delegat, N'Esteva Llobell
Klelivt3; banderer, En Ferran
.gdonserrat Boronat; revisors de
Ilcomptes, N'Aureli Leon Quiros
led'Antoni Bote Eequerra; mesj ere del eher, En Joan .SantamaEl non Consta' directiu saluda
a' nei nom de la Societat a totes lee
tocietats germanes de l'Associa>i6 Euterpense dele Choro d'En

rlavd.

Tercera conferencia pública

4

Del dele deposat especia deis Piessupoetos
Mustotpals per a l'any
1223-1824, que tindrà Hoc
a la Cambra Or,ciai de la
Propietat Urbana (Via
yetana, 3, 1 eflaadalenes,
12, principal), dijous, dia
8, a dos qua ets de sct de
la tarda, a carease del compete:al, talivOCat don ClanMano Dom as do Argemir,
esotra "Creada d'un 1100
aebitel do n a da anyal sobre tate ces terreras e.e)
terme mun'elpal, edificats
o per edificar, 1 oreada
rYLra nova Pius-Vàlua".
Es do gran interès l'aseietencia, donada l'ext ra°Pe inarla agreselvitat de:8
naul, preseueosios.

RESTAURAIST ROYAL
Saló da re
cada dia te dansant de 5 a 2/4 de
8 i dinar a l'americana de 9 a ii.
L'Associació de Viatjants del
Curtiere i de la Indústria de Barcelona ha trames el següent telegrama al ministre del Treball:
"Junta directiva Assoclació
Viatjants ha acordat felicitar
V. E. per Reial ordre 17 febrer
últirn referent Comissió Mixta
Corriere Barcelona.— President,
Salvi "horra."

a ni NOS
imperffiealles
marca "EL GAI.LO"
Pacareu, Cerirlä 1 Valla
Balmes, 18.— Ultimes creacloas
La reputada casa Biosca, d'aquesta ciutat, ha regalat generosament a l'Institut de Química
Aplicada de l'Ese.ola Industrial,
d'uns aparells del seu ben acred.tat Matafocs Biosca, patentaba
per ésser instalada a tos sales
d'estudi i laboratori-s, a l'objecte
de prevenir qualsevol possible
accident d'incendi i poder-lo evitar prompte i eficaçrnent, donada la seva gran importancia
reconegurla per tot l pabilo del
nostre pafs.
Ha estat ben acolnida la Idea
que ha sorgit entre un grup de
distingides senyores d'obrir una
sub-ser:peló pública i donar alguna festa benèfica per reunir
cabals per atendre les indispensables necessitats que pesen
damunt de centenars de ramillete
que han perdut els mitjans de
viure amb la suspensió de pagaments del líame de Barcelona.

»LES

kN9V A UNID, 6

La Sudó da Propaganda i Excursions de l'Ateneu Obrer del
distriete segon (Mercaders, 38 i
40), demà, dijous, a les deu de
la velilla, celebrarà una velllada
selecta d'ara a la que hi pendran
par t diversos socis 1 senyoretes
de dit Ateneo. 'També Ila dita
Secció el dia 13, a les deu de la
vetlla, el doctor Delff Sanmartín
donarä una conferencia atlas Projeccions d'una excursió als Pireneus i ascensió al Pie d'Aneto.
Derna, dijous, s'obriran nous
de Taquigrafia all local de
Nostra Parla (Botero, 6, primer),
per ampliar les que amb tant
d'exit es venen celebrante
Als dies i hoces d'habitut continuen lea classes de Pràctiques
de ve4ocitat.
cursos

M preguntar - li ahir un periogista al governador que en sabia
•del nomenament d'alcalde de
D. a Barelona, va contestar que

`ignorava el fonament que pot te/aje aquest rumor.

El governador en vista de que
.ni la Companyia del ferrocarril
di Sarria ni l'Ajuntament han
'acusat rebut de l'orle: que els va
dirigir indicant-los-hi les mesures que bauritn d'adoptar-se per
S evitar qualsevoil accident des; agradable al arree de Balines,
eta reproduit la eomunicacia, preigant-los acusin rebut i muní estant al malea temps que deaplina tata responsabilittet en Cas
Sus lii hagi algun accidente
n

Tapioques i Purés',
FIGUERAS
iscnt els milloru del món
e La Direceió de la Fina de Mostees de la neutra ciutat, comuna
da ale senyors adherente que tapen subscrite,s installacions a
illiure en casetes, que poden
pendre'n possessió de les magancea por procedir al muntatge
:de alurs respectives inetallacions.
Als que els hi correspongui el
aten emplaearnent dintre del Paatta, podran pendre possessió
Murs idstaliacions des del proper dilluns, dia 12 del que som
0 no abans, com per equivocada
'elta y ia dit.
• ••
Ha quedat constitult a Santa
,nreu de Tenerife el Comité d'honor de la Pira do Barcelona, injasgrat per les aegüents persona"'teta:
\. Yre5ident: EzepHentfssim se-

• L'Academia i Laboratori de
Ciencies Mediques de Catalunya
celebrarä sessió científica avui,
dimecres, a les deu de la vela,
en la que ed doctor J. Maria Vilarden fach una comunicada sobre "Artritis escäpulo humeral
(N•eisser) curada amb injeccions
paríarticulara taa Rivanol. Pree
sentada de la tnalWIta". Els doctors E. Libas Ribas, E. Callad i
A. Pinas, "Contribució al diagnòstic de la tuberculosis pillarla
ca".
Demä, dijous, a dos quarts de
set de la tarda, l'Agrupament Escolar de la dita Academia celebrarà sessió cientffica en la que
el senyor D. A. Reventas Mora,
gas.aesenrotIlarä cf terna "Traetement del mal de Pott".
En la reunió general de socis
que va celebrar erl dia 28 de febrer proppassat la Cooperativa
d'Artista per a la Construcció de
Cases Baratea la eieva Junta di-

rectiva quedä constituida en la
següent forma:
President, En Baldomer Gili
Roig; vice-president, N'Alexandre Cardunete Cazorla; secretara
N'Eladi Horns 011er; viee-secretare En Josep 011er Valls; Irasorer, En Ramon Gassol Gay;
comptador, En J. Ramon Giménez Aurrecoechea; vocees, en Josep Alunta. Sans, N'Enrie Puig
Just, N'Antoni Rosell Camps, En
Xavier Tinturé 011er i En Joan
Pfaff Claras&
Catarros, Retredats, Bronquitis, cr6nlques, es enero reptuarnent ara

'Os tElaliC Gomenot Ctiment.

La comissió de senyoretes que
organitzà i portà a cap en els locale de les Galeries d'Art i Photo
Studio Arefias, la Tómbola de
Nines a profit de la Cultura Musical, ens prega de participar al
palie que havent-se despatxat
en el curt espai de quatre sessions teta ells bitnets que la integraven, forçosament degueren
tancar - la el diumenge, per qual
motiu tant soils haurà estat ober-

ta quatre dies en Roe de vuit
com esteva anunciat.
L'organització i èxit d'aquesta
Tómbola ha culrainat en un considerable profit de 3.325 pessetes, qual quantitat serä entregada a la Junta de la Cultura
Musical Popular per atendre als
fins cu q turals que le Inspiren.
Eelicitem sincerament a Iles seyoretes que amb un esforç digne de tata llloanfia aconseguiren
durant quatre dies que la Tómbola fos el lloc de reunió de la
nostra gent que té de la caritat
i de la cultura el mes enlairat
concepto.
Segons les estadistiques faciWafles per la Direecia de l'Instltut Municipal de Dernografia, durant el passat mes de febrer han
estat dunades d'alta al podrá da
pobres 208 fam?lies.
Essent indispensable •ad-quisida de vint plagues de retolació de carrers i de 160 de numerada, que costcn si fa no fa mil
pessetes, s'obre -un concurs entre els industrials de Barcelona
perque fins el rnigdia del día 13
del mes que som puguin presentar notes de prcus al Negociat
municipal dfUrbanitzaciú i Reforma.

OCASIO UNICA
Canvi d'amo
Liquiden] totes les existències a preu de cost

Gran STOCK

en camisera
erba;erii i Generea de pult per a
:muera, sen i or i hec

'
Par t aierrissa 3
L'Alcald i a ha &legal al regidor senyor Nadal per assistir a
les festes que es celebraran
aquest cuatí en honor de Sant
'pomas d'Aquino, al Seminari
Concidiar.
Els senyors Nadal, Escolà i
Santamaria han presentat una
moca' a la Comissió crEisampla
demanant que es colloquin a mis
aleada els fanals del cerrar del
Clot, amb el fi que no sien cap
obstacle pels autemnibus.
---- A la Comissió de Foment
han estat formulades lieg següents:
" -Una del senyor Tomàs demenant que es faci una visita d'inspecció a la mina i conduccions
coneguda per "Casa Mantega",
perqua s'aprofiti pel servci municipal l'aigua que es pelea
Treballant al Pallan d'Art Modern, al Paro de elontjuic, Rae
mon Tarazón Salvador, de 19

anys, caigué d'uns dotze metres
d'aleada, trencant-se el fèmur
esquerre, produint-se diverses fe
Melca greus a tot el cos.

Fira
Mieles per a presents 1 tau?)

Vendes al detall
Freus sonso compotancia
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BINOCLES -GAFES-LENTES - MUNTURES
GRANS ESTOCS 1.: EXECUCIO RAPIDA I
ECONOMICA DE LES FORMES DELS SENYDES METGES OCULISTES
ES GRADUADA ORATUITAMENT LA VISTA

METRON -

Nao de

Cstalunya, 17
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Metge agregat dels Hospitals de Pa
j. de
1.1obet ríe.
Nas I O e
Consulta do
a S, gonstalta ectnib_adfda Sla
Cola,

12 a 11 .bla

r lles.

dst ipa

Flora, 4, primeK
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Crónica social ELS TEATRES

AL CEMENTIRI NOU SEAN TROBAT DUES BOMBES
Dintre el cementiri del SO. un empleat
va trabar abir al matí dos artefactes de
forma cilíndrica; l'un carregat i l'altre,

no.
Segons versions, les dues bombes tes
semblants a les que explotaren en diferents llocs de la ciutat anys entera.
La "Jefatura" de Policia fou avisada per a practicar les diligencies de costura i traslladar els artefactes al Camp
de la Bota per al set: examen, co que
féu més tard el carro blindas.
Després va podersae comprovar que,
efectivament, es tractava de dues bombes
explosives.
S'han començat a practicar actives
gestions per a aclarir el fete

EL CONFLICTE DEL FLUID ELECTRIC, SOLUCIONAT
Segons nota facilitada pel governador
a la Premsa, ha estat resolt el conflicte que amenaçava de restricció de fluid

electric.
Efectivament, a la part alta del Pireneu, corresponent a la conca dels rius
que proporcionen la forca hidráulica, a
les Companyies productores de fluid
electric, hi ha nevat copiosarnent. En
alguno llocs la capa de neu arriba a un
metre i mig de gruix. Pel riu Segre
baixen de 40 a 45 metres cúbics d'aigua,
considerant-se, per tant, acabada la calainitosa sequetat en aquella regid.
Per la seva part, el ministre de Foment, contestant al telegrama que li va
dirigir el governador interesant que la
Companyia de Ferrocarrils de M. S. A.
(xarxa catalana) proporciones el suficient nombre de vagons per al transpon de carbó de pedra des del pon a la
térmica de Sant Adriä, ha manifestat
que donava ordre telegráfica perquè fos
atesa la petició.
•

BARALLA EN UNA FABRICA
Segons refrrincies oficials, a la fábrica de vidre Cooperativa Dax i Verger,
establecía al passatge de Riera (CollBlanch), van presentar-se ahir al atad
(1)s individus, pretenent treballar de totes passades.
L'empleat Victorià Martín, que es
trobava a la fábrica, va oposal-se, cornencant a discutir i originant-se la conscgüent baralla, de la qual va resultar
ferit Ileument el Victoriä.
La guàrdia civil va intervenir, &tilaglicol als en; 91,rers, que s'anomenen
Amadeu /traseras i Estere Bosch.
2,1;ANIFESTACIO DE PROTESTA
Una nombrosa represeatació de venedors amb Bus fixos als mercats ani
ahir al vespre en man?festacid a la placa de Sant Jaume per a protestar de la
venda ambulant a l'interior i en torn dels
me rcats.
Un, comissió enträ a l'Ajuntameat
i s'entrevista amb la Comissió d'Escor-xadors i Mercan. , que eslava
celebrad
junta, ni/zara-1i les conclusions aprovades abans d'ahir en alsemblea per la
Unió General de Venedors en els afercata de Barcelona, i dcmanä que calla
que s'acabés la tolerància que es ti a
l'esmentada venda ambulant, puix dama
d'ocasionar un greu perjudici als vemedors amb lloc fix, no paga al Municipi cap arbitri ni estä sotmesa a taxes
lii inspeccions.
El president de la Comissió, senyor
Pla3a, els contesta que encara que eren
funcions que pertocaven mes als tinents
d'alcalde que a la Comissió, prenia nota
del que havien exposat; també cis acotasella que no fessin ús de manifestacions
per a demanar ceses justes, puix aizi
la Comissió no pot obrar tan llittrrnant
per no semblar coaccionada,
ELS CONTRATISTES D'OBRES
Ahir visita el governador cia una
comissió de contratistes d'obres per a
protestar contra l'actitud adoptada per
la Junta directiva de la sera Associacid, que oposa tots els obstacles possibles a la discussió d'una proposicid perque la Societat es doni de baixa de la
Federació Patronal.
El scnyor Raventós va aconsellar als
seus visitants que exposessin la seva
queixa al delegat regi del Treball, pero
aquest va inhibir-se del assumpte per
greurel de competència del governa-

don

Els comissionats tornaren a visitar al
senyor Raventós, dient-li que sospitaven que l'actitud de la Directiva era deguda a la temer/ea que la proposició
los aprovada, ja que, automàticament,
el senyor Molins, president a la vegada
d'aquella entitat i de la Federació Patronal, hauria de dimitir aquest datrer
càrrec, tal com disposa el Reglament.

. 1 n•
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religioses

-Santa cl'avui: Sant Tomäs d'Aquino, doctor, coufessor; Sant
Sadurnf, màrtir; Santa i
Pau, bisbes.
— Quaranta hores: Esglasia
de l'Hospital, de Santa Greu.
Hores d'exposició, de les vuit
del mate a les sis del vespre.
— Comunió reparadora: Església del Bonsuccés.
— Cor de Merla: Nostra Dona
de la Salut o esgldsia de Sant

Agustí.

— Vetlla en sufragi de les
?mimes del Purgatori: Torta de
Nostra Dona dele Dolors.
Primera pedra d'una es° I6sla
El proper diumenge, Ii del
corrent, el senyor biaba d'aquesta diacesi bencina la primera pedra do l'església de l'Ilospital
de la Santa Creu i Sant Pau, que
es basteix al °arre Coello.
L'acta tindA j loo 0 3 gnu
051.1

'

•

•
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"L'osen blau" al teatro
Romea

"L'ocell blau" (Der Blau Vogel", com Ii diuen a Berlin) és
una institució teatral russa de
les mes suggestives i mes modernos que avui dia es troben al
mate. J. Jushnij, el director de
"L'ocell blau", va emigrar de
Moscou i va arribar a Berlín
l'any 1921 amb el seu original
ocell, cantador, saltador i bailador, vestint del plomatge mes poticolor que horn es pugui imaginar les boy es fornica rares i finíssimes.
Qué és "L'ocell blau"? Es una
nova modalitat d'espectacle, es
una purificada d'alió que a Alamanya en diuen "cabaret artestic". "iL'ocell blau" no ve a fer
patir ni a preocupar a ningü, ve
a encantar a tothom, per uns minuta, portant-nos en un país de
rondalla, on els colon no tenen
res que veure ami) la realitat, on
la visió dels ulls és animada per
la música que ens gronxa les
orelles i per l'animada densa o
el moviment grotesc, d'uns tataIles amb anima, d'unes figures
d'estampa entina i de lapfs de
seda que no san fetos de paper
i pintura i fils subtilIssims, sind
que san de carn i ossos i canten
anib ven humana.
"L'ocell blau" presenta una
serie de quadros, de plàstica
ag udesa, de colora vius o periejata, on uns artistes rars i afinadíssims representen davant
dels nostres ulls la interpretada d'una cançó popular, d'un
romanç antic, o d'una fantasía
ultramoderna. Els elements de
quú es valen aquesta gent san
beis els pinzells i les notes de
l'ad rus modern, aquesta cosa
una mica epidèrmica, si es w)!,
pera extraordinàriament decorativa.
Les creacions que interpreten
aquesta gent eón variadissimes;
tan aviat ens donen l'enloda primäria de l'antiga balada francesa "Le rol a mit battre tarebour", com l'enloda d'aquella
canea russa coneguda de teas
que es diu "Els remers del Volpa". Entre aquests dos extreme
de malenconia, "l'ocell blau" bat
les ales i ens duu pels paisos
l'absurd, del grotesc, del canje
desarticulat.
"L'ocell blau" ha obtingut a
Alemanya un exit formidable.
Gent tan eminent i tan,fina cata
Meier-Graefe, han fet a "L'ocell
blau" els honors d'una manifestada) artfstica de primer girare.
,Avui tenim l'alegria de poder
anunciar als nestres leetors que
"L'ocell blau", des del dia 14 del
mes que sor' al dia vint-avait,
farà lluir el seu plomatge i cantare, lee aoves cançons a Pesconari del teatre Romea. Es la primera vegada que a Barcelona lins
ve una manifestada d'aquesta
mena.
Totes les persones que
i esterilla el color, la gracia
i la novetat, da segur que no deixaran d'admirar "L'ocell blai, i
comunicar-li la simpatía que es
5.
PRINCIPAL raLACP.. —
Densas javanesas. Taka-

La primate dansa, completameet
grotesca, amb un cert habilia
ment d'exposició colonial, i
aquellos cerotes
carotes daurades,
va produir una impressió
agradable.
inug
uracI6 del

7tati.,

Barcelona

Avui s'inaugurarà el asee
Barcelona,
t al insopliaer
fiametunet
fou
d earSrrocutS
en
ölaa dpi oarerlçcée be del
arquitecte senyor P lantada,notabls
i mal)
la direcció artística del suela
Utrillo, ha quedat una sala f:er.
masa, que en res recorda
Pantenor.
L'Em presa ha volgut que la
inauguració fos un arte badil:

sense gaudir-se, i a l'erecta
organitzat, d'acord amb les dames que constitueixen l'obra ene,
prenedora de la Ciutat Jardf,
sent el producte de la funde per
emprendre la construcció de jan,
dins
El p er rogaralm
a aindreänlc.eisap. ectacle ei
desenrotllarà de la següent ma.
nena:
La companyia Zorrilla representarä "Mamis suegra", la tan.
da Municipal tocara el indica
del seu selecte repertori, el pianista Emili Sauer, de fama reconeguda per tothom, i
ment pels aficionats a la bala
música que acudiren al Lima
denarä mostres de la seva välua
en el dificil instrument. '
Meres Plantada i Emili Vena`
drell, els eminente liederistes,
cantaran el millor del seu ertens progratna, i finalment Pere'
Zorrilla i la senyora Meyer representaran el diäleg dels
tero, "Mañana de sol".
La fundó la patrocina l'Ajun.
tament.
El dijous començarà la temperada oficial amb la companyia
d'En Pere Zorrilla, que fan)
último bravo".
PATHE CINEMA
Desitjant l'empresa d'aq est
cinema complaure el gran mimbre de families que han sollca
tat poder admirar la pellada
"La tomba india", i no esisturt
al Patlid Cinema lloc destinat a
la dita entrada general, corn el
tenen altres locals que es dime
aristocrätics„ ha decidit, seine
reparar en les despeses que suposa donar, a titol d'excepcii I
a preus reduits, la dita peana:da,
la primera jornada de la qua\ es
projectarà els prärirns dies 8, 5,
10 i 11, i la segona els 12, 13
i 14.

TEATIZE VICTOAIA
Darrerament ha estat posada
en escena la joia del teätre
'El anillo de hierro", que ha valgut entusiastes ovacions a lote
els seus intérprete i en especial
a la senyoreta Josefina Charlen,
senyora Tornamira, Rosal, Coa.
nadó, Acuaviva. Oya iPradas.
La nova revista "Vaya calor"
sis aplaudida a diari per la justa
interpretada de qué sis °balde
per teta la nombrosa comaanyia i es fan repetir els flamees
de música nade atractius de
l'obra, com els cuplets que rase
tanta gràcia canten Vallefa
Acuaviva i López, i que san cho:
rejats per tot cl púlsale.
Varien en el programa les bes
niques sarsueles "El número 15",
"El señor Joaquín" i "La Chi,
charra".

Tabu Ycea-Taro
Al Palace presentaren el diIluns, en mig del devassall de la
Revista, un número força curaís
i interessant. La dansarina Taka - talsa arab el seu "partenaire" Yoga-Taro, exhibiren unes
danses exòtiques, típiques, segons digué la dansarina del seu
AUDIENCLa PROVINCIAL
pafs, i el seu país, segons aíre.
A la Secció segona ha companià, es la illa de Java.
regut Coserle Aebajes Plbernat.
Nosaltres no havem de posar
en dubte la veracitat de les afila el goal en la nit del 9 al 10 Je
macions d'aquesta senyora, ene novembre proppassat va entrar,
fiem de la seva paraula. L'aire i saltant per la paret, al pillines
la cara de la dansarina testen veri de la casa d'En Josep Dansa,
Ripollet, i violentant la tonta va
tablement moltes enredara-Alemportar-s'en dotze gallines va(mes d'aquelles torres llunyanes lorades
en 120 pessetes. 1 en la
de l'Insulíndia. Si no es ben
nit del 30
desembre el mateis
de Java, serä d'una aproxima- processat de
va entrar en la casa
da.
d'En Dial Royo„ en Sabadell, sa.
El caràcter de la densa ds rnolt traiant cine galanes tasades ea
possible lambe que sigui lipm 75 pessetes.
daquell puls. De totes 'llaneros
El Jurel va emetre un versa
estem segurs que la senyora 'fa- dicte favorable al processat i
ka-laka, malgrat dir-se aquest Sala va absoldre'l.
non) tan original, deu haver mort
Abans de conminar el judici
bastantes hora als cabarets assenyalat per da Secci ó tercer%
deis paisos del progra mate- Josep Gómez, processat, va con.
rial. Les aoves danses javaneses formar-se amb la pena sollicass
fan una olor de cervesa de Mu- da per el fiscal, que era una
nich i fino do certs recons de multa do 125 pessetes.
snobismo parisencs. Esta tot
rnolt compost i molt endolcit ASSENYALAYAENTS rza A AVUI
amb droga europea.
AUDIENCIA TERRITORIAL
No hi ha dubte, pera, que la
Sala primera. — Sud. Inciden!.
densa té el seu valor exòtic, (lee International Ranking contra E.1
fa bonic de color, i que resulta Manuel Catalä i altre.
un espectacle nou 1 interessant.
Cala segona. Universitat. InciA mes a nade, la senyora Taka- dent. En Robert Ilusa contra Ea
taita es una heladera de deba, 1 Joan Costa.
la monòtona flexibilitat del ecu
Lleyda. Incident. En Franca°
cos arriba a for un cert efecte. Teixidó contra Na Triara Maciä.

Crimicaiudiciäria
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GRAN TEATRE DEL LICEU.
TELIPORADA DE PRIMAVERA. LLISTA DE LA COMPA.
NVIA I REPERTORI
JI esteta directors : Egoa Pullak, primer director de rOpera dllanebte-g;
jeep Stranskse director de l'orquestra
filharmónica de Nova York, i Josep
Sabater.
Soprans: Senyores Hafgen-Dinkela
Carlota Dahmen, i les senyercies Helear
Wilttrunn i Maria Rozanuo, primera
• meran del teatre de la Moneda,
Brusselles.
Sopean Remero: Lisa Romelli.
Contral.r.: Maria Qkeska. del Metro
pelitä. de Nova York i Elena 1.ucci.
Trner&: Jean Nadal, que aquests die
triva al Teatre Constanzi, de Roma
eis celebrats Ricard Schubert i Ott,
Wolff.
raritons Josep Groenen, Emil Schi
re Celesti Sarobe i el reputas baritix.
l'Opera Cómica, de París, Alfred
Il.rettenet
Psixos: Joder Martowarde i Gabriei
01: izola.
. La temporada s'inaugurará. amb
• tres., de l'ópera del Mtre. Paltssa "Mar:reela" i es canearan, a nn'ts a asís, "La
1Val4ria", "Sigirid", "El vanos!' fantasma", "Thais" i "El g pescadors de
per les".
, L'excclieneia ten: deis artistes cona
del repert n ri d'obre s, premet una lee
i re temperada. dtpra continnació de la
d'hirern.
TEATRE TIVOLI. — ORQUESTRA SILIFONICA DE.
BARCELONA
j a ben avançat rany musical, l'Or;miestra Simfónica de Barcelona, diri4
' la ter l'expert mestre 1...amote de Gin' pre n. reprèn novament les seves perau' i celebrades matinées 'friques, anuntnt t. la serie 4.
Aquesta vegada ha estat escoltit el
Teetre Tívoli, local que reuneix excel: 17^.ts emula:ices per a ate: e . • -ns-

DE

VERDADERAS

Moviment mara im

PASTILLAS VALDA

Vaho% entrats
Vapor esparryo/ ;"Carolina E.
che Perea", de Cardiff, arnb curtid. Amarrat moll de Sant Bertran, Consignatari, Regato i Font
hona.
Tenor espanyol "Abnazora",
de Tinaroc i Castelló, amb cär,
rega general. Amarran mol' d'Esparrya W. Consignatari, La Comercial Castellonenca.
Pailebot espanyol 'Joven Paquilo", de Palamás, amb eärrcga
general.
Vapor espanyol "Mallorca", de
Palma, amb càrrega generad i .18
passatgers. Amarran medl de Muralla. Consignatari, Companyia
Transmediterränia.
Vapor espanyol "Tinturé", de
Ceuta, amb 621 soldats. Amarran
moll d'Espanya NE. Consignatari, Companyia Transmediterränia.

DIEM EMPLEADA Y A SU SUMO

PERO SOBRE TODO Exitld expresamente

LAS VERDADERAS
94,

A la segura sessió de randieió inagral dels unos de Beethoven que
la Sala Mozart en., ofereix el celebra,
rrio de barcelnna, s'executaren el Trio
en mi bemol', Trio en re. op. 70, núnero t iTrio en sl, op. 1, núm. 2.
Un mateix espmit de joia o de dol
ea emotivitat uneix el earäeter d'aquesles tres dericades composiciens. En ea/
d'elles es present encara el tràgic pa
tiros qne eneorribreix quasi bi tota
bra del gran mestre. lens en el primer
Trio l'autor oblida incloure-hi el terup
!cut; tota l'obra és una pura expressii
de joia; el segun es ricament sensitisz.
wat un dote idil.li ; el tercer, meny.
precis de Entes, pecó és també una ma
nitestació mes del Beethoven jove i pl.
considerant la felicitas con
nna cosa fàcil d'assolir en aquest
Ricard Vives (piano), Marian Perell.
(violL) 1J. Pere Mares (viuloncel), professors me integren el Trio de Barcelona, ens oferiren una correcta execució de les tres cnniposicione
Beethoven, fent-se aplaudir justament pe:
eelecte públic que asaisteix a aquestes
interessants sessions.
C. L1. F.

PASTILLAS VAL DA

.1e

QUE S» VIENIDZIll tilVeCAef.EXTee

EN

CAJAS

son el nombre v tepe,
in la tapa y nunca
CTO otra
manera.

VaIxelia deePaude
Balandra espanyota "Tamarit
II", eta llast, cap a Gibraltar.
Llagut espanyol "Carmencita
Ferrer", amb cärrega generali
cap a Valáncia,
VaIxells sortita
Vapor anglAs "Cano", amb ein,
rega general i trànsit, cap a Cass
telló.
Vapor italiä "Anna Goich", de
transit, cap a Valtncia.
Vapor a/emany "Portofino",
amb càrrega general, cap a Sant
Carles de la Rápita.
Vapor espanyoY*Atlante", amb
superfosfato, cap a Las Palmas;
escales.
Vapor espanyal "Cabo Santa
Pola", amb càrrega generai t cap
a Marsella i escales.
Vapor espanyol "Cabo exilie na', amb càrrega general, cap it
Bilbao i escales.

ESPECTACLES
Notes d'Esports
L'Art i

es esports

ELS CONCURSOS ARTISTICS DE LA VIII OLIMP/ADA
La Cumissió Artística del Omita
Olímpic francés ha exat eis reglatuents
deis concursos i exposicions dart que
:Ilustraran els joes sk la materia Olimpiada que endran !loe a París, a reetarfi
de Colotnbes, del 15 de rnaig al 27 de
julo' de tre24.
Un Juras internacional premarä, les
tres Milos obres d'Arquitectura, de
Pintura, d Esatulura, de Une.ea irle Literatura, arab fa medalla Olimpica de
;ernwil, d'aneen: o de bronze. Els inie
graos artistes i literam de tetes les nac'erns han acceptat formar pert
quest Jurase
Notries seran admeses al dit concurs,
les obres •iti¿eines tnaptrades en la idea
eivertva. L'e.eposki6 tr.t'e lEure reunir:t. t Ines, tutee les obres relerents als

ASSOC/.ACIO CATALANA
D'ARTISTES. — RECITAL.
DE CANÇONS FRA"
TORRA

El can:a...raer del> peogre.ma ;e. e...nDem), d1 e. a les den de la
ctee inaugural era torea atractived, sodenerà a reeseoetació üe.alena ;I Arbneortint crian a obra menys tonteentes:es (iZeC Cris 11, 17, pral, un reCita.
eo. la "Rapsalia esr=volu". de Mausçons d'autors catalans iestrennc P.2'ret Aquesta CC:Irlp0A/CtO e; pro- de
gers, ei solista-tener de tOrieó Cas. I,' iernent la que ofereix ins. itIter.iS mes
la, ic FraT=3C Turra, al qual, acum
pli serd de-les erze hem eentit de l'e2:iersit
canyarä
Manet it senyorteta Na Detrames. Es ele-a de realitracire
bes Cases.
d.:usa i irIC(913i.31r-IlL Edles sonoritats,
progrener de.. eleantiresas recuestan Ortnr:S!r213. neigt- 1
Rteelael6 de la infle:Inda inapercer. Jetas dinneeedsle b on ene:, pecó tot aeguelx:
Meta fine ara i ne ch3:ant considerable,
, -u
Pennera part
r.:v5 sembla. fornhe e's en les mans sen", l'ame ; "Prec rece la vida (ram'ca ha exercit ja soBarer",
clunee t ;
Da ier
deixar tesas a que resperit frisar
bre el moviment de les arts modernes.
Ame:a/nene La nit espanyola que evoca i amor nou, vAa s 'ea", Beeinoven
Segona "Jo t'ain", 'romas:
l'orquestra és mits aviat la ireause rrnCONDICIONS GENFRALS
Caneó
de
nal.g"
(estrena),
"A
eres
»
1,n:U d'en eomni 'me no pies una
Knernes que els dite Concomes ;:etis'flema irepreseionleta que s'imposa a la d'ovella" i "Si la triare un jarn...",
hm. atril) orará de la vnitena ()Emplath
Motas; "Caneó de caverna', Apeita
atajo engriera fuera de Pum
ciar. Ultra d'aitó, la "Rapaedia te- Ilestres; "Itlentanyenca", Mdlet, i e. era-anst.,-u expereicaras d'Arquitectura,
Piutura i Escultura, essent exnosades les
lala", de Raye', no arriba a con- "Somni de jovenesa Ipramera audició),
obres en el !loe on se celebraran els
le.icer, ter l'excés de refinas esteticis- Nogués.
jecs, o sia l'estadi de Colombes.
'1.-te sonar, menearle en canvi, la panCura de l'organització, la Comissió
J. S. BACH.—"LA PASSIO
da, aquel ciernent importanfissim en roloa de rAlbeniz.
DE NOSTRE SENYOR JE- de les Arta i Relacions Exteriors del
C. O. F.
"Siegfried Idyll", de Wagner, es
SUCRIST, SEGONS L'EPer a prendre part a/ coticurs preciene composició que desitjaríem mes soVANGELI DE SANT MA- se que les obres eseiguirt impirades en
e:r.tejada als concerts d'orquestra. La
Ir idea esportiv-a, declarant per escrit
TEU".
,preciosa pàgina wagneriana traspua,
els autors que són Medites.
Sota la direcció del mestre Lluís MiIcom remera que porta el seu nom, un
Les demandes d'inecripció al concurs
llet, es treballa activament al Palau
intens sentiment de la naturalesa, ruhan d'ésser depositedes abatas del le de
1blert le sincer optimsme, solament de la Música Catalana, preparara tots desembre de 1923, a restatge social del
l e .,,inparable al que glateix en la simio- els elements que interpretaran aquesta C. O. F. (3o, rue de Gransmont, Pa&a Pastoral de Beethoven. El "Sieg- grandiosa obra en les dues erudicions ris). Han de contenir la designació de
fried 1411" és una de les obres de Wa- que s'anuncien per als diumenges a la les obres, Ilurs dimen c ions, reservant-se
! uner comises amb esperit mes sä i mes tarda, dies ii i /8 del corrent.
la Comissió la facultat de limitar a ca,pur.
Solistes vocals i instrumentals, una da artista el nombre d'obres presentaComnletaven la primera part del pro- gran massa orquestrat, cls grans or- des i a no admetre les de dimensions
grama, la bella obertura del "Eres- gues, un nombrós cien- d'infants rer- excessives.
chute". de Weber i la suggestiva "Den- ,• fea Català, interpretaran la magna ob-a
CONDICIONS PARTICULARS
; de Bach, les audicions de la qual, a
sa macabra *, de Saint Saens.
Arquitectura: Les obres presentades
La segona Part era integrada per la leles grans capitals europees, constitueiCinta:rema Simfonia, de Beethoven, ja xen. igual que aquí, veritables inaleve- al concurs o admeses a l'exposició d'arquitectura comprendran, per exemple,
; niments musicaLs.
, conegurla i dominada pel públic.
Aprofitant ravinentesa de donar-se ro- estadis, arenes, camps de joc, instituts
L'execuciet que l'Orquestra del rnesd'educació física, termes, piscines, frontre Lantote de Grignon donà a les obres • bra en una sola audició co dia festiu
lona de pilota, tennis, veEdroms, camps
ennenmdes, fou molt acurada, rentar- a la tarda, són moites les persones de de tir, etc.
ennt-se una cace! lent preparació pré- Í poblacions properes a Barcelona que tePintures i Gravats: Podran ésser prev:a d'assaigs. L'Orquestra es presentä nen ananciat Ilur viatgc i retingudes les
sentats al Concurs o admeses a l'exporedrida i degnslament disciplinada a la corresporients local.tats, per no trabarsició, pintures, dibuixos, pastells, aguase cont en passades audicions, ja que
deaceirk de/ tnestre. En la Cinquena Si m
gravats, litografíes.
no pogueren entrar al Palau per estar
es deixa observar quelcom la con
Escultura: (Relleu, baix relleu i mef -ea ¿una obra ja de temps coneguda presea amb antic:pació totes les Ir-reir- dalles).—Solament s'admetran les pretats.
deis mdisies.
sentades pels seus autors en/ exclusió
Els solistes vocals que aquest ;my in- de tots els editors.
L'Orquestra Simfemica fou molt
aelandida en finan/zar cada una de les terpretaran robra, són: el tenor Emili
Música: La durada d'execució de les
ubree exec-utadez. celebrant-se en primer Vendrell, la sopran Andreira Fornelts,
obres admeses al cancurs (simfonies,
terme L teeta peritissima del mestre la contralt Cancepció Callao i cl Laie clors, cernerle etc.), no podrá mai exsenyor Navarro. Els grans (irgues es- cedir d'una hora.
director senyor Lamine de Grignott.
Literatura: Les obres admeses al
El concert es va vetare mol , renenr- taran a càrrec del mestre V. M. de Ciibert.
Concurs (Irrigues, dramátiques, novelregult
lesques) no han d'excedir de 4000 versos o de 2o,000 mots per a la prosa.

ELS CONCERTS DE LOEFEO GRACIENC AL TEATRE ELDORADO

CONOCES DE CARTELES DEL

El concert que l'Orfeó Graeicaz cc'librar), el vinent diumedget al Teatre
Eldorado, primer de la serie de la prisent temporada, constará d'un peceraloa interessantiseim, conmost d'obres
dele Ma emineuis mestres nacionals i
mtrangers. A aquest concert hi prendrä
part Irr Secció dlatanto del tnateie Ocien Gracienc, que amb tant J'eatustasme ha estat sernpre acntlida.
Aquests concerts populars de Verted
Gracienc, que ja s'han fet tradic:onals,
prometen veure's concorreguis com en
temporades anteriors, timba en compre la
gran demanda de locantats que h, ira
uns a la data.

F. C. BARCELONA
El F. C. Barcelona organitza un esaeartells per anunciar ele partas
cura
del un primer equip seta lea bases
geente:
Primera. — Podran prendre pan en
agucen coneurs Cota ala artietes neeieuale
o te( rangenr.
Stgourt.—E1 tema del cartell ha des'
cae en consonäneia azub el Reir objeete,
essent precie que es (sein jugar elrt eulora de l'uniforme del Club.
Tercera.—EI tamany del cartell (Papel. ) tindrà d'ésser de 70x50, eseent indispensable que quedi nua quarta part
detqueeta euperfteie en blanc o tinta clara i unicolor que penueti la impressió
del ten que es desitgi per a cada distint

L'OREE° DE SANS

partit.
Quarta. — E1 tiratge litogràfic del rar'

Diumenge, da II, a la tar d a, l'Orfe6
de Sana, dirigit pel mcstre Normand
Soler, fanä una visita de germanor a
YOr(e4 Grea,t ..., tel2Srzu t amb ennest
mot-in im esconit cos-cert a la dandicions d'aquesta última emita!.
El, aocis dels t os art toas pede, sollicitar ineitacions a hurt soc,etat., res-

teil beurä de poder-se fer a sis tintes cona
a mezine pecó lar a radjudicació deis
premia en tiudrä ea oompte rbabilitat de
l'arresta en ubtenir l'erecta amb la majar
eitnplj,itat de tintes poseible.
Cinquena. — Els originale en tamany
natural tIndran d'enviar-se eenee firma I
emb un lema, acoupanyats d'un plec tan-

peta:ve% ea la forma ds i.t.4.6.141.

Ittf1P3

DEFEIWERA
‘-nestra Garganta, vuestros Bronquio.%
lo
vuestros Pulmones
021442A 712tei
sese1
vuestros CortatlpacSss, Cposesulas,
Gpfppea„ Trancazo, Asma, EMYSEMPil,

SALA MOZART. — TRIO
DE BARCELONA. — SEGON CONCERT

fraelitzar aquesta remata, una Barna
Quede hzecutaat cl col/culis/a Jora de i

SECCIO MARITIMA

UNA CAJA

programa un 'estueli* del compoaitur
polonèa
Eis general, Emir Sauer ens ofert
aquesta vetllada tota demostració me,
del sen art noble i poderes, que sap i
pot resistir amb semprenent energia laco
cid dels anys.
La "Campanella", de Liszt, procura
al prestigiós artista, una aova i ben
nodrida °vació que robligà a perilon
gar la seesió amb algunes peces mes
Emil Sauer ton objecte d'un efectuó,
-orniat per part del nombrós i distingit
palie que emplenava la gala del Liceu

LICEU. — EMIL SAUER
El darrer concert donat per aquest
reabillisim pianista excedí en brillant, als anterior% celebrate. L'art
Stuer einingue una tiara sessió d'exit
tspantaai i sorollós.
Ei programa an podía ésser mis generó.: liaydn: "Andante con variadoL"; Ileethnveam: "Senara op. 53";
" Nocturne, op. 23"; "ReSerie coniuse"; Clopin: "Sonata op.
Grieg: "Cot-tege nuptial nortiegien
in paesant"; Sauer: Serenade frangaise
"Murmure du vent"; Liste: "Valse
cubrirle. núm. 1"; Mendelssohn-Liste:
"Tu aire del cant"; Lista: "Campanera".
Emil Sauer fou un exquisit artista.
tete:mas la formosa sonata de Beethoven coneguda per "L'Auura", meravella de color 1 de recuesta de ritmes,
delicias-mamas descriptiva, una de les
obres en la qual l'autor ha expressat
ami> mes intensitat la seva emoció clavarle resma-lacte de la naturaltna.
Taiiibi la sonata de Chopin fou un
trinas/ per a Emil Sauer, el qua' va
esta* admirable de dicció ei tate ele
trrell de robra_ El públic Ii févi. en

7'

•

ta! que coutiadr4 el nora de l'autor, les

ofietnee del (Sed) ‚cartee del Pintor Portuay. número 1. fuel el dia 1 d'abril.
S'sena.—Es eoneediran quatre premie:
un primer de 1.000 pessetes, un segon
rkel, un tercer de 400, rin grert de
250 i tres are : emite de 150 peseetem si ho

eren °porta ei jurat gnalificador en •jata deli treballa presentata.
Setena —Els canalla mie e, pres crito
"DriellIR O RO premies gimieren en peder del Club orgeniteador, ¡ir a exhibirloo en espotacion que se celebrar), imnueliatament despees de fallet el cencure
e9 el Ig 0C ene ea frirl oportunament.
Yu;tena. — Els originara preaentsts
quedaran sIe prepietat del Bereelona i ere
serm nutore retaran rimport del juev./ ose

hogi eorrespest dina debi quinze dice
deaprea de tunreda rezeueicie a q ue fa

ielo

referencia la bese setena. En el matelx
terina s'adjedVaran als autor, els seno
arte:Mala premiats.
Novena. — 1111 jurar estera conatituit
por un lidien iineienat nel Clreol Artfin
tic, per un fitegraf nomenat per l'Inetifui Caleta de les Arte del /.libre i per
tr”, eeeer detreats de la Junta Diegtiva
del F. C. Barcelona.

OICLI374.5
LA Y VOLTA A CATALUNYA
rst6 prAtim a concretar - re el eirenit
per a atruesta gran preve que en links
generals ser), probableraent:
Dia 31, primera etapa. — Barcelona.
Sabadell. Terrassa ,Martoreit Sant Soduna de Noya, Vilafranca, Vended' i
Ti:ere ghtta.
Dia 1, tetona etapa. —
Reine Valle, Montblanc, Borges Blanquea
i
Dia 1, tercera etapa.—Lleyda, Tàrrega, Cetrera i final de l'etapa Igualada o
Matutea (serene trigui el resultat de lea
gestione que sientan fent).
Die 2, quarta etapa.—D'Ig-ualada o
Manresa fins a Vieh, Hoetalrich, Santa
Colonia de Farnés i Giroua.
DM 3, einqten i darrera etapa.—Girana, Palafrugelt, Sant Feliu de Gufeols,
Tordera, Calena, Pineda, Arenys de Mar,
Mataró, Badalona 1 Barreteen.
Segons sigui el quilometn/tge s'estudia
perquè atruena darrera etapa comprengui ternbé Figueres 1 L'Escala.
Existint el propósit de fer fi nal d'etapa a les guarra capitule catalanes i tenint en compre la distänela que Id ha
entre Trragona i Lleyda es relatjvaluent
curta, a fi de poder anivellar millar l'esforq diari dels corredores ella divida la
prova en eine etapes en lloe de quatre,
com e'havin parlat en prineipi, englobant-ue dues al secan din, que es el que
compren de Tarragona a Lleyda.
D'aquestA maneas el trajinas entre
aqueetee dures capitele es correrla al mati per seguir a le tanda cap a Igualada
o Matun ga, a fi de pernoetar-hi .
Ilerr's ate la llista de dunatine otitis
fius aeui:
Ajinstement de Barcelona, 2,500 Desueres; Antonj Sanroniä, 100; Josep Salvatelln, 100; D. E. Ct Bergougnan, 100;
A. C. ene/buen, 50; Saleador Laborde
Bianehi, 110; l'enea 25 de U. S. Saus,
125; Läzara I Lepes, 100; Paul Tirenberg B. S. A., 100; erayors Burräs 1 Serra, 50; Bar Lleeu, :so; Bar Non Vele.
drorn, 25; D. R. Rico Planet!, 100,
feria ríe desitjar que tole els que en.•
ten entusineme pel denme contribuiesin en la mida dele seno possible al notable esfsire que amb taut d'entueiaerne va
realitzar la Unir) Eeportiva (le Sans„
la quid mereiz mollee alabarmes per la
seca infad i cable tasca.

Fets

Diversos

Un horno mort per hacerlo nactat una glosa de maquinaria
Ahir, al moll de Barcelona, va
cauro de dalt d'un carro una calla de maquinaria que pesava
1.000 quilos, la q ual toar el cap
del vianant Josep Herrero, de 38
anys, deixant- Il completament
aixafat.
Dl carro fugf.
Una dona es tira donabai a d'un baleó
Pilar Garcia, de 28 anys, habitant all correr de Muntanya, 80,
tercer, es Herid daltabaix del
balad, quedant mona a ¡'acto.
La Garcia feia un quant temps
qua pkila kutybzuj.6 &meatah,

-eirsuerimenwerszeneenaameraiiiitausenevzsessimme
fi%
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P43 dtl Teatra, 2 1
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NIT, A LES DEU

AVUI, DINIEGRES,

Extraordinari áxit de les
Danses de la ilra de Java
per la famosa bailadera javannsa

•

3

TAKKA-TAKKA
1 el seu admirable "Partenaire".
YOGA-TARO

pl

en l'espectacle de gran presen
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DIJOUS,

Matinée a les quatre de 1a tarda
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A PREUS REDUITS

—TEATRES-onammgmeammwmarmen••••••Nit

desm

L

isaire

II

Catala tiG11153

dia Id. Fins aquesta data els su
nyors propietaris pudran remes
tro les seves localitats a l'Ems
presa o canviar-les per toros.
1122111121E1111:1311213.2111112221

Teatre Barcelona :Ir

Telèfon, 3,590 A.

E
d

Avui, dimecres, tarda, a les
tres:
LA FORASTERA

EI paquebot "TenacIty"
i OlvIlitzata, tanmatelx...
11.n •••••

ilegainetimicanemaärj

Dijous, tarda. Espectacles
per a infants. Gran bit!
Les aventures d'En Massagran. Obra predilecta do la
gent menuda. Nit: Tertülia
Catalanista, El oaduccu.

fjoseiseueetzinsalisierza
" Teatre Novetats
Companyia de sainets, sarsueles, operetes i revistes.
Director d'escena, Llufs T.
Maurente. Mestres directors
i eoneertadors, Josep Espelta, Antoni Català i Joan

Divendres vinent, funcid
organitzada pel F. C. B.

JJ

Aull.

memenasenzerniessisaan
e
o
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Gran companyia d'opereta

pl

Avui, dimecres, tarea, a
dos quarts de cinc,. mat i.
né popular a preus econes
mies. La nova opereta en
tres aele g , do gran èxit,

al

FLOR DE NIEVE

o

magnifica presentació. Escollit repartir/lela. Nit, a les
deu. L'opereta en tres au,
tes
EL CONDE DE

ESPERANÇA
ti
D

Avui, dimecres, la grandiosa opereta en tres actos

LUXEMBURGO

Dein),, tarda, a dos quarts
de cine, matinée popular. El
conde de Luxemburgo. Nit,
a les deu, Las bravias, Et
Santo de la [sidra i La Alsaclana.—Di6sabte, estima
de l'opereta La mimara ro- I
Ja.ätolt aviat, debut de Mas

re

Rl
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a
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Sauer, Menú, Plantada,
Emili Vondrell
Companyla Zorrilla
Dem),, dijous, debut de la
• companyla còmica del priai
mor actor
•
PERE ZORRILLA

Nit • a les deu
Joventut Jordiana

Ei

.

Festa inaugural, mili, dimecres, nit
Banda Munlofpal, Emil

ria Conesa,

110
IIPPEr21111111•11111111181P214111111:

per Esperança Irle

Emaaaaramaamaaim.
Crao reatre Fspanyol

11111/1311F111111211E211181•11111121011:11

uman y la de vodevil I grane
espeetaeles do

GRAN TEATRE DEL LICEU
Temporada nici primavera.—
Companyia d'epera de primissimo cuchillo, Repertori marianista (estrena del mestre Pahissa),
Walkyrla, Slafrid, El vaixell fantasma, Thals, I peacatori di por.
le. A l'administraci6 del Teatro
(cercen de Sant Pau, número 1,

entresol), queda tibon!. l'ab..nas
ment a 19 funciona (15 do nit
quatre de tardes dies festiusi.
Ale senyors abonats a
temporada d'òpera se';s reservaran les aoves lucalitats fina al

•

3a
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V tiflrrn aCLI,11,

ASSUIVIPCIO CASALS

Pata, utmecres, dla 7 de Innig..
Carde. a les Une: Entrada 1 bula", ea UNA pexaeta. Durera da La
primera vagad& Mi, a lea deu:
ro oran ball, La impone vp lt te au-

1

e

ii

la Delta, dl.lons. tarde, osealent vera mut. en: l'anilla, La Hgoaa ‚lt do
SUTIL
Divendres, sil, ESTIU:NA del sal•
• nel de Carnaval en I tele 1 a

quadrat original d'En Caston A. "'
MAntua, L'Imponerte del Juret o
a A la pauló lt han rabel el pral% ml.
triumuumnaanaluitaani

•

rilfiliii11119111111711~1 11111111.1[111•11 n1011111•11,11
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PUBLICITAT

'—CINEMES—'

Teatres Triomf 1

Teatre Barcelona
1

Avui, dimecres, nit,
Fasta Inaugural
Peximi artista
EMIL SAUER

EJ

COmpanyla de eornédIa

g

laIllimannweingrErainf•WIrli

QUELL TUDELA Ad.
QUERINO CORTES
(Telèfon 4134 A)

Teatre Victòria
Dlreccid: Ferran Vallejo, Francesa andel,
Rastras: 131aY 1 Coull
Avul, dimecres, 7 de marc de 1923
Vermut popular. A dos (marta de cine.
Al mal« cartell de la temporada.
13 Obres musicals 2 lotes del genere
/frie,
Primer, REESTREriA del sainet
LA REVOLTOSA
?Mor« de Salut Rodriguez, Huertas P.,
Torne:ultra, Vidal Rojo, Pradas, etc.
Recen, la sarsueli
EL. HUSAR DE LA GUARDIA
TriOnir de Josefina Chatrer, Huerlaa (P.).
• León, Polo, Praia!, Acuaviva, etc.
'Tercer, la sarsuela
EL TIILADOR DE PALOMAS
•
; Gran exIt de Francesa Vide.
lltt: a tres binaria dc deu:
'Primer, tercera r : presitnlacld de
LA REVOLTOSA
Exil etamords de Salut Rodrfiruez,
Tornamira, Francesa Vidal, no»,
• las :.Pb,
Piadas, etc.
tSegon, Perit de riure
Ei ,TtvTilAttarlD0
. A ritire amb Vallejo I Blanca
"Tercer, Tercer, L'EXIT DELS EX1TS, la
reviala
/VAYA CALOR!
Tata la compangia rn escena, tots els rallen-7os repetits Ja es popular el !Mulero Cal
."Clamara. camara, pobre DspaJla cómo
esta", que en rep r telarn s t s vegades. Non
apotens1 Teta al Fletarla! En la present
setmana estrena de La guillotina.
Dm'. . A110 , 13, tärda. gran vermut
El anillo do hierro I Las canarias

3011111311•1n 111110BORIIII

¡catre Poliolimi I

1

LEY
Nit, a les deu:
A CAMPO TRAVIESA
Divendres, nit, funció en
honor i benefici del primer M
actor i director Ricardo
Oüell. Estrena a Barcelona
MALA

a

1

LA PLUMA VERDE

Si1/21411111113P31111211111123221111113/8

SMEgill31333123133131111511•113;
u

ELDORADO

Notable quintet Jorra 1 terral i•
Torrente. Avul, dlmecres, l'Ay a deis •
exits,
el sueca' mes grandieta: Ps- •
C
eddla dala V« Moequeterea pel •
celebre Mea Lindar. A Ciare! L'UD •
E Que ha batut el record a tot el món. •
EJ Estrena: La voluntat d'un homo, per •
D. Farnum; Carta' d'afirme tamos, •
per Mary Miles; Triquitraque caropid.'Dlumen g e, nit, grandiosa ex- la
elusiva: La nowl.la de lord Byron,
II luxe 1 riquesa. Tot Barcelona ad- •
I. mirara el mas bort31103 triomf: •
le Paredis del, trae raoaqueters, Ver •
Uy Max Lindar. o
e.
•

1

B IEEMEMEN1111111allanali12111EIEE

Diana-Arzentina-Excelsior
Avui, 2, La filia de l'ajusticiada, Cap a la clm, Cupido d'inct5gnit, Un viatge per mar, Lladros a
cavall.
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Consta de varietate
Avui, dimecres, tarda, a tres
quarts de cinc. ISit, a les

deu
Projeccid de notables peLlfentes. Els ciclistes excèntrics
FREID AND MEKRY

es
KI

L,1
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Prüxima Inauguració
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Marina

1 OIREINA NOU

Avui, La fina de t'ajuste:ida,'
SALA MOZART
Rasan, Triquitraque cameló,
El petit lord Fauntleroy, 2; El
Dimarts, vinent, al vospre,
pecat d'ahlr, L'epopela d'una do- tima sessió de l'audició intena, 15.
gral deis Trios de Beethoven, a
cärrec del Trio do Barcelona.
IIIIIIMMIE111111111111IVEMEMINIIIIIP Localitats: Casa Dotesio, Portal
de l'Angel, 1 i 3, de tres a set de

E
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a•

Palace

Cine
EJ
ERAN SALO DE MODA
10
EJ
• Arlateeratique• »atiene artfatIquer u
IN
•
i
i
Programes extraordnara
Aval, dtmecres, grana exits. El 91
•
...
111 film de formes argument Cap al le
le cirn; la pintoresca Lladrea a cavall; 111;
in la curiosa Un ahitaos per mar; la NI
in
MI
• C6mIca Triquitraque camal& Jor- n
n
m nada 9 del grandlds film superpro- m
ii duccid de la marca alemanya U. w
....
mi F. A., L'home sonsa nom. Dama, dl- IR
Jous, estrena de la grandiosa pel- se
...
• Bruta bilinca Josep venut pelo leas al
,ili
..„ gerrnans o decae davant Parad.
•
III

o

•

la tarda,

s

Diumenge, dia 11, a les onze
del mati. Primer concert popular
per

i

•
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CONCERTS : :

traordinärla l'uncid a benerIct dels
portero craquest teatre. Programe KI
monstre: Primer, el drama en un 1:1
aCte Arte y coraxén; seron, el di- n
Tertit aprop6sit en un acte La tor- EJ
nada d'En Nandu, ambdues obres IR
a cärrec de la companyta Rolas- la
Capar6; tercer, extraordinarta seccid de varletats, en la qual pr e n- •
Oran part els notables artistas ce- N
le and Raga Trío, Lea Mary-Fer, C
Germanas Roohi, Maria Cortada, /2
Troupe Sibaritaa, MarcJa Lopet,QM. DIssabte, reposten) del fam.)s
drama Ele tras mosqueters.
EJ

131113113111ime nu sea toa mur

N

EJ
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Teatre Barce/ona
Avui, dimecres, nit,
Festa Inaugural

EJ
EJ
EJ

•

EJ
EJ
EJ
EJ
EJ
EJ
EJ

l'eximi artista

EMIL SAUER

EJ

•
ar1511111111111113 allS al N • 33141Bares

EJ

Aval, dimecres, tarda I nit, grandiosos pro g rames sean. La pe1.11cula d'argument Interessant Cap al
cim, la curiosa Un viatge per
mar, Cupido d'incegnit, la rúnitca
Triquitraque campió, Liadree a cavan, I segon torn de la gran serle
La Cilla de Napole6. Dama, dUoua,
pro7rames estraortimarls. Cinc miel:mea!

EJ
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l'ORPEO GRACIENC
Obres de Pérez Moya, Sancho
'Varraco, Samper, Cumellas
116, Morera, Lambert,
Llongueras i Mas i Serracant.
Preus: Llotges (sense entrades), 7'50 ptes. Butaques pati.
1 pesseta. Circulars pati i primer pis, 060 pessetes. Entrada
beneral, segon pis, 010 pessetes.
timbre a càrrec del públic'.
Per encàrrecs a l'Orfe6 Grac:enc.

i Martin.
AM. MOL

LA NACO, EN TENIR
CONSCIENCIA D'ELLA
MATEIXA, ASSOLEIX LA
PLENITUD DE LA SEVA
PERSONALITAT

Fábrica de Producte3 Cerämics
Rajoles de

Valencia 1

artl-

des de construcció •

Casimir Vi

cens

DeT;patx: Tallare, 72
Telefon A. 5090
•
Carrer Renavent (ged
xlm a la Travessera de Satis)
BARCELONA

AliUSIC-HALLS

MI 13A.11

1

2 fr

MI I I •I

I -

n••••n••n

EDEN

XAROP PER

CONCERT

Asalto, 12, Director arttatic, Francesa Peretott Telefon, 3332 A, — Tarda, a un
Quart de (matra; nit, a lea deu. Presentacid de les mes bellisstmea anistes 1 tulBors números Se varletats. Calla dio,
Canc in ll a rele g ant "Foyer"-.1 dl a 4
de la n'atinada Gran Tabsrin Americi. Talgans Tyndall.

RESTAURANTS

A LA

TOS

AVICENA
curarà irremissiblernent PASMA,

Vos

nuo.r4Qt1LTIS, TOS

FERINA, ROI'sQUERA, TOS CONVULSIVA, etc.

Preu: 4 pessetes flascó
nErepT:.AIRReslauaranctaneospenc°12
SPi l'IDA TE
Pela. tisires I Mariscos. Quintana, 7.

--ESPORTSFrontó

Principal

Palace

Avui, dimecres, tarda, a un
quart de cinc. Dos grandiosos

Diumenge, 11, a les quatre de
la tarda. Primera de les dues
finiques audicions de la

Falten
sin aprenent 1 un mlg Ocpendent. RaAt Ponent. 45,
Generes de Pool.

PASSIO
segons Sant Mateu, dc S. S. Bach
Solistes vocals i instrumental'..
Gran massa orquestral, chor
cl'infants. Grans orgues. Orf
Catalä. Tbreccid, Mestre En Llifs
Millet. Localitats, de tres a set.

Clos minaire come, argent,
laboro, 16 quilOmetres boesrtitiecoindaRobplee_na carretera, tN

al inagatzem de música de la
Unió Musical Espanyola, 1 i 3.

partas 'de pilota a detalla. Rito
a un quart d'onza. Extraurdina,
ris parilts. Primer, a pala. Eta..
Mala i Ermua contra traurenui
i Amuelo Segon, a cistella. Jaime I Urquidl contra Ourumega

ELDORADO

II

al
El
...,PCI'llaRZKI21:3M71:7;r:e.T.rtl:SIB

Avui, dimecres, estrena
de
OBACIELLAS
- L'exeäntric, per Dol;• glas Eairbanks; L'epopeia E
a
amb la seva magnif1ea col- la
• J
F.T 12
d'una dona, 15, últim; Boa- /51
Avui, dimecres, grandiós • E
E
lecci6 de tórtores, lloros
Fi
morada del seu xofer, Trie
cacatues ensenyats. La rei- EJ • esdeveniment arttstic tic la C
Teztre Espanyol
•
quitrae¡ue camaló. La sa y a N
más grandiosa
producció
EJ
dels
cauts
regionals
na
C
millor
EJ
novela. —Demà,
151
ii en assumpte dramàtic, pre E
ADELA LOPEZ
Cada nit
EJ
jous, estrenes, El rel de Pa- P
ri
II sentaci6 i intiTprets que a
.
L'encisadora
14
el grandiós èxit,
cäsrs,
1
2
.
El
carittols;
El
peal
n
M ola editat filos avui
II
il
I
Cou
alegre,
nena
abandona•
La
DE
Sí:SUELA°
del
cal
o
Sodoma
LAURA
a tig
EJ
I
I LA SEGONA ras DE NUVIS
,
VI
da, i d'altres
acompanyada a la guitarra 121 II morra.
0
u uumauwammumuEauxunaiii
U
pel professor
•
U1138310•33320311111131413E3
f1r Re:B EJ 12fONIII n evc SIBEInere
E
FLORENCI CAMPILLO
3
La
genial
artista,
Idol gi
Teatre Cònic
O LD31111 111 12 CI IKB IR
del públic,
Gran companyia dramatIca miste- Li
PILAR ALONSO
llana ROJAS-CAPARO. Aval, d:meEJ Gran Teatre Comtal
EJ
EJ tres, int, a dos quarts de deu, examb el seu nou repertori
Palau Musica Catalana
Gran Cinema Bohemia
Exil

Portal Ue l'Angel. Condicinns
pedals per als senyors sucio de
l'Orfeó Batata.

2;

a

Avui, dimecres, popular, I
•
tarda:
LA

Saló Catalunya

Mesares 7 de MaPe de 1923

De venda a lotos les
bonos farmäcies, 1 en
el llopresentant General per a Esparxras

Fili de Josep Vida{ i Ribas,

S. en C,—Barcelona

iMIWATIIIIMINUIZIEE1 Venda o arreeament

Cura rápida

Venda o arrendament

tlarroya, es disposava Pezplotació quan clIsmInui negocis. N. Fernaoitez. Agéncla Reyes. Fuenetrral, 13.
Madrid. Senan corredora.

sARNiciDA
pARApELL

frasrAptas-Asalto.28
•rarrnacia•
FZEZZIIIKOREINEIRECI

clos mmer coure, argent, /a; bars, 16 km., bona carretera
1 enmeló Robledo Chaveta, Artendal Peharroya, es dtsposana explotar-bo quan va
ellsmInulr negocia N. Perp andea. LlIsta carreta Madrid, sense corredora

Idminislutié de finas
J. LLANR181
De 5 a 7
Muntaner, 23. principal

Els metges recomanen per a
l es • cria1ures melialts veas la
9

i

LLET CONDENSADA
rit

Eiraboració Nacional
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OLOM
eentre de Produces per a eonstruecions

Fäbrica de Mosalcs llidräulics, Ciments, Calç hidráulica, Guix, Rajola
de Valencia Cerámico, etc., etc.
CONCESSIONARI AMB DIPOSIT
PRODUCTES URAL1TA :S. A. Carrer

CIMENT PORTLAND ASLAND

de

Barcelona, 9-16-18 Girona

n

