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Fuil de dietar-

mort d'En Salvador Seguí
sa dramàtica mort del líder del sindicalisme català, no
sinó
sed ha causat una general sensació adolorida,
ha fet veure a tots els barcelonins, a tots els ca t atos els bornes de cori de conscin3ia, la necessiur;entissitna, inajontable, de posar rernei o aturador a
alternatives i canvis
•risi de viotensia homicida que, .arnb
Davant el cadàver d'En
criases, ve sofrint la ciutat . nostra
•dor Seguí hauria de produir-se una nova reacció en els hode Iota els estaments i totes les idees, que promogues
malura terrorista, que es el nestre
Sis; clecisiti per acabar la
espantós eran" social i que portarä, si no és extirpada, en,
eaiguda i la deshonra de la nostra capital.
sabem els mbbils efectius ni el ver caràcter de l'assasque abra no se säpiga mai.
st del "Noi del Sucre". Es possible sonvisció moral. Un trä:en creurà una versió o tindrä una
sisirri mes. florit sinistrament en els carrers de Barce,
crim,
Psrä sigui la que sigui la causa o la finalibat del
st es en absolut injustificable i vituperable •
represälies es pot
Ni situant-se en ei pla rancunies de les
. EH ena, dins el
pernee l'assassinat d'En Salvador Seguí
un temperament
p di les seves idees sorials radicalissimes,
atemptats i ala
eral. Sltavia manifestat sempre contrari als
donat origen,
diments de violencia individual. Aquest fet hacom
a vIctima
abloment, a la versió que presenta En Seguí
aquest
sindicalistes extrema o dels anarquistes. Tampoc en
ete tindria sap explicació racional el crim, perquè la modede
d'En Seguí eslava completament inspirada en l'interès
camins practicables a
•causa obrera i en l'afany d'arribar per
e secietat millor.
La figura d'En Salvador Seguí, ädhuc sense , e1 final tràfic
el qui el . noneixien i
lì esva vida, es inleressäntíssima. Tots
que era un
irarlaven poc o molt podien comprovar ben aviat
natural . Si has
e d'alta vàlua, dot•st d'un extraordinari talent
es +
pogut tenir una adequada formació intel•lectual, hauria tot
política catalana. Pesque En Seguí,
dels
més
eminents
un
un fort tempera.
sant dins el camp sindicalista, era de fet de la paraula.
sentit
pnlítir, en el mes ample i mes alt
seves facultats espirituals,
Tota la seva psicologia, totes les
constituia un
n prnfundament catalanes. En Salvador Seguí molt dificil el
le mis acusats tipus de catalä racial. No seria
pronunciadissima
bar una justificad() del nasionalisme en la
Catalunya:
rència entre els dos cabdills del sindicalisme a
teories Internacionalistes
Seguí i En Pestaña. A despit de les
amb la realitat del
issmopolistes d'aquests dos bornes, ells,
Ilurs individualitats, són
de
contrast
el
pectiu '.i•aräcter, amb
Ptitalunya i Cass
viu exemple de la distinció nacional entre
En Salvaels
defectes,
en
bones
qualitats
com
a. Tant en les
sangde
d'ànima
i
català
era
un
S e gui
l'actuació del sin,
Molts errara, grana errors, hi ha hagut en
hi tenia la seva part de
lisrne. En algun d'aquests errors
majoria van és-,
pa En Seguí, Pede sal reconèixer que la gran seu parer. Suerernesos contra la seva voluntat i contra el
la fermentació de les
savint, en eis grupa extremistes, que
converteix els directora
esas i l'exaltació dels temperaments
i auf mateix En
dieiglts. En onsions repetides, En Seguí,
s'han vist arrossegats pels tèrbols corrents tempestuoo

gestos furiosos dels viode la massa i pela crits rones i els

ESTEVE RIERA, PASTISeR
a eioAnem a fer tranquitlament, g jZ
sament i desvergonyidament un sedan
d'aquesta casa famosíssima, arnb motiu
de la inauguració de la sera botiga i
laboratoris del carrer de Mallorca_
Invitoa qualsevol ciutada honrat de
Barcelona a examinar amb mí, les virtuts d'aquesta casa i a declarar, en acabat, si es o no digne d'un clogi fervores.
Primera virtut: Esser un bon català.
Els rètols, els llibres, els capera d cmboticas, tot, absolutament tot, és escrit
en català correcte, sense transaccions
ridícules i innecessàries. Les factures,
el doc-urnent més delicat, són presentades en c-atalä a tothom. El senyor Martínez Anido, ex-governador de Barcelona, co podria dar fe.
Segarla virtut: "Esteve Riera" es un
pastisser exceLlent, que sap renovar les
tradicions de la terra i assimilar admirablernent les invencions estrangeres.
(A l'obrador que acaba d'inaugurar es
una delicia de veure com un dels oficis més potiners és convertit, per gracia del maquinisme, en un ofici pulcherrim.)
Tercera virtut: L'"Esteve Riera" es
un home de gust. Per a fer una botiga no crida a qualsevol manobre infe
liç, sinó a En Llargueres, el formidable
decorador que hauria d'estar imposat
per l'Ajuntament i recomanat gar la
"Societat d'Atracció de Forasters".
(Aneu al carrer de Mallorca, 307 i 3 055,
a assaborir aquella divina harmonia de
caobes i cerämiques, tot comprant un
tortell o una lliura de crissinis.)
Ara, amics meus, preneu aquestes tres
virtuts, totes tres essencials, i barregeu- les: obtindreu la fama radiant de
N'Esteve Riera, confites i pastisser.
Després de fer aquesta cantada, no
em se estar de clamar a dreta i a esquema:
Veieu, botiguerets porucs, com el patriotisme sense escarafalls no fa malbé
cap empresa? Veieu, botiguerets pusil.lànimes, com l'adopció de la nostra llengua, si hom la combina asid) la probitat
mercantil i amb la inteLligencia industrial, en lloc de rebaixar el to del nsi
goci Ii encomana un cachet que abrament no tindria?
Si no ho veieu, Es que sou orbs.
Garles Soldevlla

el terrorismos bar
costat del munt de victi mes anònimes,tant en tant, algun
de
ni posa en les seves Mates ermelles.La
testa foradada per les
assenyalat • Ara En Seguí ha caigut,
Era un borne que, en cap
es que li entraren front end ins .
I nosaltres, que mai no ens sae ple, mereixia aquesta mort. ompensacions
traumätiques, que
ni avenir a la tetada de les
altra, alcem la
i no creurem que una mort en justifiqui una
anguniós, ple
clam
un
junt
amb
sincera
i
ea protesta cordial
sentiment català, demanant laeres de sentiment humà i de
esqueixa
i grangrena
antent de l'horrible martin q ue asseca 1 •
entranyes de la ciutat.

Política
LATENEU NACIONALIST.1 VERDAGUER
alser,51ea general de socis, va quetom,'
el segiient Consal direc. Josep Pujol; Ince-presi• Escola, Josep S OISOn0 i
.s: Rodrigo; secretari, Josep
riee-secretari, Joaquitn Perayre;
:Cor , Roma Bernal ; tresorcr,
Pvy; bibliotecari, Alfons Pujol;
Franerst Bover; Josep Navashj. • fn Alias, Joaquim Gonzalex,
Alziea i Francçsc Ferrando.

C,./.\TERENCIA AL VENDRELL
t sal, dijous, a dos quarts de
5•,-spre, En Manuel Serra i Moioi c, U una conferancia al Centre
:ca Nacionalista del Vendrell,
de -El socialisme tatalti".

Id

A MOLLET DEL VALLES

lluites de la campanya
7 . 7r: deixant sentir liare e f
:nintent corre cl rumor que
3. , , nt de Molla del Vallas sera
de Ice maniobres del eatiquisrfun ho han estat cis de Sant FeC,d -tus i Badalona. Es Jis que
h gcvernatitts faran una insp ectu tf;ciiirs munieipals per trotar
pagui servir d'excusa fer
t'Alta:lamia que, segons es
. rr de la devoció del carie
Ifi ha gai cUa que la susserä de l'alcalde, pecó
lic pretenen estar ben informats,
gu, la suspensió scrä total.
c el 'Ir que aquest rumor ha proIN gran ex-e:tarjó entre els
CASTELLO D'EMPURIES
fterlu el nostre corresponsal de
d'Empäries:
ura -i con ti que, pel que puqui
per ara nosaltres el subpatint la malaltia crónica
' !de d, 1?. o.
4"Yor iateje tes ha dn . isat trenePe ctant disi Id plantel d'un

dimarts, 13 de març de 1923

pelle, no re/evant-nos del earrec que
tan dignament l'octenta, al senyor Josep Bordas de la Cuesta. I ho dic així,
perqua ii confiaran i l'apoiem, el mor-anta per cent del Cens electoral. Peró
sí que ens ha facturat un secretari, ano-

nienat loaquirn Samaruc, ex-lerrouxisex-negociant d'emigrants obrers a
Franca i actual subordina: de la U. Monarquica Nacional, el qual ha ringut
dignamcnt acompanyat de dos policies,
d'una Serena de la guärdia civil i d'un
delegat del governador.
Allega l'esmentat secretari que l'Ajuntament del bietti anterior, en rtíliima
uit, el nomena secretari. Peró, com pa
ésser, si no consta en ¡loe i, si aixi fos,
un home tan vis com ell no va fer-se
l'acta de possessidf
De totes mancres, divendres, per manament governatiu i passant per damunt de l'acord de l'Ajuntament actual,
i
que no el reconegué cona a secretari,
de la
de l'acord pres per unanimitat
LEputació de Girona contra el seu recline
d'altada, prengué possessió del earrec
en sessió extraordätäxla convocada a
refecte per l'alcalde, després de la visita dels aliadas delegats. Assisti a la
reunió nombró-5 pablic, en srnyal de
protesto.
Totes aquestes agitacions esclataren
ansb violencia en la sessió del passat diuntenge, en la qual es ratifica l'acord de
suspendre del càrrec al secretari, senyor
Sonante, que fou imposat amb el sistema
de violència, emprada per l'emitiera i inconmensura ble senyor Lueje.
A darrera hora ens arriba la nora que
el secretari, senyor Samarttc, aquesta tarda, acompanyal d'alguns individus de pelleja de Figneres, ha prcs noventent porsessió da seu arree, Per volunlat del
srnyor Lueje, que ara demostra novameta la sera Política menuda. Sembla
que aquesta disposició Ira promogut gran
rebombori a la l'aducid.
ACCIO CATALANA A
SARRIA
Tal con: attunciärem, dimecres pasta!,
amb nontbrosíssima concurrència, va tenis ¡loe la reunió dels sarrianencs inscrits a Arrió Catalana. S'acardd de
constituir una delegarló per a aquella
barriadinomenastl-se untin :snentent par
integrar-lo et senyors Ferrats de S'ayo,ra, Linis Guarro, J. V.
les i Riearfl arbgnell.

TALLERS D'IMPREMTA
CAltitER DE

VIATGE A LA RUHR OCUPADA

La situació el 5 de

BARBADA, 11 1 U.—TELFP. 4511

L'ocupació de la Ruhr

març

Entraran en con-

yersa França i
Alemanya?

ga. L'extracció del carbó es produeix normalment. El careó exEn les informacions telegrte- tret es diposita en els "casseaus"
fiques de Pocupació de la Ruhr o sigui en els grans dipòsits poLes declaracions recents
les agencies han hagut de donar s.ats tot a l'entorn de la boca de
iit nota de l'optimisme a nitran, la mina. Hi tia dipòsits d'aquests M. Poincaré i del canceller Cuno
va. No ha d'estranyar a ningú que arnb Pacumulació de tants fan creure en la possibilitat
nes
Cii nosaltres, materialment desdies, semblen catedrals. S'han d'una próxima iniciació de
gociacions entre Parla i Berlín.
interessats en ¡ 'ales afirmem que liagut
de fer dipòsits nous i el
Vsptimisme és prematur. Un carbó desversa per les parets de a propòsit de l'ocupació de la
viatge per tota la regió ocupada tanca ele les mines. Les primeres Ruhr. Avui sembla segur que no
eas autoritza a fer aquesta cons- dificultaba corneneen per posar es produir ä cap intent de media-e
tata ció.
ció. Per() ädhuc en el cas que
aquest carbó sobre els vagons. arribes a produir-se, fracassa-'
La situació es la següent: han
Això
es impossible. Es carreguen na segurament i ràpidament.
millorat les relacions entre les
trena per Holanda, els PalAixf, el Govern de Decline es
tropes d'ocupació i la població els
sos Bältics, Itàlia. Aquests va- troba davant aqu•est dilema: o
indígena. Los tropes sön triedragens són sagrats perque respo- avenir-se a la continuació
stmes i la correcció—likevat dele nen a contractes aprovats per la
tres o quatre fets diversos dia- Comissió de Reparacions o a finida de l'estat present, les
ris que són naturalíssims — ja carbó camine reparacions, com conseqüències del qual aviat es
tinguérem ocasió de dir - la. Els el d'Itàlia. Per() més no fan els Laman sentir amenaçadorament
dins Alemanya, o dialogar d'una
oficials no tenen als hotels, als
obreiss. D'altra part el nombre manera directa i concreta amb el
restaurants o als cafès, cap did'aquests
trena anta reduit.
Gavera de Paris. D'una banda,
ficulta'. 'per dormir, menjar o
Les fàbriques de la Ruhr quabeure. Però encara si algun ofi- si toles treballen serà molt di- Cono no demana, ja, per miau+
cial o enginyer cau malalt i no ficil que parin pesque gairebé lar negociacions, l'evacuació prés
vol anar ala hospitals militara,
via de la conca de la Ruhr . Ads
totes les grans fàbriques són a met les negociacions, pecó vol-.
per precaució es portat a Colös
materialment a sobre de dria que fossin ells francesos ele
aia — on la presencia dels an- sobre,
les mines! Evitat el transport—
primera a dir. D'altra banda:
gloses allunya tota dificultat —
es dir la possibilitat de la in- Poincaré, parlant davant la Co+
o retornat a Franea. Pel demés
del combustible — la
cautaci6
mtssió d'Afers estrangers de la
la població manid una posició
dificultat queda salvada.
Cambra francesa, ha repetit
fredfssima, hdiferent, per() corDI que a la majoria de les mirecta. Els alemanys catan tan
enèrgicament la tesi que el Gos
trebanes i de les fabriques es
vern francés no acceptaria cap.
segura que els francesos no se'n
lli, fa que l'aspecto de les po- mediació ni cap conversació
sortiran, ni tornaran a posar en blations
sigui el normal. Tot marmarxa aquest uparen complicas ra... menys l'estació. L'atur directa; penó que estava dinos
dissim de la Ruhr, estan tan se- ferroviari i fluvial es total. Giren- sat a escoltar i a examinar les
gura que el front Unte serà manproposicions oficials que li pus
tingut fina allà on sigui, que cap len certament trens militara fran- gui fer Alemanya, el dia en quet
enorretard
oesos
pesó
amb
un
impaciencia ni cap temor els hi
aquesta comprengui verament
puja a la cara. Es pot, dones. me i amb un desgaVell general.
Les estacions catan encombra- la seva situació. Afegí, aeró, que
afirmar que les relaciona entre
des de vagons. Les vies tenen França no abandonarä en cap
les forces de Degoutte i la poaquell color de rovell tan carac- cas, per simples promeses, les
blació, que hauria pogut desee terfstic. Les màquines semblen garanties que s'ha vist obligad i
un problema peores, ha entrat
a prendre.
mortes.
en un punt mort, en una mena
M. Jacques Bainville, que acoss
l'ocupació,
els
aliats
de
Abans
de modus vivendi tàcit, tràgic en
rebien mensualment un milió turna a veure sempre amb
eis fons, glacial de portes enfora. sis cents ,mil tones de carbó o pessimistes les editares i les ins
Han acabat també gairebé per sigui unes 64.600 tones per dia
tencions d'Alemanya, mostra ara
s i aplet els actea de "sabotatge". os treball. Eransea i Belgioa re- una mica d'optimisme. En un
Pee''
'actes de sabotatge els alemanya
unides rebien 60.000 '..ones. Qua- dels sena artioles de “L'Actiort
tes de "sabotatge" els alemanys
Franeaise", remarca que Alomas
santa mil tones fei-encamf
d'importäncia
n'han fet molla
nya, des del dia 11 del genes' üls
per terra i 22.000 per via fluvial.
secundaria, pesó han fet els "sa,
tim, ha tingut dues classes de
de caribe) diäAquesta
quantitat
botatges" justos quan s'ha trac, na vol dir que de la Ruhr sortia, decepciona: ni Anglaterra ni els
tat de coses principals. Per exem- per Prasma, un tren de carbó ca- Estats Units han volgut inters
ple han bloquejat, enfonsant bar- da 28 minuta. Ara bé: el balaste venir, ni s'ha produit cap esdes
casaca en els Roes estratégica tovenirnent ni cap catästrofe polfs
ta la navegació fluvial. Això te del primer mes d'ea-espació fou la tica, económica ni d'altra nuble
una irnportäncia enorme perquè sortida de tres tren cap Franra, que obligues a l'abandó de la
posa a les nacions Hígados a la ea! El balaste del segon mes no
Ruhr per Franca.
Ruhr piel carbó i el coc, en l'os 6s encara conegut. Certament la
Aquestes decepciona van pors
ha aumentat pesó ha
quantitat
bligaci6 d'intervenir en el contant Alemanya pel camf de les
en proporció petita. Com
estat
provocar
un
directament
i
flicto
negociacions directes amb Frana
En el català modern es gencralitzä treball diplomàtic per arribar a una gran cosa avui es deia que
ea i de l'acord transaccional,
el costum de dir an en lloc de a (pre- un acord. Es el cas d'Holanda, són assegurats cada dia 12 mil
mes o menys en conformitat amb
posició) davant un cert nombre de mots
els paises báltica, Suïssa i en quilòmetres recorregut en els la tes! francesa. Això, no obs+
començats en vocal tals corn el pronom
la ferrocarrils de la Ruhr. Si es té
més
petita
proporció,
Itàlia,
tunt, té red Bainville quan diu
ell, els demostratius i l'article el. En lloc qual rebrà, Rotterdam, una en compte, per?), que el nombre
que, avui per aval, les insinuas
de a al es digué a-n-cll, en lloc de a expedició fluvial diària. Amb de quilòmetres de les Ifnies tancions germäniques estan encara
es
aquell /mute es digné a-n-aquell home, aquell treball que sembla diricordó
duaner
cedes en el
embocadas amb propòsits d'as-4
al costat de al meu pare es digné a-n-el git per Holanda, els alemanys hi de mes de 12.000, vol dir que hi
tilda i d'habilitat. "Alemanya
meu Pare. La !lengua escrita consagrà compten indubtablement. Bis al- ha assegurat un tren diari escaescriu Palludit excellent pedas
aquell costum; admeté, aixi, una segona
decisius
de "sabotat- sament per tots els quilòmetres
tres
actea
dista — no és madura encara per
forma de la preposició a, batejant els
poca
cosa
en
ben
Es
g e," ja són coneguts del llegidor de Ifnial
ha pira l simrt'e reni ció". St
gramàtics la n intercalada amb el nom
una regid de la densitat ferro-.
l'afer de la pau oriental acabe!'
de n eufónica, denominació que venia perquè es feren els primers dies viäria com aquesta.
l'ocupació: la trasladó a
corn a dignificar-la. Aquesta n fou es- de
per arranjar-se, el ßovern de
la documentaMalgrat les enormes dots d'or
crita de primer tt", descreo s'escrivi Hamburg de tota
Berlin
tindria una decepció mes
tothom
reconeix
referent a l'alta direcció del ganitzador que
ajuntada a la a: d n'ell; després an ell. cid
i
un altre motiu per avenir-so
els
seus
Payot
i
en
general
en el
Quan a la combinació a-n-el, fou escri- trànsit, de la industria j de les collaboradors, és absolutament a la conversa directa amb Frans
mines de la regló. Aixti que era
ta à na! (I); després an el.
d'anys i rspresentava clara la impossibilitat de substiPerú encara havia de produir-se una una obra
A. Rovira I Viran{
una experiencia d'un valor in- tuir completament el personal
nova forma de la preposició an: dientdificultats
nuimcalculable, no es podrä pss
alemany. Hi ha
etemmecrevegiarnmusweemumee
se, en el masculí, a-n-e-1, es digné, en
provisar arab guatee esgarrapa- rneriques, dificultats tècniques
el femeni a-n-e-la; dient-se a-n-a-quell
pelites
que
surten
en
les
mes
des.
al costat de per-quell (per aquell); d'aEls sabotatges de menys im- qüestions del servei. Gitarem un
questes combinacions s'extragué, per una
portancia han estat realitzats detall:
falsa divisió dels mots, la preposició
En els trena francesos i belAnit, a dos quartss da deu, al
arta, i llavors pogué dir-se anoquí en quasi sempre per els soldats de
geles el maquinista te lesla Schutzpolicci, -que els periolloc de a qui. Aquesta forma ano arelcarrer do Sant Fati, davant del
anomenen
"schuque
a
Alementre
distes
francesas
queda,
bä a ésser admesa en la llengua escrita,
cinema Monumental, hl hastió un
de primer grabada a ira, després ane. pos". A les poblacions de la Ruhr manya te la dreta. Mate fa que
guärdies municipals i ade- els senyals siguin diametralment nodrit ttrotelg del qual resultaha
hi
Ving-ué per fi una reacció centra
aquesta Settutzpolicei, oposats. Ara be: poseu un /torne ren dotze forlts, tres d'ella polls
aquestes formes secundàries de a. Huna mes hi ha
provincial, com amb la nià que dirigeix habitua- des. Es practica ren 42 deton,
començà bandejant atte. Després s'ha- mena de guàrdia
seguretat a casa nos- da a la visió del mateix ull en °lona.
gue de reconeixen que, per malt arre- eis de la
ministeri una màquina i en una Unja que
lada que Los la forma an, convenia de tra, la quall depén del
de l'Interior Ii serveix tant pel tingui els senyals del cantó oporenunciar-hl i d'adoptar corn a forma
única de la preces:ció provinent de la camp com per la ciutat. Aquests sat. La nava necessitat serä quaA la Ruhr s'Intenslfica la cams
si insuperable per al maquillatina ad, la forma pura a. La n . le an guärdies van siestas de verd —
panya
naolonallsta I comenea
nista. A la fi, naturalment, es
havia ja estat explicada: era una tt un verd mes avía!, foso — i es
activa. Han estat
rcsistenota
manllevada a la preposició en; i l'únic per això que els soldats france- crearla la nova habitud, pesó a can
això sassinats dos oficia l a franceses'
mitjà d'aconseguir que el catan parlat ses els hi diuen els Huerta. Els vi de quin aprenentatgel I
s que un detall.
I arnb aquest motlu s'ha ¡ardite%
pogués un dia alliberar-ne d'una con- Muerta, si ha convingut, han al- no ame
El palie no es serveix dels un aldarull del qual han resultat
un fil del
fusió tan perjudicial per a la Pritgua
n
il, a h tallat
cat un ra
com la de les dues preposicions a i en, te.legrat o del telèfon, han pro- trens francesas. Com que no hi nou alemanys morts. iii. Poincss,
era de lxmdejar en absolut de la llen- vorat una 'larga interrupció ha ciutat a la Ruhr que no s
r6 ha declaras que la repress14
gua escrita la forma an, homófona de elecirica, hart donat un visca o tigui lligada amb l'altra amb un
Implacable,
un mori, han arremolinat un mo- tram, la població usa aquest serla
en. Solamcnt no admetent-se grafies en
nient la gola amb un aire provo- mitjà de locomooisS. No us die
an ell, an aquel!, etc., podriem esperar
que un dia, reaccionant l'ortografia so- rador. -A Essen i a Bochum els res de com s'emplenen aquests
A Anplaterra hl ha no molt
bre la pronunciació. el Ilenguatge parlat
franceses han hagut ele Ilicen- trastos. fesrrt que ha
Improsslons cobro el proborles
aquell,
etc.,
cua
amb
paciencl!,
a
nascut
per
ter
enes substitnint per a
ciar aquestes f orces, iteró en
jecte ciD tract at presentat pela
les combinacions an ell. an aquel', cite., realilat nt "sabotalges" s'ham s cia i resignada exemplar. S'arrihomMones de en ell, en aquel:, etc.
acabat el ,.: a que les autoritats i ha un xic mea tare! al ~pata e turos 1 es dlu gata no ;6 cap dele
Cal que do esment en aix6 els que
els patronas alemanys altea con-. n lea tranquil.lilats de la familia aventabges mas co II havien vist
prelenrn parlar be el catan: la ¡lengua venut que podien comptar com- pesó anta complert amb la
t'e ptitaor.
escrita ha renundat a la furnia an, Perú pletame nt arnb els obrera per a la grada obligaside. La märSima er
un
robla
doueu-me
----- •-•
verdadera:
Ira
fet
principahnent
en
vistes
a.
is
tenci
res
aix6 110
que sapiga fan cua amb ress •
a la llengua pastada. Convé, dones, que
A Irlanda vianda Pagliaclit.
LA CLAU — ELS TRANSnaoió i tarasca/O 4 ns donare • a
s'esf oren a no intercalar cap ti entre
Dan estat deeestorts dconmenta
re sistencia enib totrste les de u
PORTS
la preposici6 a i el mot scgürut.
que proven l'existóaa'a d'un com..
hiel.
P. Fabra
Els obrers nie les mines trebadesep Pie plot centra el rol d'Angla:era 1
si a la boca dil pou n• 111
ccentra l'Esta t brItänja,..
(Queda prohibida la reproducció ese- llan
1141r4Seldort, mara.,
ha una traärdia francesa o bel.
se citar-ne la procedencia.)
•
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Franca, 3930.
Idem saissos, 12045.
Idean belgues,
111am, 741.
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l Alates ce barceloaa 4 0/9
76'75
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41CCI008 ..m0IPTAT
Catalana Gas E:eetrie.a“

Canal dCrgell
Ea p an y a Industrad
,f 0a1. Gral. le.Clons.
Pea:asa:c. lueul
41, » amarla, deiectricatar.

Metal,

Eercael
Segd
Vagons arrobaos: Nord,

teree
"

•
▪
•
Palcui

SOLER i

L'Emm. senyor Cardenal Primat, Arquebisbe de Tarragona; ('Eiern i Rndm. senyor Nunci
de Sa Santedat; i Radm. senyor Bisbe de Barcelona i els altres 111ms i Rndms
senyors Bisbes de Catalunya, atorguen benevolarnent indulgencies en la forma de
consuetud.
Barcelona, mare de 1923.
,
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SECCIO MARITIMA

CO111PANY1A ANONINIA DELS
FERNOCARRILS ECONOMICS 135
V1LLENA A ALCOY 1 YECLA
Segons disposen els Estatuts
socials, es convida els senyors
accionistes a la Junta general
ordinària del dia 31 del corrent,
a les sis de la tarda, que se celebrarà als baixos del número 231
del earrer de Provenea.
Els que tinguin 50 o Inés accions i desitgin assistir a la Junta bauran de dipositar-les a la
Caixa Social deu dies abano, segons disposa l'article 35 dels
dits Estatuts.
Barcelona, 8 de mare de 1923.
El director-gerent, M. Ibero.

71 1/3

Moviment maritim
Vaixells entrats
Vapor espanyol "Sevilla", de Sayona,
en llast ; amarrar al moll de Consignaran, Regato i }.'embona.
Vapor espanyol "-Imane d'Urgen", de
Genova, amb eärrega general i 1 passatger ; amarrar al moll de Conaignatari, Macias.
Vapor pesquer "Maria Dolores", de la
mar, amb peix; amarrar moli de Llevant. Cunsigualari. Josep Gilabert.
Vapor espanyal "Ampurdanes", de relamida, amb eärrega general ; amarrar
moll (l'Espita». G0Lsignatari, Navilera
Catalana.

•

69

ral.

Mercat de Borges Blanques

a/v1ANS

blanc, de 26 a 27.
Ideen roig sec-ä, de 23 a 30.
Ideen ldem borla, de 27 a 21.1
nrcli, a 16.
Citada, a 1350.
Parda de 20 a 2450.
Farra, a 23.
l'a yuna a 27.
Temis, de 42 a 50.
Preus per pessetes la (parte de 4 dobles.
Patalea de 2 a 4 pessetes els 10 quilos.
Garrotes, de 9 a 1050 pessetes els 40
Etat

BANCA CANV1 VALOZiS
Rambla del Centre, número 6
Telèfons 1230-1231 A

BÌNC tE CATALUNYA
B ARCELONA
ccieTnal.: Rambta dela Estudia, 4

fa

- "
ad

mar

Aparte do Corren, FM
Directiú Teleg::(121ca
CATALONI.A 13 AN 9i

OITALITAT SUPERIOR

Fabricant:

,,og~worseesaremesir-~,upporeggaw•eme,rew.~...nvprr-Emeir±,c-,,..,

J. ALEEN' - MATAR°

r
ONELLRMANS1
GE-

okrait : VALORS CLIP0742
Fi.zenbla del Centre, 19

1

IççTr1,

71"

Confiter i Pasiisser

3

correspondre dignanient a Passenyalada preferència que el palie barceloní ha vingut atorgant-li fins ara, i amb el fi d'obtenir una rnixima depurad() en l'elabora ció dels seus articles,
acaba de construir uns nous obradors de panificad() i confiteria al carrer de Mallorca, número 307, i 309 Teléfon 2 G., essent els l'inics

Companyia.

Vapor espanyol "Cabo la Plata", (YAtunb eäreega general; amarrat moll
del Rebaja. Consignatari, Ibarra i Companyia.
Vapor florare "Renedicte", de Santa
Creu de enerife, Tamb fraile; einarrat
moll de Consignatari, Arguimbau.
Vapor espanyol "Iluutzar Mendl",
Ferrol, amb rrega general; amarrat al
moll de
Conzignatari, Tarnäs
Mallol.
Vapor espanyol "Navarra", de Sevilla
i escales, a • ab eärrem gen e ral; amarrat moll d'Espanya. Consignalari, Conapanyia Transmediterränia.
Vapor cornee "Tres", del Ferro!, amb
crrega general; amarrat al moll de
Consignatari, Me. Andrevr.
Vapor ea panyol "Tordera". de Les Palmes i Tánger, amb c:Irre2;a general; amar
rat al moll d'Espanya. Consignatari,
Coropanyla Transatediterränia.
Pailcbot n'almilla", de l'aletada, aul
rajola.
Vapor eapanyol "Alma:ara", ele Castejió, amb eärrega general; anutrrat al
d'Espanya. Censignatari, Comercial
Castellauesa.
Vapor eapanyol "Alberto", de Cartagena, club earbb ; amarrat al moll de
Consignatari, Fill de llaman
Vapor pesquer "Tito", de la mar. amb
pela. Consignatarl, Andel/toa de Navega.
eiö 1 Pesca. Amsrrat al moll le
real
Llagot espannd "Vicentica", de Vineroe, amb garrofa.
Vapor empanyol "Rel Jaume I", de
Palma de Mallorca, arab 02 pasvargers,
correspondaria 1 eärrega general; Amarrar moll de les Drassanes. Consignatari,
Transmcditerränia.

VALORO, CUPONS, GIRE, CANVI
BANCA

gi

Vapur ermanycl "Reina Victoria", de
Mahb, amb cärrega general i 39 prasatgen. ; amarrat al mol' de Muralla. Conasignaran, Transmediterräaia.
Vapor espanyol "Santiago 1.87/ez",
amb canal mineral; arnarrat al moll
de
Consianatari, Argimon,

Stamm.

40470(121541 Namero 8, Crea Coberta,
2 ,Saal Andreu, 216.
Atadero
Numero 3, Salmeren, 111.
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CHAM i P -ilLUERT, S. en ü.

Ous, a 2 pesaetes la &trena.
OLIS D'OLIVES
Prultat extra, de 31 a 32 rala.
Pi, (le 2S*50 a 2950.
Coreana de 20 a 27.
Pavas per quartä de 3900 quilos.
PINYOL.A
OSAS
airee, de 135 e 140 duros.
Vera, de 110 a 120.
Putas por càrrega de 115 quilos.

weemerwieffmneme

9444,3!...
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RIOR, ET)TER1OR i AMORTITZABLE
4 per 100 i TRESOR 5 per 100 venciment 1 d'Abril \lucid

g

4.z

de

Negocien: els cupons dels DEUTES INTE-

Ei

Dijous vinent, ella 15, ea:Lides =Unes 1 laudes, seran celebrats, pe l seu bd, a l'església parróqulal do Santa Anna, oriol funeral a dos qua rts d'onza, m'ases a dos quarts
de dotzo I miau do perdb a les dotze. Els seus I la casa "JOAQUIM BOFILL I COMPANYIA" demanen als seus ambos la caritat d'assIstlr-hi.

BANC ONQUIJO CATILA
En virtud d'acord de la Junta
general ordinäria de senyors acCalaf
Mercat
cionistes que avui s'ha cele:wat,
Elat, de 24 a 25 els 55 quilos.
a p1rtir del 12 del corrent, es
Ordi, de 14 Lt 15 els 44.
farebefectiu, previa deducció
Veces, de 24 a 25 els 57.
postos, el dividend actiu corresPatates, de 7 a 8 els 40.
ponen al darrer exercici, a rail
Farina primera clase, a ß els loo.
de 35 pessetes per acció, equiSegó, a 850 eis 22.
al 7 per cent del capital
valent
10
'50
els
30.
Mcnude, a
desemborsat.
Ciment, a o'So els 40.
El dit pagament es farä en
Carbó d'alzina, a 33 els 120.
Barcelona, al local social (carCarbó de pedra, de 34 a 38 la tona.
rer de Pelai, 42); a Madrid, al
Gallines, de 16 a 20 paren.
Banc Urquijo; a Bilbao, al Banc
Pollastres, de 12 a 20 khan.
Urquijo Bascong,at; a Sant Se'Conills, de 7 a 9 ídem.
basliä, al Banc Urquijo de GuiOteo, a 175 la dotzena.
púscoa, i a Gijón, al Banc Miner
Palla, a 12 els leo quilos.
Industrial d'Astúries.
Mel, de 8 a 9 els 40.
Barcelona, 11 de marc de 1923.
Porcs, de 29 a 3 0 els ro quilos en brut.
Porra engreixats, a 4 pessetes la car- -Per A. del C. de A., Felix Es,
calas, Director i Secretari Genenissera.
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Mercat de Llotja

Valses dcspatxats
cap a la

Taciit "Cosnae .14eima”,
mar.
.

t

Vapor espanyol "Triana", cap a Tarragona, en llast.
Vapor espanyol "Cabo anche", caP
Bilbao, amb cinema generaL
Vapor japanes "Iwatesun Maru", cap
a Anvers azule eäsrega, de tränsit
Vapor » Guillo Schulz", cap a .14
16s,

en 1List.

Vapor espanyol "Sevilla", cap a Bor•
odio, amb carrega de trànsit

vaixella tormo
"Sagunto", "Rei Jaume II", "Sevilla*,
"C. Ldpez Upe".

DEL MUNICIPI
Mociono a la comIssló de
Foment
Davant la comissió de Fomen;
han estat formulades les 804
güents mccions:
Dels se.nyors Escolà i Naves;
perque es destinin 2,000 pessaa
tes per a l'arranjament del pa-i
viment i lollacació de ripies 41
carpen de Santa Amälia.
Dels senyors Cararach 1 igle,
sias: perquè s'instal.lin els fanal,
que falten al correr de Pedeell
1 de Peris Meneheta; una font
al de Sälzers, tocant al de la Rec,
torba; perque es formuli un pree,
jacte per a la prolongació del car,
rar de Palafoix fins el de Itibe,
ro; perquè s'interessi de la So i.
cietat general d'Aigües de Bar,
celona la canalitzaci6 del trajeca 1
te necessari per dotar d'aleve le
barriada de la Prosperitat; que
es destinin 2,000 pesetes a la ura
banitzacid del carrer del doctor
Boy é, i que s'instal.li una foil t e
l'encreuament dels carrers Segle
XX i Pral !toqué.
Ele preus dels materlalg
de construcció
La co/assió d'Eixampla be

•
a3ordat:
AprotAr un ofici dd, la Direcci6
genenaln dsls serveis (Sanies
conatituiLt una ponencia compres
la dels fecultatius municipals
nyors Vega, Sitges, Goday i Car,
reras, perquè mensualment pras,
tiqui una revisió general 01l.
preus dele materialss 1 jornals,
a fi de corretgir les diferencies de
criteri observados en els pretil
que regeixen a les diverses obres
que s'executen per administrad
cid.

Qus s'asfaltin els passos ado,
quinats del Passeig de ,Gräcia,
assenyalant per aixt, un presu,
post de 80,000 pessetes.
Passar a la Direcció general
deis serveis tècnics la meció re-$.
ferent a l'obertura del carrer
d'Enna, ente la Rambla del Triomf
i el norrer de Tortellä, perquA
formuli un plànol pareellari.
deIs Hospitals de París. Pell 1 ve.
Neri. Sant Pau, 29, principal 2.*

"");7•:,
en el seu gkieres muntats amb totes les ill6G refinades exig,éncies i avantatges de la higiene, en
els quals res ha estat escatimat per tal de poder
obtenir, a Pensems que la quantitat i rapidesa
de producció, la qualitat i la puresa absoluta de
tots els productes.
immilraimazing

P•f1 de

luxe

RAMBLA D CANALETES gill
TELÜFON .

A

2766

Mallorca, 307 1 30).:Tel. 2, G.

L'obertura del dit establiment per al públic tingué lloc ahir a les sis de la tarda.

.
L'OBRA DE CULTURA

3

LA PlJBLICITAT -

"Desitgem que la Comissió MCCeSSOra faci molt mes que no hem fet nos-

ELS TEATPESI

femer i podridor de bestiales, ja que
l'arabainent o sigui co tocar l'esmentat
Passagte, en el qual sitien una inrinitat de lamines, no hi ha anat mal ue
carro de recollida,
Encara que per arribar en aquest Iloe
hi hagi una illa sense edificar, aún a milers les persones que ,ft la fosta eapecialment, hi passen per a pujar al Pare
de Montjuic.
Si aixó no fos prou, ?ha de remarcar (lee és el camí obligat dels nens i
arras que eoncorren a les Escotes de
Bosc.
els desnfant
• •infanta.
n etllant per
'''al'a-latts-d
sa
sembla fóra molt de raó cuidessin de tenir net el non per on han de passar,
dones no Es lógic el crear Escales per
respirar aire Ilitue i sanitós i que el
caria pel qual han de passar les criatures estigui convertir en la seca quasi totalitat en fastigós i pudent dipósit
taescornbraries.
Josep Macaya

altres, i que ultrapassi cada una la que
lIsa precedit. Sentim la recansa de tot
el que no hem pogut realitzar, i cena
Górgias, en pcndre cocaat des seus
ROMEA—Ele germana Kara- tades, is una empresa gairebé tan iniantics, brindem, alçant el beire curull de
mosof.—Adaptació de COPeall posible com aquella.
per
aquella
les nostres il.lusiono. Bevem
trad. de Millia-Rau-Malgrat d'amó, els personatges de
que era vencin amb honor dintre nosi Croue,
l'obra san tan plena que encara que no
altres..."
i Reynals
rel.
hi siguin tots en l'adaptadas per mica
N'Estanislau
conferència
liou's aquí ço que fou el nostre pro,
Després de Shakespeare, potser no que n' hi hagi, ja són prou per inf lawa
grama: Continuar l'obra del bienni pas4f,eb6.
re eonf erenda que, COM digUe . al en Les carmelleries catalanes medievals eren
ésser hi ha hagut ningú al nado que s'hagi una obra i per produje efectes
a
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perfectes
i
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nostres
ancha
riquissino.
sat
i
mirar
de
sobrepassar
sama; ediede anterior, va Amar el
La interpretació que en va fer
abocat tan ardidament can Dostoiewsgstre bewolgut atrae el regidor da' Crac que un arxiu ben administrat es una possible. Contribuir en la mesura de ki a toa els abans espirituals, ni aha- companyia de Romea, fou de les miles nostres ¡orces a la reditzaciò d'aquel]
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lloro que alian vist en les vetllades de
Ajueten
programa tan bellament cotneneat. Aju- gi passejat d'una manera tan victorioaje al Foment Autonomista Catala quena diputats al Parlament.
teatre selecte.
Malgrat tot alzó, raexitt históric medi- dar amb el nostre treball i el nostre en- sa sota tetes les tempestats dels ner,,eaa Cinto, fou escoltada amb gran
Molt be tota la direcció artística del
vis. Dostoiewski, tot i esser un rus de
tusiasme
a
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mal
1:tamales,
mal
catalogue
senyor Mataró, en els decorats i en els
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paperam
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ofegant-se
a l'espaiös saló-teatre d'aquell
tnunt del temps i de respai; la seva vestits.
ge-se
l'expedienteig modera. Les colares-1ms escala desnacionaatzada i anacrónica: re
acre, aplaudint Ilargament al confeEl treball dels actors val la pena
obra, que ja comerme d'ésser coneguda,
mana
de
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n
s
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a
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.
en
docirmentails
antigues
pard'esser Iloat i admirat; una obra com
rencia/e en acabar el seo interessant
Si en procedir d'aquesta mañera el po ha fet trontollar tots els prejudicis i
lars i en peral de perdre's, inaccessibles
Els germana Karatrasof és un plat molt
a laiisteriador i al crític. Les publica- ble no troba que haguem mancar al scu tetes les retóriques; si a mi mobliOdapatea versa sobre el tema "L'obra de
que no hi estala acostumats. I
la guessin a posar fi tes (Entre la histaria fort pels
altura de l'Ajuntement. —Institucions cions histeriques empreses per l'Ajen- manament i cean esperen/ ens ratifica tot
literària deis termas romántica, hi po- la Batel i l'Ortiz ens van complaure en
remera ro obeien a cap pla sisternatic seva confianza, tornaren a reprendre
ALCALDES BOTIFLERS
oplanenteries i d'alta cultura".
toro els moments; com En Gimenez i
seguit l'obra de cultura a l'Ajuntament sana el Faust, de Goethe ; després Els
esdevingut estera la iniciativa particuSr. Director:
Ei presídela de l'e/tirar, En Joan B
la viren dei- gertnans Karamasof, de Dostoiewski; En Montero, aquest últim en el dificijust
co
de
Barcelona,
lar
dels
estudiosos.
No
hi
havia
edifici
L'acte de Palamds homenatjant el tau
el conferenciant, diera
yor2tä, presenta
despees vindria un lloc en blanc esperant lissim yente de Smerdiakor, del qual
adeqiiat per a insteLlar tes coLleccions xar.
enie alcalde 1 pierestant contra luilcel
fe, cam a complement a les conferenSi no ens íos ratificada la contianea, el Mesics portador de la paraula nova. va ter una creació. A més a tnes,
cts emprendre's les obres der
doseimentals;
botifler que els lean impo,st de II. O.-nie
cia que venen donant-se en aquel CenEn Daroqui, digníssan en la figura del
reforma no es tenia cura de lameréis an- abandouariem la riostra investidura po- No és aquí un lloc ni un moment apeoespanyola batirla d'ésser pres com a esemse, so celebrara dintre de poc una vi- queológic i histórie deks ŒBukLS i barris pular i a/cshores esdevinguts ciutadans pósit per abocar tot el raen entusiasme, Pare Sozinta; En Grases va estar ple
ple per les nitres vaya de Catalunya Que
d'esperit i de gràcia interpretant la
a les institucions culturals de l'Aanónima de la nostra enreda Barcelona ni les mentes coses que misa suggerit
afectats.
han rebut aquest ultratge dels dominaAlioseha.
figura
mística
de
Imeenent.
la
seva
en
finir
la lectura de Dostoiewski.
Celia posar un terme a aleó i orga- com En Nicolau d'Olwer
dora.
Respecte a la traducció d'En MillasEl 6.rnyor Duran Reynals can/enea nizar la tasca, i aixó ho feu
Laica presidencial amb una mica de reEns ¡roben davant d'una adaptació
Contra ele fills barde, da Catalunya
anta:
cenca al fons del cor, pera, ami) la mejor teatral de la m'aloe de les seves novel- Paeurell, malgrat de ter-me càrrec de
d*Investigacions
i
Publicacior.s
histört.
protesta hauria d'deser continua i... conNo haig de parlar aquí de ranecdota
purem d'intenció — per aquella que eres les. I rúnic que he d'afirmar, és: que la dificultat d'una traducció com aqueoques
creada
per
la
Comiseia
de
Cultue la riostra surada de rAjuntement; ra l'any 1917, dirigint el seu esforç vera succeissin co la continuación de la nos- Iota els que ens havem apassionat arda ta i reconèixer la inteligencia, el bon tundent.
Ernill Glnestet
empenys mcus estimadiesens n'han
els següents extrema: Organitzar els do- tra obra per aqueas que ens vencin antb aakaloide de Dostoiewski, tots eh que gust i la flexibilitat del diäleg en tots
al
senyor
Millasdir
eh
moments,
dec
vitrliát prou des de la tribuna i des de
honor dintre nosaltres, i eeborrin ei re- havera cremat hores de la nostra jocumenta histórica en possessió de l'A.
a prerasa, explicant ola motius de la
cord de la nostra obra—aixecarem tanaoé ventut en les graelles d'aquest epileptic Reuma que per traduir del 1 canees
juntament; Procurar l'arquisició de rota
lastra decisió. La riostra acatud es ben
anuas decuments que no fessin encara eta taitas carees de les no-urea mes za- sublim, no podem estar conformes, ni s'ha de saber bé el francas, cosa que
;era i tothom /l'ha posee formar jucm penso que el senyor Millas posres
ens podem narar d'una manera seriosa, sede de dele& Pene a Inés a més, s'ha
aiel a bastament. Nosaltres esperen sota la prosee-ció d'Institucions públiques;
l'adaptad() teatral de Els maman: Ka- de saber una mica de catall La nostra
lainquas i serenament que relamió de Fer que les publicacions de carecer bisIB senyor Duran, en acebar el seu paraareaona co les pa:baruca cacccions falb tórk obeissin a un pla harmónic; atrau- lan/ene fou llargament aplauda i felici- raniasoa, feta per un cobean, eneara llengua esta en aquell estar de cera toque sigui tan intel.ligent com volgueu, ba que tetes les ditades se li coneixen.
atee manera inapel.lable aquest talar d'e- re la coLlaboració particular a l'obra mutar.
nicipal. Cercar un edifici representatiu
lara política.
MORT DEL DOCTOR CALLEJA
tan carregat de bases intencions com
Entre eh que acudiren a escoltar el volguev, i es digui, a Mas a més, Jac- Sha d'altar rnolt en compre, sala de teda
la
tradició
arquitectónica
barda-miAlar, a les deu del metí morí el doctor
, Pero jo, que dificament podria dal- na per a instalaar-hi l'Arxiu i intervenir conferenciara hi vciérem els senyors Ninle molt de respecte amb aquesta estiEn Carleo Calleja i Borja-Tarruis, scques Copean.
lar el cancera personal que van prestarmada Ilengua riostra. El scnyor Millas
s tee- colee d'Olsver, Barbes. , Mera Esteve i
en
aquelles
obres
munaipa.s
que
pog
darcretari general d'aquesta Universitat i
Meló com a principi. Ara, parlant
sa els socia d'aquesta entitat en el
potser per tuna preecupació literäria,
sin tenir un l'Iteres históric o arce/coló- el cap de la Comissió de Cultura de l'Acatedratic de les Facultara de Medicina
des del punt de mira de les concessiens, per un afany de purisme, rebutja les
er pedo& elemoraL seguint tina tosjunanuent, senyor Abatid.
gic.
la
i de Filosofia i Lletres. Ami) aquest mola
ja la cosa catil
de
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transaccions,
ta democràtica, vine a parlar-vos de
formes
vulgars
i
vivents
i
aleó
fa
que
Tel aleó s'hi fet o s'esta fent. Sala
tiu se suspengueren les deases i es tand'aspecte.
:pera gratia municipal.
caigui
en
galicismos
lamentables.
c-eanitzat la seccia mitiga de l'Arxiu
carea les portes en senyal de doL Aval,
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Kade
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veritat
que
Es
partida
de
punt
remad/me provee pe:
a dos quarts de quatre, rinda lloc danABSOLUCIO
ale la mesa atenció—diu--he triar loramas« hi ha una pasta dramática que la en emanen alguno en la seca na- terrament.
el decret de Nova Planta. Salan adquifra de cultura peraue en ella he dedi- rit fons documentals que estaven en ruana
la no té fi ni comple. Es una actitud per- riz:celó. No li sembla al senyor Millas
va
celebrar-se
a
Dissabte
passat
El doctor Calleja era fiel de Madrid.
ter f referentmirnt tot el meta estere, perticularsaarsau de les escrivaivies ju- Secció tercera de l'Audiencia el judici doname, la ae valer e xplot ar ame ea que la paraula doble mentó es una tra- Va guanyar la cátedra
anee i entusiesne.
ducció massa directa de double vienotea contra els joves nacionalistes Vicens fina més lícita aquesta pasta dramática.
dicials,
el
de
la
Vegueria,
arAnatomia patológica de la Universitat de
, L'obra de cultura de l'Ajuntament és sita gremials i coLleccions particulars
Bosch i Jatunc- libada acusara pel , Si veient l'escenificació de Gmeau &da tos, i que en catalä en diem i n'havem
Barcelona per oposició. Era autor d'una
asat vasta i campeen dos grana sectors:
ja
som
sota
barba!
dit sempre
cal dhaver proferit eis la manifestació deu la lectura de la novena,
de documento histórica.
Memória sobre la regia olfactória del
no
cornpteu
les
rskra n-seabsr i els Instituts d a lla tulja
a
la
Plaen
un
terreny
nou,
Josep IVIaria de S'agarra
L'Oficina danvestepació i Publicado-as que se celebtä el juey de 192 0
cerval, que ha estar tradukla a diferents
/are. Del primer us en va parlar, amb históriques ha anat fent el seu comes i ea de Sant Jeufe, quan el traspes dels me„„firmaci. ceabaii, s ea:ejem la
toés atitoritat que jo podría fer-ho, en la ha saber vincular l'obra de l'arxiu i la
TIVOLI Ultimes.
serveis a la Mancomunitat, els crics de valor absoluta de l'adaptació; no la vaA l'any 1891 va manyar el preini
tonfeeència que va donar aquí mateix fa iniciativa particular. A da Fundació Mar"
Mori
Espanya
I"
"Mori
la
bandera
de
lor
relativa
respecte
a
la
novel.la,
alestindrà
lloc Fourquet. El doctor Calleja organitzà el
vespre,
dirimes,
al
Avui
qeinae dion el in eu amic Barbey, preishoces ens havem de trence el barrer
lesione"
i
"Visca
Catalunya
lliurel"
una
fundó
extraordinaria
amb
honor
i
torea
ha
segnit
la
Fundad()
Massana
i
gabinet d'histologia i anatomía patolódeis fies fa VOC de ternes de la Comisels noma de patricia generosos com
Els ea-nentais nacionalistas ¡caen Par- L'adaptada, de Els germans Karatna- prora de l'artista mexicana Esperanza gica de l'Hospital Clinie, de Barcelona.
o da Cultura. Jo dec retre-li públicaSegar- tata a presons nuililars, restant detin- sol, mes beta dit, Els g..rmans Kara- Iris. El programa esta integrat per la
de
&enyeta
Eduard
Toda,
Ferran
A mes a mes de la Memória esmentaOxee su humenetge, ja que d'altres no ra i comte de Giiell aniran eternament guts cinc dies, inculpara per uns testiacaso!, de Copean, és una obra teatral primera representació per apesta com- da, publica' diverses obre de medicilao í:..
lligats al nom i a l'obra de l'arxiu.
nimia qua segons declaració d'un al- de primera, comparada amb la majoria pran/la i en aquest teatre, de l'opetata na.
Als noma de Bofill i Matas i NiFinalment, per a estatjar dignament tre, sctablayrn de la U. Al. N., d'haver d'obres teatrals que assoleixen les cinc en tres actes, de Leopold Jacobson i RoRedel la seva familia el nostre contaau d'Olwer cal afegir-hi el d'En Baraquesta obra, l'Ajuntament ha adquirit
donat un cap de puny a un oficial de centes representadora.
bert Boclanski, adaptació espanyola de dol.
bey ce:n a continuador de l'obra d'aqueas
subla casa de l'Ardiaca amb tres bellissimes l'exèrcit i dhaver donat els crits
Perú salan ele fer algunes observa- Cassimir Giratt, música del mestre Roht la história de la cultura de la nostra
carrera del Bisbe, Santa Lid- versius abano explicats. El militar negä cions encara: si Copeau alegues das- ben Stolz, "La condesa de l'entinar- ACADEMIA DE BONES LLETRES
tinta( A la tasca d'ea aún degudes les façanes als
puny
que
els
de
la
U.
M.
N.
de
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Seu.
Des
de
les
plantes
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d cop de
per no lligat tmés dels compromisos amb la tre", donant fi a la vetada un gran
inauguracions cele es fan aquests dies i da i plaça
altea d'aquest adiiìci horn domina tota la
deien haeia rebut i, segurament
concert: Ballets pels "Gromssells; moL'erudit literat i bibliófil sertyor Reproves, e l jetia , rd.pitar paasÄ novel.la original, si no llagues estat tan
les. que es famie
hacer-hl
honorat i liagués anal mes de cara al naleg pel scnyor Galeno; "Zortzico" mota /dique( i Planes dissertä en la darEn Barbey ha abandonas l'afalac de la ciutat bella.
Poques coses ca taran de sentir tan les diligencies al ciad. Sense naves de- teatre, potser l'obra filicida mas comapel senyor Ramos; "El poeta y los
rera se-asió de la dita Corporació, dotiria personal el millor estímul dels ho•
profund de tradició ciutadana i de seny claracions la causa tau tramesa a l'Ata tenciä escènica, seria mes amable per cojos", pel senyor Ruiz París; aries
nan comete del scu pla d'esteta del que
les pública perquè pegues dir-se que a
c'vics com de convertir la casa de l'Ar- dièrecia i obert el ludid oral al fiscal al públic. Els diälegs no agafarien de tenor de "Don Joan de Serrallonell anomena "literatura ele llenes", que
ratielusea hi havia un grup d'hollen podieta Desplä en estatge de l'Arde de la denanä la pena de 2 anys, 4 meses i /
ga"
i
"Pel
teu
amor",
pel
senyor
Piah
guata
no
seis
feia
debades
una
té en la llengua francesa tmiltitud de.
litice
aquella llamada i aquella monotonia
ciutat. Per aixó la chitat deurà eterna dia de presó correccional per a cada un que
agafen; certes coses resultarien mes neda, dirigint l'orquestra cls mestres
anea:ció a l'ètica politice.
manifestacions, especialment en el segratitud a En Nicolau d'Olwer i a tots dels processals i el defensor, que en l'ac- dares. Perú Cecee ha volgut esser Lambert i Ribas, respectivament, i el
Fa liernarear que parlare preferentment
gle XIX, que ha vist prendre una gran
a lama
aqueas
que
defensaren
aquesta
idea.
te
de
la
vista
ho
fou
l'advocat
fidel amb Dostoiewski no sala adonat popular cuplet "Les Caramelles", poextensió a la bibliafilia. Parla deis mas
le l'obra de l'Ajuntament en CO que fa
de la volada einpresa per l'OMassot i Balaguer, demuela l'absolu- que alee era voler ter un impossible.
Davant
sat en asedó i cantat en català per la
aeferencia a histeria de la ciutat.
importants autors de naveLles de biblioció,
per
manca
de
provea
i
per
no
consficina
d'Investigació
i
Publicacions
históRecordeu alló que es cena de Sud beneficiada.
filia: Nodier, Flaubert, Asselineau, 132O' L'Ajuntament de Barcelona no pela
Abaix l'Estat essigues
van
elaborar
concieneusament
tituir
delicte
el
crit
de
sacioautentar-se arab la seca obra escolar;
BARCELONA
nardot, Daudet, Uzanne, Doucet, Louys
que shavia donat Agustí quan volia comprendre
pressupost adeqitat, asá tres finalitats:
Laie
provat
panyed,
alaa:a altres deures que cumplir amb Canalment els misteris de la Teología i
Avui, dimatis, s'estrenarà la tragi- i Mille.
Proveir la conservació i explotació de, en la manifestada i encara no prever que Mitas se li aparegué aquell noat, amb
Concretant-se a una d'aquestes mana
aalunya. La unent naramal de la nostm material docurnental aplegat i treure ren- el diguessin els joves Bosch i Ubacit
comedia en tres actes de Ricard Gonfestacions, ja llegendàries, sabre Ilibres,
laria es mataiesta pel conreu d'una
La Secció tercera ha dictat sentencia aquelles pretiles de "beldar l'aigua del zalez del Toro, "El burlador de Mede l'esforç fet per l'Ajuntaneent
>ene liteaaria Maca i pel sentinent dinierst
s'ocupa extensament de la história del
mar dintre un clot fet a la sorra". Vo- dina", obra en la qual la companyia
per redinat-lo. Augmentar les coLloccions
absolent lliumment els processats.
linan:me dama capitalitat indiscutible. El
llibreter asaassi, de Barcelona, que ha
Besa i .Ubach ler buidar la concepció de Dostoiewski Zorrilla obré un èxit pronunciar.
Felicitem els senyors
documentals mitjançant consignacions eer
et d'e,ser Barcelona la capital de Cadintre un escenari de cartró i canes pinassolit ja sufident notorietat porque alCorresponden dignaamic En Uds Massot.
noves
adquisicions.
i
el
nostre
ELDORADO
l4:My:1 li dóna una superior dignitat,
guna vegada se n'hagi parlat com d'un
ment a acalore particular.
eeefflez-G-0444444+1«444444.4444+044444.->
atea tenabir una mejor responsabilitat.
fet históricament cert i adverar. El seAvui, dimarts, última sortida d'AdePer aleó, i eeent molt reduit el per- 4C-5-144;-4-Cw'refet1,4«
l Perque Barcelona as la capital de Cala López, cantadora d'aires regionals. nyor Miguel i Planas, deanes d'expli?Arxiu, proposàrem los amsonal
de
car aquesta Ilegenda tal com apareix fiN'urja, demes de tmir escales perfecDemà debutará una atracció científica
pilar per aterelre els diversos scrveis le
xada. senyala la sena primera aparitia
tes cal que atengui a moltes altres ne- biblioteca, secció gràfica, hemeroteca,
titulada "Le navire mysterieux", que
literaria en una novelera d'En Flaubert.
saeta que encara que no són genesegurament sera ben acollida pel puoficina de venda i publicacions.
ltrent smtides no han de deixar d'esser
escrita en 1835, (luan l'autor tenia sola
hile, per la seca originalitat.
Proposàrem tambe l'ampliació de les
ases.
Pilar Alonso segura( essent la nena quinze anys d'edat.
consignacions per adquisició de publica1 Pel mateix linotiu l'Ajuntament ele barLa historieta fou recelada 1 complemimada del públic en la interpretada
cions, preveient que l'Ajuntament havia
beara no podía mirar inmassible l'emitada per En Jules Janin, y encara perde
la
nostra
terna.
de
cuplets
sobrietat
emd'honorar la niemaria dels ciutadans gei
els nostres amics
'tracia del nostre patrimoni artístic ni la
feccionada amb nous detalls per autora
nerosos instaurant una Biblioteca Mascompte
francesas posteriors i reproduida cona
l'elida de les belles obres d'art.
nosaltres
prada
sana i una biblioteca Toda de publica:i Porque Barcelona és la capital de Caa cosa certa per autora d'aquí.
caràcter
históric.
propi
i
cions
de
noves
ialunya el nostre Ajuntament havia da
Lernt-bit treball del conferenciant, seFa remarcar com aquest pressupost ha
aroveir-se das orguens adequats per a
nyor Miguel i Planas, pie de detalla cuaquests
eI
catni
emptès.
naufragat d'una manera lamentable co
progressió
tercerear la matra pintura moderna, seriosos, fou escoltar amb vera caleteensortir ces regidora d'Acció Catalana de
nostre
constant
garla i donar-la a conèixer a fora.
estat
fa, i sou autor efusivament felicitas pels
Sr. Director:
l'Ajuntament i la imposaibilitat que hi ha
CataBarcelona
es
la
capital
de
1 Perquè
aura cornpanys academics.
veritat.
als
senyors
subscriptors
estrictament
El
lector
diu
de continuar l'obra arda el pressupost
diari
lunya el nostre Ajumas/teta linaje de pre- que sala fet ara. Si ningil hi posa remis
de LA PUBLICITAT que la demanda
ens
e
ls
mateixos
ASSOCIACIO PROTECTORA DE
'ocupar-se de creer Museus i Laboratoris
'
Dintre
qua ene fa fernprese dol diari d'una pee—die e9 senyor Duran—l'Arxiu municiL'ENSENYANÇA CATALANA
de candes naturals i pares zoológics i pal quedara corn una cosa ineficaç. Esnostres
amics
i
tito
o
gran
participació
a
l'obra
eczema
fer
sabedors
avui
kotanics adequats a les exigencies de la
na que está realitzant, den Esser atesa X CONCURS NACIONAL D'H1Sperem que sera rectificar.
TORIA DE CATALUNYA •
tienda moderna.
tots els llegidors
per tuts nosaltres.
Un altre dels aspe-caes de la matra
El nostre Ajuntament no podia veure cultura
Poca cosa es redore individual per
seva
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aquest diari
d'introduir-se
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preadencia de l'Attsociació Probesubscripcions noves.
lees urgent que era la de proveir-se deis la creació de la Junta municipal d'ExpoAquest petar techan, sumid als grans
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t ars de l'Ensenyança Catalana ha robot
que
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reguera indispensables per a aclaboració
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una carta del senyor Joan Mangó, caseposada a fer, pudren enorgullir-nos ben
,e la própia histária.
Exposa l'obra realitzada en vint anys
aviat que sia integaunent nacionalista i ta reicient a Camaguey (Cuba), en la
compta
El senyor Duran la esment del senper la Junta de Museus, que ha fe un
escrit en la matra llengua el meter ro- qual <Imana tota mena de detalla com
lit billarista del nostre pensament na- hon Museu arqueológic, adquirint coticemillors
ens suggereix
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Comencem la nostra tasca, senyor diPostra terra li eren amerara.
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'tes les modificacions presenta-

des pels turcs.-Havas.
.CALDRA QUE ELS ALIATS DECIDEIXEN SI SON ELLS O ELS
TURCS ELS AMOS DE LA SITUAGIO
Londres, 12. - Escriu el redactor diplomälic del "Sunday
. Times': El resum mes detallan
de les contraproposicions turques que ha arribat a Londres
esvairà la creencia optimista en
una solució ràpida. Fura de les
cläusules territorials sobre les
cuate no és dificil un compromis si Itälia consent en abandonar la illa de Castellorizo, hi
ha nota una serie d'esmenes a
les proposicions aliades i en
molts casos clàusules enteres que
contenen condicione essencials
per als interessos atleta, que han
esiat suprimides en bloc.
Serà, dones, necessari que els
aliats adoptin una actitud molt
ferma decideixen si eón ells o
els turcs els qui han de seguir
dominant la situació. - Radio.
EL CORONEL PLASTIRAS DIU
QUE ELS GRECS ESTÁN BISPOSATS A QUALSEVOL EVENTUALITAT

Atenes, 11. - A la seva tornada de Salònica el coronel Flashras ha declaran als representante de la Prem.sa que l'exercit
grec, la moral i preparació del
qual són excellents, està disposat per a qualsevulla eventualitat que pogués surgir. Ha afegit
en eo que es refereix a les indemnitzacions de guerra,--Ila
vas.

ESFONDRAMENT D'UN REMOLCADOR DUES CENTS PERSONES NEGADES

Atenes, 11. - El remolcador
que realitza el servei entre l'arsenal de Salarnina i ei Piren s'he
esfondrat, a conseqüència d'una
violenta tempestat, prop de Pillen
de Pysttalia.
De quatreeenli es persones que
l'ocupaven, entre passatgers i
tripulants, han resultat negades
dues cents, quasi be tots mariners.-Havas.
EL COMUNICAT DEL MINISTERI
DE MARINA REFERENT AL NAOFRAGI DEL REMOLCADOR
Atenes, 12.-El comunicat facilitas
pel ministeri de Marina, diu que el
nombre de víctimes registrat en el naufragi d'un remolcador de servei entre
l'Arsenal de Salamina i el Pireu, ocorregut el dissabte, s'eleva prop de 15o.
Entre els morts hi ha deu oficials de
marina-Hacas.
ENTERBAIIENT DE LES N'ICTIMES
DEL NAUFRAGI DEL REMOLCADOR
•
Atenes, 12.-Akir, a la tarda, se celebraren, amb solemnitat, ele enterraments de les cletimes del shiistre marttim ocorregut entre Salamina i el Piren, en qual naufragi morli c a prop de
200 pesrawnes, cona porte mtraegrafiat.
La majoria de les vtetimes eren marinera i la magnitud de la eatastrofe ccdea
a que el remolcador anava ple de pessatgers,-Radio.
UNA SESSIO SECRETA A MOSCOU ENTRE BOLXEVISTES I
KEM ALISTES
Londres, I2.-E1 Times diu saber que
,e1 Comitè militar revolucionari deis Sovits celebra en aquests moments una a-ceaja secreta a Moscou i que els representants de laxareis kernalista prenen
part en la mateixa.-Radio.

L'ASSEMBLEA D'ANGORA VO
TA LA CONFIANÇ
Angora, 12. - L'Assembaea
Nacional ha votat la confiança al
Govern per -69 vots contra 20 i
96 abstencions. La dita confiança ha pogut votar-se solament
ea ha pogut votar-se solament
després d'un enèrgic discurs de
Rema! Paixà, el qual ha aconseguit convencer una part de
j'Aseemblea.-Hava s.
LES RELACIONS ENTES XINA
I JAPO
Toquio, 12. - L'encarregat d'Aten
de Xina ha intentas remetre una nota
al Gavera japonés, demanant la derogada, del tractat de 1915. Aquesta temía
tativa no ha pogut realitzar-se perquè

el Govern japonès sha negat a acce;,tar la nota.
El ministre d'Afers estrangers del
Japó ha declarat que la sen nació se
consentirá mai la dita abrogació, ni mes•
4 líela
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Dussekicrf, ta.-Ha refermat d'una
manera extraordinaria l'ac itat desenrotllada nacionalestea a:amilanara
contra l'ocupadas trancesa.-Radio.
Dusseldorf, s2.-Han stat trobats a
Buer eh calavera dan sots-tinent de caçadors frarmes i un agent superior tecnic
de ferrocarrils que exceda funcions de
cap d'estadía a Buer. Ambdós francesas
foral morts a trets de revólver.
En qualitat d'hostatges han estat detinguts l'acalde, el cap de pulida i dos
notables de Buer.
Les autoritats d'ocupada> han ordenat
el tancament de caras i cinemas i han
prohibit la circulació pela carrera des de
les set de la tarda.
Es practiquen actives inveaVgacions
sobre aquest doble assassinat -llaves.
Dusaldorf, 12.-L'enquesta realitza.
da pels francesas per a cercar els assassins del capita Celan i del sergent Jolly,
els cadàvers dels quals Juren trobats a la
carretera de Buer, ha donat Ilse a drarnatics incidents.
La policía singa& noticia que hi havia un individu que shavia vanagloriat
de matar francesas; fou a buscar-lo al
seas domicili i se l'emportà detingut fins a
un lloc próxima junt amb un altre.
Els detinguts fugiren al penetrar a la
porta del dipasit, i aleshores els francosos feren foc contra ells, matant-los.
Ei poble, indignas per la conducta deis
francesas, s'agrupa iradament prop del
lloc de policia i alguna alemanys intentaren penetrar-hi.
Aleshores els irancesos dispararen Ilurs
fusolls, matant a cinc akmanys.-Ra.
dio.
Duseldorf, I2.-A conseqüencia de l'ateznptat comes ahir a Buer, forera detinguts dos veins d'aquesta població i conduits al Ilse de guärdia. Com que aquests
veint intentaren fugir, els guàrdies es
veieren obligats a disparar contra ella
matara/aloa.
En senyal de protesta la multitud Intenta atacar el lloc de guardia. La tropa
dispara, matant set alemanys.-Havas.
SEMBLA QUE L'AUTOR DEL DOBLE ASSASSINAT DE DUER ES
UN AGENT DE LA POLICIA
VERDA
París, 12. - Segons les primcres averiguacions practicades respecte de l'assassinat de dos francesas, realitzat a
Buer, sembla demostrat que l'autor d'aquest eran es un agent de l'anomenada
policia verda_-Havas.
Recklinghausen, 12.-E1 ministre de la
Guerra francés, senyor Maginot, ani ahir
a la tarda a l'hospital, on col:loca la Legió d'Honor damunt els cadävers dels dos
sots-oficials francesos assassinats dissabte a la nit a Buer.
M. Maginot, dirigint-se als oficials
Que

el voltaven en la triste cerimónia,

digué:
-Aquests atemptats no poden romandre impunits i no permetrem que es vessi sang dels nostres germans. Crims :san
aquest, dels quals són víctimes els nostres
compatriotes, han de portar represilies
sense pietta.
Segons els primers informes, senrbla
que el responsable ¿'aquesta crims as un
antic membre de la policia de seguretar
alernanya.-Hava s.
París, 12.-Ell president del Consell,
senyor Poincare, ha pronunciat un discuro en el banquet que en honor seu
dona la Federació Nacional de Soldats
i oficials de acedera.
Recordà el paper gloriós dels caçadors
durant la guerra afegint que foi
tard els guardians mes ferms de la victoria i de la pau.
Essent crearregats pels aliats de luantenir l'ordre als territoris del Schleswig
d'Alta Silessia i de Mernel, assegueärun a totes parts, 9e1 seu exceLlent tacte, l'èxit de totes les missions que seis
confiessin.
Avui les tropes franceses i belgues-digué-coLlaboren a la Ruhr, garantitzant la seguretat de França i la reparació de les regions devastades, així
significant a Alemanya que cap poble na
pot impunement violar els seas compromisos solemnes, contrets mitjançant traetato signats.
En fer al.lusió al doble assassinat de

Bucr, declara que aquest crim sera castigat sense pietat per als assassins i
venjades les víctimes.
A aquest fi-seguí dient -avui seran
examinades amb el general Degoutte, les
mesures de repressió contra els maneigs
de les agrupacions nacionalistes alemanyes.
També s'examinaran les mesures de
sanció que es judiquin neccssäries per
fer frota a les contingències actuals.-

"lavas.
EL VIATGE DE M. MAGINOT
Dusseldorf. 12.-E1 ministre de la
Guerra francas, senyor Maginot, marxa anit passada a Colónia, on esmorcarl amb el general Godley, comandant
de les trapes britàniques, per a donarli les gràcies particularment per l'ajut
que aquest concedí a França en el desenrotllament del moviment ferroviari a
la zona ocupada.-Havas.

busseldorf, 12.-El ministre de la
guerra francés ha vitat els acantonaments de les trepes d'ocupació, felici-

te* els caps per l'excelIent estat ea-
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Un motí reprimit

semblava
Londres, 12. - La impressió
al eireols britànics és (lúe les
contraproposicions de pau de
Turquia, una vegada conegudes
concretament, han resültan menys
satisfactòries del que la Iletra
tramesa tela esperar.
Es tem en els dita centres que
'els aliats no podran acceplar ter-

dificació de cap mena c,n
ferZocia.-Ijivas,
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Nou alemanysAnorts M. Poincare declara que la
repressió será implacable ‘.
ret

nitari de les instaLlaciona i
asperje de les trapes.
A la nit va sopar juntament amb el
general britànic Godley.-Havasa
ELS MINISTRES FRANCESCA T
BELGUES ESTUDIEN LA SITUACO ALS TERRITORIS OCUPATS

DIVERSOS ACORDS
Brusseales, 12. - En la conferencia
celebrada aquesta tarda, els Ministres
francesas i belgues han examinat atentament la situació a la Rhur i en eh
altres territorio ocupats. S'ha establert
un acord sobre les mesures que han
d'adoptar-se per assegurar els lliuraments de carbó. El programa s'anirä
aplicant progressivament. S'establí tasaba un acord sobre la comptabilitat dels
ferrocarrils i sobre el regim de sancions a aplicar contra els atemptats que
es cometen a les regions ocupades. Es
decidí no subordinas- l'evacuadó de la
Ruhr a cap promesa d'Alemanya, sinó
que l'evacuació de la Ruhr asirá efectuant-se solament a mesura que Alemanya vagi complint els compromisos
contrets.-Radio.
Ef. POINCARE A BRUSSEL.LES
' Brussel.les, re. '4Lis El president del
Consell de Ministres francas senyor
Poincaré, ha arribat avui de Brusselles, a les dues de la tarda. A l'estació
era esperat pels ministres belgues Theunis i Jaspee i per M. Maginot, el qual
arriba el matí de la Ruhr.
El senyor Poincaré s'ha dirigit immediatament a l'Ambaixada de França,
essent aclamas pe] camí per nombrós
públie que has-ja acudit a saben-Radio.
ALEMANYA ES PREOCUPA OE LES
REPARACIONS
11.-Els periúdies d' aques ta ca
Rieb no ha-pitalduenqcr
elaborat cap nou pla defnitiu sobre j es
reparacions, els organismos i serveis competente treballen en la seducid del dit problema, en previsi6 de negociacioras ecantuals.-Haeas.
ES PREVEUEN INOMBILOSOS BABOTATGES : AMENACES
Berlín, 12.-Es preveuen nombresoe
sabotatges a la Ruhr si Pran:a cemfisca
les mines de carbó. Un influient persanatge deis cfrools governamentals alemanys ha deelarat que si França pian
aquesta mesura eis obrera alemanys Inundaran /es mines -Radio.
LA SITUACIO GENERAL
Dusseklort 12.-A l'Altea-EL-y en s'In
inaugurar un despatx per a la venda a
la població civil alcmanya d'ariaeles de
primera neeessitat.
En les immediacions de Reek:bashati±en
s'ha descobert el local on es reunien els
membres de l'Associació secreta Yuug
Deutsche, la inissi6 de la qual és augmentar la resistencia.
En un registre efectuat a la pres6 central de Bochum s'ha descobert una important quantitat de g ranades de asa
earturieria.
A Oberhausen han estat desarmats i
expulsats 90 agente de seguretat
A Kastrop han estat detinguts 4 agents
mas, per hacer-se negat a donar detalls
respecte del descobriment d'una caixa de
cartutxos que ron trabada enterrada a
una casa particular.
A la regia de Reeklinghausea la P ala
-dacivle'Estnquvolegir
l'obra que realitaava la diurna Dolida
sie seguretat
A Osteherde foren detinguts ds aasenta
de la policia de seg uretat que Intentas-ert,
vestía de palea i a cavan, passte el ¡erraos/ no campea
Una patrulla francesa sa sorprenare,
no fer-se de dia, un comboi format Iser 4
camiona aubmibbils carregats de material, que intentaven passar al territori
no ocupat pel Nord de Boehurn,
La rnajoria dels oeupants dele camisas
aeouseguiren fugen-llavas.
DISCURS DEL LIDER SOCIALISTA ALEMANY CONTRA LA POLITICA DEL SENYOR CONO
Magdeburg, 12.-En un discurs
pronuncian ahir pel lider socialista Otto Wells criieä durament
la politice del senyor Cono, qualificant-la d'obs3ura i demanant
que el Govern del Reich doni a co.
neixer les seves noves proposicións als uliats.
Proclamà el desig del poble
alemany de veure clar aquest assumpte que tan d'aprop l'interessa.
Censurä al ministre del Comere
atacant amb gran energie, l'afany
de luche de la burgesia alemanya.
Les classes pedante, terminä
dient, no han d'omplir Hura portamonedes a costa dele sacrificie
de les :lenes obreres.-Havas.

DE LA CONSPIRAGIO MONARQUICA DE MUNICH
Berlín, 12-1E1 coronel Xylan.,
der, home de confiança de Luden-,
dorf, estä complicat en la cons-,
piraeió mozärialsha Kuplent,
BuI19,

Parla, 12. - Le Petit Jour-

nal", parlant de l'actitud que hagi de prendre's ((dan Alcmanya
decideixi la ruptura de le negociacions, recorda que el fi
essencial do la polltica alemanya
es el de dividir França i Anglaterra. Expresa Popinió gue si els
anglesos haguessin anat amb
França a la Ruhr, Alemanya hauria cedit fa temps, i que continua exiatint la necessitat d'un
acere' amb Anglaterra. - Radio.
MR, HUGUES NO ANIRA A L'AMERICA DEL SUD
Londres, 12. - Al "Daily Mail"
li telegrafien de Nova Yorg que
el secretari d'Estat senyor 'fugues ha desista d'el seu projecte
de viatge per l'Amèrica des! Sud
en previsió que eta seus serveis
puguin Usen necessaris a Washington amb motiu d'una possible intervenció en la qüestió de
les reparacions alemanys.-Havas.
LES DESPESES D'OCUPACIO DE
L'E.XERGIT N ORDA MERICÁ
Parle, 12. - S'assegura que
la propoicid sotmesa a Mr. liadworth, ministre del Tresor deis
Estats Units pela delegats aliats
preveu el reemborg en dotze anys
de les desposes de l'exercit nordamericä ¿'ocupaci
ó, les cuele
s'eleven a 250,000.000 de datan,
pel mitjà d'un avene a deduir
dels futurs pagament d'Alemanya a Mol de reparacions. Sembla que la proposició serä acotilda favorablement.-Havas.
EL "DAILY TELEGRAPH" DONA LES DIVISSORIES A LLOYD
GEORGE
Londres, 12. - El "Daily Telegraph" ha ressolt cessar en la
publicació dele articles habdomadaris del senyor Llouy George
en senyal de la seva collaboracié de l'ex-primer ministre a la
"Deutsche Alleg,emeine Zeitung".
-Hayas.
EL GOVERN ITALIA ALIENARÁ
ELS BENS I DRETS DELS SUBDITS EX-ENEMICS
Roma, 12.-El Consel de ministres ha aprovat un projecte de decret autoritzant el Govern per
alienar els tiene i drets dels eón),
dits ex - enemies. Els esmentats
tiene serien Iliurats a Societats,
particulars per tal quo els alienessin garantint els interessos
de l'Estat-Radio.
LA POLITICA DELS ESTABLIMENTS DE CREDIT ITALIANS
PER A LA CONSOLIDACIO DEL
PATRIMONI
Roma, lt -L'Agència Stefani
diu que La tendencia general de
tots els organismes i institueions
de crèdit italians, ädhu. 3 els Bancs
mes importante, durant el passat
exercici de 1922, es la de no augmentar, sind reduir, i en alguns
casos evitar, la distribució de dividends a determinades accions,
per tal de consagrar resoltament
les majare reserves possibles a la
consolida-rió del patrimoni, en interes do l'econornha nacional, durant els moments actuals en que;
es precfs portar a cap una energin labor de reconstitucid•
Acuesta politiaa dels organismes de credit, basada en els mes
sans principie, ha estat judicada
favorablement pel ministre de Finances.-Havas.
DESGRACIATS EXERCICIS D'ARTILLERIA
Florencia, 12. - Durant uns
exercicis dartilienia, feu explossió un proje2til, matant a dos soldats i ferint greument a molts
d'altres-Havas.
EL GOVERN ITALIA
Roma, 12.-EI Consell de mi-,
nistres, ocupant-se de la ratifis
cachó del Conveni relatiu a la ion-,
nada de vuit hores, ha autoritzat
determinados excepcions per a ka
marina i l'agricultura, amb el fi
que acuestes no es trobin en estat d'inferioritat respecte a les de
l'estranger.
,A1 maneta temps, el Consell de
ministres autoritzà la cessid deis
bens i drets que pertangueren als
súbdita ex-enembs que han passat a ésser propietat de l'Estat,
la seva 4tribueitS a les societats
privades, sempre que aquestes
assegurin la seva admintstractd
i garantitzin els interessos d'Es e
tat.-Hava g .'
•I
La LnoisLacio A ITALIA
Roma, 11.-En l'entrevista que telebrä amb el , seayer Thomas, el ministre
del Traban examina l'estat actual de les
conveneious adoptados a les Canferencies
21411 pa tinire9 1106.,

ten, Genova 1 Ginebra, con-parent-les
amb la legislació interior Italiana.
DI ministre oomunie ti aenyur Thomas,
que sotmeträ a la signatura del ltel un
decret mitjançant el qual es Je.tarà plena
i completa exemmiú en el regne a lea tonvermicida» referents a l'atta forços, treball nocturn i treball dele ackdeseenta ea
les diversas indeustries.
Va el releas' a la convenció de Washington de lea mit botes de baban, el
ministre digne que el Consell de ministres discutirla demä un prcuee te reglamentari d'aquesta materia.
Ea ~ame Thomas donä les grächm al
ministre per les sesee manifestacions, alegint que Itälia es troba al cap de les naMous mÑ importants del món en ei que
es lateral' a la legislada social.-Ilavas.
LA ROSA D'OH
Roma, 12.-El Papa ha banca la Rosa d'Or, que es trametrà a la reina d'Esoarts'a.
A la cerim6nia iii asaistiren tots els
pretats presenta al Yatieä i els guäreliee
noblea.-Hasas.
D'IRLANDA
LA CAMPANYA CONTRA ELS
REBELS
Dublín, 11.-Coutinuen fent-se detencions a tota Irlanda i assenyalant-se
mimbrosos emboscades i escaramuces a
conseqüència de les quals han resultas
alguno morts i ferits nacionals i irregulars.-Havas.
UN COMPLOT CONTRA EL REI
D'ANGLA TERR.A
Londres, 12.-Han arribat a Dublín
98 persones detingudes sota acusació de
rehelió.
Segons la "Daily Chronicle", cl rebela irlandesas venien ribera des de
molt termas armes i municions procedente d'Anglaterra.
Segons el "Daily Mail", els mandase
últimament desenrotIlats pels rebela tenien més importancia del que semblava,
puix eis documenta que s'han incautas
les autoritats revelen l'existència d'un
veritable complot contra la Corona britänica i l'Estat.-Havas.
DETENCIO D'UN CENTENAR DE
PERSONES QUE ES DIRIGIEN A
IRLANDA
Londres, 12.-Amb motiu d'una deMurcia (le les autoritats de l'Estat Barre d'Irlanda, han estat detingudes un
centenar de persones, entre homes i dones, les guata embarcaven a Liverpool
a bord d'un creuer britànic, creient-se
que aquest es dirigía a Irlanda-Hayas,

ció d'un front únic
la diada del prini
de maig
París, sa.-La Conf

ederació da
ball Unitaria ha adreçat
a La C

raci6 General la proposiaa de 1
front únic el primer de maig a

les demandes d'augment de sa4
La Federació Postal Unit
lebrat a fa Baria del Treball
unió per a p rotestar contra
1
de l'Administració de Correas
grafs de recluir les diverses
zacion.s.--Radio.

UNA MISSIO ECONOMICA

-NESA A PARIS
París, ra.-}la arribar a
París
missió económica pol onesa, aupase
significadas personalitats de les p
ces, la indústria i el cometa
Els delegats polonesas sena
mentats dunas i derna passat
tres de Finances i del Camera
Durant llar permanencia a Fresa
t'aliaran anda les autoritus I
competents els mitjans de fer a 5
tino eh intercanvis comercia' i 113
sures que podrien p rendre's pe. a
~tse les dificultats dercrediti al
va-Radio.
EXPLOSIO D'UNA MINA Si.

MARINA
TRES VICTIMES

Paria, 12.-Comuniquen de Bine
a la badia de Salina, la barra de
"Marie - Jeanne", eip alada pe
bornes, va treure en les aves xara
mina submarina, que Jiu explossia
peilt la barca.
El pateó queda mort a lacte i
rimen des.aparegué.
L'Are loa transportat en esed
greu a bord del cuiraeat "Mar
-Radio.
ca

EL FINAL DE LA VAGA DE
NAIRES FRANCESOS
Sahst Etienne, 11.-Els ministre
reunió celebrada ahir, acordaren per
niraitat la represa del trehail per a
Iluns.-Havaa
L'ARRIBADA DE LA MISSI
CITROEN A ALGER
Alger,
socció d'
erugues que combaría cas
Haardt, Ancloin i Dubreuil
a Algez- de retorn de nur 5Cfll
vessia al Sahara.-Hans.
EL MINISTRE DEL COME
INAUGURA LA F1RA DE LIO
Lió, 12.-Ahir inaugura la Fia
Lió el ministre de Comerç, 1L
A mig dia se celebra un parquet
a l'Ajtentament. Despees de asiar
Fina i el sen Palau, el marista
torna a París.-Radio.

L'ESTAT DE L'AMB
D'ANGLATERRA A PARIS, C
TINUA ESSENT ALARMNT

CONTINUEN LES DETENCIONS

Parlo, r2,-L'estat de salas
babeador d'Anglaterra, lord Grey,
tinua inspiran: seriases inquietas
Radio.

Dublín, 12.--Continuca a Irlanda les
detencions i les =bascules. El Govern
ha rebutjat les proposicions de l'Arquebisbe de Cashel, el qual demanava una
tren entre els rebels i les autoritats
fins a coneixen el resultat de les elec-

LA SALUT DE L'EX REINA
MONTENEGRO
12.-En vista que la sild
l'es reina Milena de Montenetro

I LES EMBOSCADES : -: EL GOVEAN REBUTJA LES PROPOSICIONS DE L'ARQUEBISBE DE
CASHEL

cions.-Radio.

ELS IRLANDESOS DETINGLITS A
ANGLATERRA
Londres, 12-El númer o. d'irlandesos detinguts a Anglaterra
s'eleva a 52. Entre els detinguts
s'hi troben mollee dones. Acuestes es mostrareis molt animoses
en ésser conduldes al vaixell qud
havia de po1't1ar-les a Irlanda,
puix entonaven saneons p atriòtiques irlandeses.-Radio.

millorat notablement, ha ternas a
ma la sera filla, la reina altea-V.:S.
roo A (SANA un. BONAR

Lwidaegr 12.-Aq uesta matizad
declarat un Incendi a la casa m'uva
de Downing Street, residen-la ok:.
primer ministre britänie. El seaY,'
nar Luir i la sera familia tincara'
ser despertat. El foe, que comes
rerdä da l'escala, a l'altura del
Pis, Pagué Berer demanat ar:at. Es
que fou provocas per un curtein
Radio.

LA CONSOLIDACIO DEL DEUTE
FINLANDES ALS ESTATS UNIT
Washington, 12.-S'ha arriban
a un acord per a la consolidaciä
del Deute finlandès, segons les
mateixes .zondieions establertes
per a 'la consolidació del Deute
britänic-Havas.

LA CONSOLIDACIO DEL DE
BRITANIG
Washington, 12.-ra cnmisai4
cana de consolidada del Deute
amera en la sera totatitat el
oficial que estableix les condiche
cord exub el Gocen:1 de la G,"
tanya.--allavas.

EL TRIBUNAL DE JUSTICIA

UNA PLAGA D'ELEMENTS

INTERNACIONAL
La Hala, 12.-E.1 Consell de la Societat de les Nacions ha lliurat, per al
sen informe, al Tribunal de Justicia Internacional, una reclamada) rebuda sobre
determinades qüestions concernents a les
mesures adeeptades pel Govern pelones,
respecte als ~abres de la minoria alelyad.
malin it Tribunal tractarä d'aquest assurnpte en la seca próxima reunió, que
se celebrara el dia 15 do juny.-Havas.

CONTRA LA KU-ICLUK-KLAN
Toronto, 12.-La meció de Cavallers
de Colon de Torada ha decidit montar
una guardia ele protecció dais temples
católica per a defensar-los contra els
atacs de l'assodació secreta anticatóli-

ca Ku-kluk-klan.-Radio.

EL VENCEDOR DE LA CARRERA
CICLISTA DELe SIS DIES
Noca York, 12-L'equip ame..
ricä Goullet-Grenda ha guanyat
la carrera gji:4e_dg)4 gayas.,

i

CONGO BELGA -:-. VAGA D
DIGENES
BrusseLles, f2.-En el Ge
belga, a la regid del inc de Le
pold II, ha fet la seca spart
una veritable plaga d'elefants
causen l'espant en atine"
marques. Los comunica:ions
quedat interrompudes. Usa
tus poblats han quedat abatid
nats davant del temor de la
vasid dels paquiderms.
Els indfgenes es neguda a
ear els elefanta, puix diuen
el producto de La eaea no
aprofita als colons.-Ractim
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LA NACIO, EN TENIR
E
CONSCIENCIA
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PREMSA ASSOCIADA
: CORRESPONSALS

del dissabte la vetllada eardanista orla- va exeentar-ne unes guantea, q ue miel
presea i singularment els hagi
DE CATALUNYA
L'assassinat d'En Segul
Ceses puntejades amb l'entendaeme cae!
aireada per l'Aire/pacte Dansaire, en Iß
autoritzat en tes de les atribu- f
sisal el sesiyor Asureld Camputany, de sempre ho onn en aquell canal, rogar de
7"
(
cions, aixt 2.0B1 els justificants
1111104-ET
DEL VALLES
Barcelona, va explicar davant je novel torea les manare/dadora catalanesqratal,
• Un g. D. de Governació
corresponents.
1 Declaracions del meuaenques4„
brasa concurrencia, e/ que bi abundave
„„ Eta a p untaments de despe e.
, •qauses sobrossoldes U0$ trae
freadjaikt h "tela' a illarez6
aenyozt jpano i:Co:444
ifd personal coneignaTtene nie•e'
stre-de
pendeduriea cte restos unes capees de lea
la
q
i
aseda 34.0en
piiedipp-..1,e9
reina
'elel
mateix.
—
ta
reinan ant: r Yj den (4sbareibile. leele bi gimen
Ra proctuit general eatisfao4 Peatetlea de lit noatra
Si es tracta de despeses pee
nació
bandera
la nova d'haver estat sobresaeit se a temes met pretrits 1 aconsellant se- les guatee barree de laó:neutra
socorsos o indemnitzacions dele
I la següent inseripei Oatala ei tes
El mi nistre de la Governació, en me, e el processament de dotze ex- rietat i rigidesa en puntejarla.
associats o liare famIlles, paAcabat dela conferencia, un quintet diati da IÅ PUBLICITAT.
La "Gauceta" publica un R. D.
gats al mateix dia, cada apunta- bre avui els periodistes, ha manifestat regidora de Mollete procés que
de Governeció dictant regles soment sois podrà englobar als que aquest matí s'havia efectuat l'en- databa des dril 1917, a conseble el dret d'associci6 que reno- que ho hegin estat per un matchx terrarnent del "Noi del Sucre", a Baref qüencia de lamentables apassioneix als ciutadans Partiele 13 de motiu, i per igual quantia, i en cebona, cense que s'hagués produit cap naments de politice local.
la Constituzió espanyola, que diu muleta arte s'haurà de consignar incident
— match' ha estat so—No és exacte — ha afegit el Mece bresseida la canea que pesava
ate!:
el nombre dele socorreguts o inproposta del ministre de la demnitzats i com sempre la re, d'Almodóvar—, que hagi dimitit el go- darnunt del nostre amic En Anvernador
de Barcelona.
Governació, i d'acord amb el meu ferencja als corresponents justitoni Mayol, a conseqüencia de
diversos
Tres
El Govern es preocupa sedosatnent P•ensulcrament d'una casa en cons
' Censen de ministres, vino a deficante.
de
2a
qüestió
social,
con/
ho
demostra
Versions que hem recollit a dar
cretiar el següent:
trucció.
Ahir, a les deu ded vespre, va produir.
Art . 5.—De conformitat amb el
Article primer—En cada Go- disposat en Particee 4 de la Ilei, el Decret publicat ahir a la Gaceta.
— Ha mort sobtadament
se al carrer de Sant Pau una gran alar- hora confirmen el fet en ia forma
No s'ha practicat cap detenció rela- ferm catalanista i honradfsaim ma entre el peak, a causa d'un fort ti- l'ha yan explicat al denar -ne compte.
vern de provincia, amb numera- els fundadora, directors, preste
ene corresponent al registre es- dent o representante d'una as- cionada amb la mort d'En Salvador
pgtrici En Joan Manila, ex-ti- roteig que va haver - hi entre alguno penUN MANIFEST DEL SINDICAT.
Sepa pecial d'associacions, a que es renent d'alcalde regidor Gel nos- des i agents de Vigilancia i un grup nueoeiació ja constituida, esteran
UNIC
COMENTARIS DE LA PREMSA
fereix l'artiale 7 de la hei de 20 obligats a presentar al governa-ere Ajuntament. L'enterrament mer&z de paisana.
El Sindicat Unic ha fet públic un ain.
feu
segons
vertiera
den
testimouna
grandiosa
manifestació
de juny de 1987, i a mesura quo don de la provincia respectiva dos
El
fet,
Els diaris de Madrid dediquen gran
nifest adreent ale obrers, convocant-lod
segons pnesenteix l'article 5 de la
exemplars signats dels acorde extensió a la mort del "Noi de Sucre". de dol acudint-hi tota la pobla- ni presencial, va tenir lloc de la següent per a /es quatre d'aquesta tarda a II plaCid, essent presidit el dol pel fill manera:
mateixa, siguin presentades les que introdueixin alguna naodift.
"La Correspondencia de España" parça de Catalunya per a celebrar una maEl Sindicat del Ram de la Fusta ha- nifestació de protesta per la forma en
actes de constitució, s'obrirà ute eació en els contractes, eetaluts la del problema en general, tnanifes- del difunt i el tinent d'alcalde
via de celebrar una reunió, que esteva que el governador ha manat fer l'entere.
expedient al qual s'adjuntaran o reglamente socials, i per con- tant la necessitat que l'opinió pública En Ramon Salvat, en represenconvccada des de clics abans de la entert rament del 'Noi de Sucre".
aquestes, darrera deis estatuts, següent, l'alteració en l'impost de doni el seu concurs al Govern per aca- tació de l'alcalde.
•
del "Noi de Sucre". Segons sembLa van
reglamente; contrae:tes o acorde les quotes ordinàries f del perfo- bar amb el terrorisme.
A mes a tnés, en elit manifest s'invi.
acudir-hl bastante associats, perú el pre- ta als obrers a plantejar la vaga geneBERGA
pels guate hagi de regir-se cada de de temps pel qual s'hagin es-.
En un solt fa una estadística deis
sident va s-uspendre l'acte, desfilant ordeassciciació i successivament tots tablert. També estaran obligate atemptats, per deduir que n'hi va haver
ra/ per 24 hores, a excepció dele premels de més tràmits, deligencies
a donar compte a aquella auto-. molt menys en l'epoca en que es va Tramontana -:- Nomonament nadarme els concurrente.
sa pel mere j a motite
Al cap de peca estora, i 1/airee ja
testolucions a que dongui llos la ritat dintre del termini d vuit treure de Barcelona teta la policia, que
laillora
A darerra hora de la nit es pa,lava
el
servei,
van
retirar-se
les
¡orcomplert
vida d'aquelles.
de vaga a tot arrea peal no hem pegue
dies, dels acorde de les exencions esteva a les ordres del Sometent, que '• La nit del den es desencadenä
Art. 2.—Al mateix temps que de quotes obligatòries i extraor- a la vegada emparava el Sindicat Ite- 'an tramontanal arborador, ma- ces de policía i els agents, dirigint-se confirmar que l'acord sigui terne.
aquests cap al Cinema Monumental, Tan
es lliuri al governador l còpia dinàries amb determineei6 de ra
lsana dura.nt vuit hoces, despee.- enet eren &ere del cinema, comença
eutorazada de l'acta constitutiva
"El Socialista" condemna amb ter- lentes importante en cases, lard'aquestes i del fi a que
mes enérgica l'assassinat, demanant el res electrIques i arbrat. No hi ren a sentir-se toca d'auxili, da-rete pels
associació, s'hauran de pre- es dediquin.
guärdies, que, en intentar escorcollar a
Setitär, perquè siguin habilitats
Art. 6—Per abs comptes de re- castig deis setts autore, /creí fa ob •ar- bagueren desgräaies personals.
mes subjectes trobaren resistencia.
'per la mateixa autoritat i sig- captadors de guatee portarà l'As- var que es dol encara mis de la situa— El nostre ambo Mn . SalvaSimultaniarnent comenearen les detonanats en lote els seus folie cor- somació un Ilibre especial que da de desempar i d'inconsciència en dor Casete ha estat distingit amb
relativament nombrats, amb el tindrà que ésser habilitat pel Go- qua es desenrotlla i actua el moviment el benifet do Sant Franeesc de done, que foren numeroses i duraren
DE MADRID
segell del Govern civil, els !li- vernador civil de la provincia en obrer barceloní, desmoralitzat sense Paula, fundat en l'església de llarga estona; hi ha qui assegura que de
vuit a deu minuta Els agressors per una
bres de registre del socis i de la la terma que determina l'artaele organització sindical so/vent, que hm- Sant Pau.
EL GOVEELN PEEOCCIala
banda i la policia per l'ahra, continuacioni a la llore del dia, sense un pro'oomptabilitat al quals ea refesegons d'aquest Ft. D.
Eta eedeveniments de Bareeloint pe>
— Es d'alabar la plantara ren el tiroteig fins que, ferits tres deis
reixen els articles 10 de /a Ni
grama de reivindicacione, debarint-se
Fine deu dies despees d'had'arbres que ha practicat nostre guärdies, eta ageessors pogueren fugir ocupen, con/ es sabut, el Gotera.
3 els segünts d'aquest Reial de- ver-se donat eoneixement a les en una constant contradicció i en una Ajuntament en totes /es vies i
Des de dos quarts de vuit fina u ith
pels carrers de la Riereta i Carretes, atathet.
autoritats, segons ço disposat a perpetua menaea.
nou han conversat aquesta nit a la Pm*
passeigs
vuelta per la fosca.
Desitja la ripida revisió dele proEn temps oponte, quan estiguin Partido 3, de la designació d'un
Apaivagada la tirilla, van veure's tres ciencia el marques d'Alhucemas i el coge
prexims a acabar-se els primers, recaptador, queda prohibit a l'as cessos del terrorisme i celda l'atenció
té de Romanonea
SOLSONA
guàrdies estesos a terra, que foren traspresenfarä la assaciació altres somactó encarregar - 11 cli cobra- dels treballadors de Barcelona perque
L'estadística dele atemptats soelate
lladats tot seguit a la Casa de Socors
• BOUS per a identica habilitació, t ment de les quotes, si aquella co- reflexionin i surte d'aquesta pesombre
Exoavaolons
Barcelona sembla que dbna la suma da
del
carrer
de
Barbera
per
alguns
veins
un cop aquella acabats, es lancee menees a realitzae-la.
trägica en la qual es juga amb ells.
El director del Museu Arqueoa i trareseunts. Tambi hi foren portats al- 24 i la mejor part d'aquesta han restas
Els darrers paràgrafs diuen:
Yen a continuació del darrer apun
Al encarregar al recaptador
lebgis de Solsona ha excavat en guns que passaven per allí i que resulta- en una impunitat absoluta, serme que hi
tament amb la signatura del pro- del cobrament es farà constar en
"Amb gust havem Ilegit eis darrers
Isagi processalt ni tan seta dezinge a sossident de l'associaeld, cense que el Ilibre a que es refereix el pa- nameros de "Solidaridad Obrera", de aquella comarca un altre dolmen ren ferits.
pitosos.
fine aleshores pugui ter-se eis rägraf primer, el nom del re.cap- Bercelona. En les seves columnes veiem de la majen importäncla per els 1 El (lector lifargarit, que esteva de
Probablement el Consell anunciar per
estudie prehistòrics en la nostra guàrdia aquella hora a l'esmentada Casa
la
condemna
deis
crims
deis novament habilitats•
i
el
respecte
a
tador. el nombre dell quotes que
dolmen amb de Socors, va curar els següents fe- als dijous es dedicaré quasi íntegra:rae
La diligencia d'habilitació dels ba-i de cobrar, persones que han les idees deis dermis Persisteixin en terca. Es tracia d'und'ingrés
a tractar de tan important qUestiú.
a la ras:
llibres pel Govern civil haurk de satisfer-les i termini de temps aquesta tàctica, rectifiquin noblement eo cambra i corredor
niateixa; havent-hi trobat cranis
Vicens Castillo, de cMquanta anys, LES INFORMACIONS D'UN ?Ale
!d'ésser realitzeda en el termini d
que
en
consciencia
creiem
no
deuen
dea que diles quotes corresponguin
/USTED
'dos dies hàbil, perqué tornin e impost total de les mateixes, i fensar un moment mes i renunciin a trepanants, vasos i altre mate- guärdia de Seguretat; ferida al nivell del
p ial per a documentar aquest emite espai interaostal esquerre i sortea
El ministre de la Governació
poder de l'associacid al tercer día se'l proveerle d'una tulla de cär- prendre per les seves mane
la
j
u
sticia.
,.
täenument.
per la regia lumbar dreta, de pronóstic ha rebut aquesta nit als pericia
d'haver-los presentat i en l'ex- rec cepia fidel dels apuntaments
o es la impunttat ço que den/ararle
'
trebaill de mossèn Serra i greu. Fou trastledat a l'Hospital Cifre, distes, ala quals ha dita
pedient relatin a eassaeiació es del 'libre, nombres en corveta- • Si saben cencretarnent o
que el dé la Santa Creo no hi havien
es
va
fent
anament
albi
e
1
ja
• •.
•uelc°m• s ' te" en Viláró
—Acabo de parlar amb l goprendrä nota d'aquella diligencia, ció amb aqnest i aufontzada pele
gun
ce que acusar amb decisto;
rador, per la multatut de troba- Ihts disponibles.
vernador de Bare,elona, donante
h mb expressió de la data en que
perú
acabe
Ton
cop
la
tragedia
en
la
directora oadministradors resDománec García, guàrdia de Soguee- me aquestes noticies:
prehistòriques.
No
mes
diI
los
i del nombre de folie de ponsables de Passociacid.
qual la Barcelona proletaria es va derem que el nombre de sepulcres tat; ferida per 1-exacta de bala a la reDiu que el trasllat del eadhver
etcda un dele llibres que hagin
Cada amintament, i per conse- Sagnant. Així seria més eficae que te- dolmenies per ell trobats i caca- gid parietal esta/erra, de pronóstic redel "Noi del Sucre" al dipòsit del
éstat
tes
les
paraules,
el
sacrifici
de
la
vida
S019
càrrec,
güent cada tulla de
servat,
vele
pasea
d'un
centenar,
havent
cementiri ha obeit a haver trans
Art. 3.—En el llibre registre de podra referir - se a un mateix Pe- d'En Salvador Seguí."
estat fins al present completaPau Rebollos, ferida d'arma de foc a corregut les 36 hores reglamenZOCIS s'hauran de consignar, sen- riode de temps, pel qual les quo"La Voz" pren peu de l'atemptat per
ment
desconeguts.
I
la
part
mitjana
deja
cuixa
esquerra,
amb
tàries sense que ningú, ni de la
o interrupció, els noms, cog- tes es recapten si són ordinà- dirigir-se al Govern i dir-li que neEl resultat de les seves capto , ! fractura de l'os, i tenida entre carn
familia, ni particular, hagin reborne. professió 1 dorniaili de cada ries o a una mateixa quota ex- cessari reorganitzar de dalt a baix la
racions esta, ja fa templa en po- pell a la part mitjana de la cuixa dreta, clamat el seu cos.
Itin deis associats, amb expressió traordinaria i en aquest (Jarree poicia barcelonia.
ed l'Institut d'Estudia Cata- n de pronóstic greu.
Era natural—diu el governaa
de la data de les altes i baixes dels cas, en l'apuntarn e nt i en la ruila
Es intolerable que rnai signin apre- der
lans per a la seva publicació. Aquest dos foren portats també a
un atentat d'aquest cagnateixos i dele càrrecs
de eärrec s'haurà d'expressar la sats els autors dels crims terroristes. Esperem que armen benemèrit l'Hospital Clink amb el cotxe-atnbulän- dor—que
räcter produis alguna exeitaaió
govern o representació data de l'assemblea general en Si immediatament després d'un d'acentre
cultural
ene
deixarä
fruir
da_
en l'ànim de la població obrera.
ue els hi hagin estat encome- la qual la quota hagi estat acor- quests crines es prengués als criminal,,
Manuel Sarrio, transeunt, que passava
ben aviat de l'obra de mossèn
Avui s'ha intentat la vaga ges
hale , determinant - se tarnbe dada.
l'exemplaritat amansiria els mal, inspel bloc del fet arnb um matrimoni; ras» neral, pelee sols ha estat p ar a
Serra.
oquell en el qual prengueren poscada de bala a la cama esquema Ileu.
ab realitzar el tints que ave enconen i aguditzen la
Els
recaptadors
cial, en alguns rams, predomia
pessió delle 1 el en que acabaimptmitat assegurada.
.abolard Martínez, rascada sota la clacobrament portaran amb ells les
SABADELL
nant el de la construcci6.
ren.
"La Epoca" defensa els conservadors
°buvícula dreta, Ileu.
Tulles
de
cärrec
i
esteran
Aquesta tarda la policia hit
D'aquests nomenaments, pos- gata a ensenyarles, si fossin per de les acusacions del "A B C" a proConcert
vertedor
de
diaris,
Jaume
Sospreda,
fet dues detencions de suposats
tessious o cessamants, a mes a
prait del desenrodlament del sMdicasexi requerits, per quolsevol lisme.
Siltre els SOCi9 de PAS-sociació coix del per/ dret de ferida a la mä (tre- autors de l'atemptat contra a
mes de consignar-los en el Ilibre
de Música ha despertat un gran ta, arnb fractura del primer metacarpia- "Noi del Sucre".
registre, haurä de donar Fasso- agent de Pantoritat. el termini
Nega que el Govern conservador ten.
Article 7. — Dintre
Ini eres el prever concert, sise del no, greu. Aquest pobre heme perdrä
A la nit, quan es celebrava una
siaeió coneixent per escrit al golitzés cap improvització teatral en la
de
cada
mes
deuran
remetre
les
quart cure, que anuncia aquella gurament la niä, que li servia per a aga- reunió en un café del Paralel.
vernador de la provincia dontre
pertemició
del
terrorisme,
puix
quan
als governadors eifar la crossa.
associacions
ertitat
pel
proper
divendres,
dia
ele cinc dies següents al en que
per elements sindicalistes, ua
arribe al poder En Sänchez Guerra,
Al Dispensan i del ataree de Sepúlvede les respectives províncies
SG del orrent, a Ciare° dei
hagin estat acordats o efectuats, vals
guàrdia de seguretat intenta des
da fou curat Restitut Gómez Adelantauna relació nominal d'altes i bai- es trote allí amb En Martínez Anido
tigiós
"Quartet
de
Budapest".
tenle a un indivtdu. Els sindicae
al mateix lampe a l'autoritat
i el conservà en el seu lloc. Quan sos'haguessin
do, de 22 anys, vidries, sense
xes
dels
socis,
que
local quan l'associació tingui el
listes feren una descarrega corte
brevingué la destitució del governador
de ferida penetrant al quart espai halenregistrat
fina
el
cfla
urimer
i
PesREUS
tra el guärelia i aquest, amb
sou domicili a pobtaaió que no
i del cap de la policia, no es registrà
costal esquerre, regid externa, cense sortat
que
en
dita
data
assenyali
el
sigui capital de provincia.
ni un atemptat pels carrers de Barcotida, de pronóstic reservar. Fou portal a guns companys seus, repelf a'ae
llibre
general
d'ingresos
i
desL'esport
Confertermics
Mea
les
prescripgressió,
entaulant-se un tiroteige
Estan sotmesos
YHospital Clínic.
com la lona.
vade abundosa -:- Sardanas
creuant-se nombrosos dispare,
pions deis paràgrafs anteriors els peses de Passociació aixfmateixa
Si lo que vol dir-se es que deuen ileAl
Dispensari
del
carrer
de
Rosal
¡odels fons de la
nomenaments, presea de pasees- situació
El vinent die lO tindrà lloc uns (erra
ren curats Folgend Monfort, de /6 anys; Els sindicalistes tiraren deed0
i els noms de les entitats o per- gitimar-se des del poder públic accione
ció, cessament i substitució deia
de violencia, almenys amb el concisociclista per a neefits que farä el neo, vio al carrer de Cano, número r, tercer, les finestres de l'establiment.
guate
dits
forte
esels
en
EM diu el governador que das
receptadors de gisols de les as- sones
ment tàcit i que no serveixen els go- regut P.eus, Viles-sea. Tarragona I retneß primera, de ferida al maxilar dret amb
tiguin dipositats.
questa eolisió resultaren tres
loclaeions i dels conserges, por
vernants que tal facin deu dir-se clara- per les quatre carreteres.
arrencament de dents. Va pasear al ClíLes
associacions
Article 8. —
agente de l'autoritat ferits.
lene n delegats als guate estement, prenent les responsabilitats
Agneetn curse estä organitsadn per nie
La policia, amb motiu d'aquest
emi e \ ornenada la custedfa i vi- que recaptin o distribueixin fonda judici.
l'Ifelvetia F. C. i es disputa una copa
Apolinar Baffle; viu al carrer de Montdele
auxili
dedicats
al
socors
o
eitäncia (lee domicili social.
Estere/ enamorare Tun poder palie
oferta pel propietari del "Bar Gallismä
serme, número t3, tercer; ftrida incisa i fea ha practicar mas de 40 dea
socio
associats
o
a
fine
de
benetencions.
Art. 4.—En un dels 'libres de
— Al Centre cIP Lectura ha desesp. contusió a la regid molar theta.
fort, amb dignitat i decórum, que im—I no ha resultat cap ferit
somptabilitat que necessäriament ficencia, instducció o altres posi a tota la (leí i la justicia, pera que dellat la eeva conferencia sobre
Didac Fàbregas, de 25 anys, d'ofici
semblante,
formalizaran
a
mes
a
de les filones ndicalistes? —
1.a de portar beta assoeiació de les
trame i hurnanisme en la cultura /lastra" barber; vitt al carrer de Pelai, númela imposi amb ele seus mitjans. Aquests
nompreses en la Ilei, es farà per mes semestralment, de confor- eón les forces de policia i si no servei- el penyor Manuel de Monte oomençant ro eo; ferida al peroné esquerre amb han preguntat els periodistes.
—Ro ignoro, puix En Ra y enretro de dates sota la responsa- mitat a l'article 11 de la Bel, tes xen, es reorganitzen, i si són poca, saug- amb un salut a In eme torra mote a entrada i sortida; !len.
la que ve a parlar de la cultura %tina,
eilitat deis socia que exerceixin comptes dels seas ingresos i des- menten.
Unís Cervera Vermell, de 25 anys, ba- bes sols m'ha comunicat les baipeses,
els
posaran
che
manifiPst
de la que som els harem/ els del camp de leen a4 carnee Nou de la Rambla, nú- xes dels agente.
tärrece administratius o direcPel demés, el poder públic, quan go• —Sap vostä si s'ha declarat
j118, l'apuntament de tots els in- als seus socis i entregarán un vernaven conservadora, fou tan cu- Tarragona.
mero 16o. segon, segona, de tenida conexemplar
de
les
mateixes
al
GoParla de l'obra de la "Fundeele Ber- tusa a la barba i erosions al genoll dret; aqueta nit la vaga general?
; pesos i despeses de Passociació,
rda i vigaant de la vida deis altres,
vern
de
la
provincia
en
el
ter•
nat Metge", dels selle pro/Agite, de t'ene- llom
—No ho se.
eubjeatant-se a les regles seque per Madrid estigueren sense cap
mini dele cines dies següents
—I demä, es declararà?
eüents:
contratemps sindicalistes d'un i altre elasme 1 del programe, dient que la OAquest darrer va quedar detingut.
—Tampoc m'ha dit res En
Primera.—Cada apuntament la seva formalització.
bandol; i En Salvador Seguí, l'as.sassi- lida cultura 1 recouegut bou ene dels
No se sap que sliagi detingut a ningú
Article O. — Sempre que ho nat el dissabte, vigilat estigué per a la hornee que hl ha davant de l'entere:e co mes.
Raventós.
l'ingres o de despesa corresponacordi el governador civil de la seva segmetat i així va poder fer di- gerencia de serietat.
Els periodistes han fet a/gunes
(eh a un sol COncephe.
— Al coll d'Alforja ha nevat copiopreguntes mFs al ministre, pelee,
Ele apuntaments provincia podran practicar-se versos viatges.
Segona .
MES DE QUARANTA DEsanen El die/salde els autor:1(01a que
aquest ha contestat evasivament.
finares expressaran inequívoca, pels delegats o agente de l'autoTINGUTS
ELS COMUNISTES
fan el eervel de paseatgers cap a Undement la procedencia del mateix ritat visites d'inspecció als domiLA QUEST10 CATALANA
El
Comité
Central
del
partit
coma1170i1I/El hagueren d'aturar-me, imposelbt1 si es tracta de anotes de carh ei- cilia socials de les .associacions,
llu el asid d'actea de l'Ateneu ha deA mis a mis del detingut de que doels guate representante legals nista ha telefonat a la Confederació Mate d'aliar mSs endevant per la neu.
ter ordinari o extraordinari i la
nat aquesta tarda una conftreneia En
S'eetan fent ele treballa preparato- nen/ compte en la ressenya d'aquest fet,
referencia a l'estatut c junta ge. deuran exhibir ele l'Ubres regis- General del Treball, associant-se al seu
Marine G. Pons i Simancas el eual ha
force/ detinguts 4)oc /aumente després del
neral de Passociació que hagues tres i els de comptabilitat, d'ac- dol per la perdua Tan dels seus més ria de l'aptee d'Oefeone que el vInent tiroteig, a l'estatge social del Sindicar derieurotllat el tema "El prebleina enteares de mil( be de celebrares/ ea tupiere.
tes, justificante i altra docti- precian s militante i protestant energisjeterminat l'import de cada un
Unic
del
Ralle
de
la
Fusta,
Sant
Pan,
85,
té i el sistema histerie que pedria resolmentació social, i podrà lambe cament contra el vil atemptat causant la clutat.
d'elle.
d'en en un eentit clarament bien".
— El parta de futbol de camernint une quaranta dos siudicalistes que estade
la
mort
d'En
Seguí
i
de
les
gnus
l'autoritat
practicar
les
compro• Si ringles provingués de doCometa,' el eonferenelant declarante,
jumtt ave entre el Ileon Esportiii i I .lf- ven reunits alli.
d'En Comes.
Patea, Ilegal o subvenció, es faca vacions Q119 estimi prepier asse- ferides
de conformItat amb el erlteri eatall isar
Segons versions, eren els matemos que
letic Vallenc, ha quedat OaGa favor de
Gondeluna ele proeedimenle violente i
de
que
els
tonds
socials
gurar
-Se
fun apuntament per a cada un,
Ii havien anat per a assietir a La reunió el moment polttie actual eepanyel as de
l'equip local.
t'ab expressió a la fi a que es sets doni l'aplicació que resulti de terror que mepareixen n Barcelona,
veritable hada i que es neeeeeita aell— El vinent die 15, oreeniteat per que havia de celebrar-se, i COnl que els
per ele guata tenen toleeräncia ele po"'cetina i amb . 1a referenaia al de la comptabilitat.
t i ndr:t lioe al tres els van atrapar en el moment de ear a alta ela deguts remels
Article 10. — Les associacions dems burgesoe, encara que es (ligue ni- l'Aereociacin de Concerts,
ocument de la concessió i a PacAl sea judici, aquest momeat oaebnal
tontee Fortuny un concert a eärree del sortir, van tornar cap a dalt, on foren
berale, meutre fan cada cop uta fort
te d'acceptati6 per l'assemblea actualment existent es (liaran setge a les organiteaeione obreree 1 per- Quartet de Budapest.
Ca el resultat d'haver este °leude i lor.
detinguts tete el que hi havien, recollint
en
els
preieneral o pele seus representante compile ço preceptuat
mal o maueres preteritee qu e, per veak
la pedida algunes pistoles automätique3.
—
Ha soda el IlIbre de monee del
cedente articles abans del dia segueixen ale que figuren en les arado- jove
amb poder.
Els detinguts foren portes al Cinema de nutra* racional, degudament ada ptaeserlptor En S. Torren I Eulalla
des del preleturiat.
primer
d'abril
prbxim.
Tercera.—Els apuntaments
Diana, que va suspendre la projecció de dos a lea modulitate dé la nostra epeca.
tulat "Buirac".
Duerna el terror que traen/ de deeAdiete. 11. — La inoservenportarIen a la sumid per cam:na do proeiespeses 2onsignaran amb tole
i mis tarel, cap a la una„ ¡oIli ha ans dibuixne del albeen/O "
truireos la elaese obrera lee de forme
del
preceptuat
en
els
artieles
cia
gres a un natural desenrettlament
claretet el concepto de les me
un front Arde I retomar ene tota ene r. dl" I un peu d'imprempta original, roas ren trastladate a la Delegada de Poanteriors
estarà
subjecte
a
les
aixt lee convnislona
licía de les Drassanes, en se'ls va pvn(eixes i taran referencia ate estallibres de l'autor.
responsabilitaes que s'estahlet- gla lees aelvindkacions immedintes un-a beta els dels seta
El confereneitent het este aojt ekIee
bis acorde de l'assemblea genedre el nona, ateccatit l'atestat correepod'artes del Fement Re
— A la
tea ele que noten matar en ele seas horma
de
Parparàgraf
:len
en
el
darrer
o
en
el
seu
detecte
dele
direcdit.
bl
ei dalenrCafflent de reduatto1 . k45/». jab1141 " Nationellata ya tealr lloc la olt nent.
tidle del' de la hei.
'Sol adzuj,aháta glors quo ex-
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1' assassinat del Noi del Sucre
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L'ENTERRAMENT

Al rebre ahir al inigdia als periodis.. eles el governador els va manifestar que
darrera hora de la tarda del passat
iffurnenge ei jutge del districte de les
,bressameIi havia comunieue que no hatvent-se presentat ningú a reclamar el ca•eleve.r. Savia decida que el dalles al metí
res les l'enterrament, pregant ;141(1244mila:loe que fixis l'hora que havia de tenir
lloc. El senyor Reventas assenyalà les
foil del mati.
L'enterrament tingué lloc, dones, ahir
metí, essent traslladat rl cadàver del
Dipósit judicial de l'Hospital airee al
inetatiri Nou.
f Al cap d'una estona dieser dipositat el
"carleves al dipósit del eementiri van prolongar-sial un fill del "Noi de Sucre", de
;set aro, i un cunyat. Després de vise
ar el mort visitaren a eadaninistrador,
:fent-li avinent el seu desig que los enIterrat en val ideo.
res Si fou entregat un pressupost
speses i van marear, quedant que tor-

Ide

'serien a la tarda.
El governador va assabentar-se
1 questa petició de la familia i els féu efe(=Mear tot seguit que no solament doaya el permís perquè fos enterret en
¡Mito el cadever d'En Salvador Segui,
'orinó que en cas de presentar-se alguna
,dificultat podien considerar-la vençuda.
El cadäver rebí sepultura ahir, a les
quatre de la tarda, en presencia de in
eamilie i d'un grup d'andes.
HOMENATGE SENTIMENTAL
Diumenge passat, a prizneres hores del
fbeate un grup de dones volgué tributar
itm peles harnenatge al "Noi de Sucre",
illeneant al mateix lloc on va caure mort
• r
"lima gran quantitat de flore
1 L'escena fati presenciada per numeró:5
:pelee, que comentava el succes, quedant molla gene que fea descobrir als que
passaven.
A primeres hores de la tarda ere guerZara de Vigilande van escampar les flors,
fent marear el pelele que Si havia esta.
afonat

L'AUTOPSIA
El Jutjat va continuar els seus trehalls a l'Hospital Clinie, on els metges
fereeees doctors Lifsana i Ll111/C0 van
garazticar l'autópsia al ma y ar d'En Salvador Seg-uí.
Segons el dictamen elds metges, el ce•ayer no tenia, sinó una ferida per arma
• de foc al cap, amb orifici d'entrada pel
daten sense sortida; e projectil restä
dlotjat a la regló frontal. La ferida anava en direcció de bate a dalt i la mort
fou causada per traumatisme cerebral.
:LES RECERQUES DE LA POLICIA.
SEGUINT UNA PISTA :-: TRES
DETINGUTS

La policia, abzi que Migué noticia ele

atemptat, va començar les sueca recer-

ques, assegurant-se que segueix una pista encara que es guarda malta rescrYe.
Es creu que els autors o ahnenys els
instigadora sean uns clemente que des de
fria temps censuraven l'actuació presea
iFEn Salvador Seguí. Aixó ha estat rnotits per a verificar alguna registres domiciliaris, la qual cosa féu ahir la pebúa_

En Seguí com va fer-ho, per6 que aval
ternarios al techan.
Per altea banda, es siria ahor al vespre que avui vagarien la meterla dels
oficis i serveis paila= com a protesta
pal mateix fet.
elp rt TIROTEIG
del vespre del dinmenge
passat l'inspector de vigilancia senyer
Izquierdo, acompanyat d'alguns agente
seguien un grup de sindicilistes. En arribar davant del cate Espanyol, aquests
van engegar alguns trets, contestase la
pulida en igual forma, per6 no Si llagué cap ferit, croen tampoc se sap que
es les cap detenció.
Aquest grup era de pistolers, dedicats
a atracar, i es creu que sán els mateixed
que hores despees van ferir al guàrdia
civil al carece de Sant Pase cantonada al
carece de la Rieretz. fet del qual' donern
compte en altre Doc.

-
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lee i
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Un guardia civil ferit
Diumenge pels volts de les deu del vespee, el guàrdia cive Silvi Navarro 1 Mijer, de 26 anya, pertanyent a la caerme
del <arree d'Aueiev Match, ron agredit
a trets per uns deecnnecute, causant-li
una ferie que 11 traveseà la part (emerMr de la calan dieta, de pron6stie reserve. Deepree de curat fou traslladat
a l'Hospital Militar.
Eta acreneore van fugir, perneguita per
una panela de eemeetat que baria acudir, en sentlr les detonacions.
Els agente en vista que na els podien
atrapar, ele drenen une quanti treta,
acuse que resultes ferit rings!.
Durant la nit del eximenge i el dia
dable circularen diverges tersione (raquest fet Una dein que el cuertlia elvil
hacia cist una meente teclee-ice que eritaats a cura del eine Ifenumental
carrer de %te Pan, eacereellaven els
transeunte i que lin yera-se dirigit a un
dels eseoreolledors dementes que li montris el carnet de penda, rinterrogat 1 ele
meus ceemanys ti respongueren a tres,
desapareixent Una alee ve-siel aeseguram que no hi havia hagut tuls enervolltments, sine que el fet era con sentí:1éneta d'una baralla entre el ferit i un alee
snbjeete per qeestions femenines.
Una tercera senil din que el guàrdia
Navarro va veure un crup de quatre o
cene individua que eseoreollacen alguna
transeunte. Al gnärdla ii crida rateada
que en acostar-se ist grup els escorrella&es eereeresin en repente:6 i abandenant
els que registraren es dirigissin mecer
de Sant Pati avall. ileehores ell ele seguí i (elan trece-aren pel cueree de la
Peerata els donä azafate-in un per
reepatIla, per6 els altres s'iii giraren e
tres, cauenneli la ferida que leen dit i
desapareixent per lea travessies d'aquell
earrer, que en aquella hora i eseent din
de feota, estan molt pon contorregodea.
At soroll de lee detonaeions arndiren
reclina agente de policía, que recolliren
al guàrdia civil i el portaren a la tasa
de escora del carrer de Barbarä.
El ferit prestava servei com a eseriy ent a la eeeena companyia de la Comandància de l'Est.

Fets Diversos

UN NOI MORT
De Seil antuvi es creié que els autors
Diumenge al mnigdia, estant-se jeme
ite ratetapte pertanyien al Ram del Vidre, peró per cenfidencies rebudcs des- une note dintre una mina de la rajeleria
ees s'Ira arniat al convenciment que no propietat d'En Jaume Carbenell que hi
ets aiid, havent estat canviat el caes de ha al carrer de Sard e nya, entre Cersega
i Indústria, varen tenir la desee:ella que
tes recerques.
Recordad t que en un míting celebrat s'esnavisses la terra, <trines n un
delle anomenat Josep Gisbert Bote de 13
atts panas fou cimt el conegut anar 'pinta Estanieslau Maqueda Mateu per la anys, habitan! al cerrar Grasnot, 65, priConduió designeda per la Coefederació mer, tercera.
Diferente personen que te ba da Per
Madona' del Tratan peque es preseakes al clognicili del Ram de l'Alimenta- aquella indreta van anxiiiar-lo, pece, dio' ei6 a presentar Imantes proves tingues ce sortedament, el noi havia mort asfixie.
? cartea de eactuació d'En Salvador ScEl jutjat de eluärdia va atar al lloc
; gettí, fan detingut el Maqueda i portar a del enceste, practican! les eiligeneiee de
j la "Jefatura" de Policía.
eousuetud.
Segons sentbla, va declarar en rintereagatori que va anee, efectivament, a l'esDEeel ILKOLES
' mettat estatge social i que davant d'una
Del carrer de Sant Antoni fou 1000‚litt soeis va exposar les dudes que tee ala referent a l'actuació deis companys Ilit de terra Joan Calleja Herrero, de 40
,Quenadee i Seguí dels anys rete al reto. anys, el quai hacia tingot una commoele, cerebral greu.
i• De la "Jefatura" fon traslladat ad Paguerdies el portaren a l'Hospital
;fati de Justicia, on va quedar a disposi- enEle
este gern.
ció del jutge instructor,
Al
Passeig
de Grächt rateo •dmero
rail/be ha ingressat als ceabossos del
Palau de Justicia Lettis Pérez Cake- 030 7 atropell e a Josep liareis oblea. de
37 anys, produiut-II la fractura le la
: em, que va presentar-se exponteniament Cama.
!a la "jefatura", acetamony-at del seu paFou portat a la casa de socors de la
. trie En luan Lligé, manifestant aquel
Ronda de Sant lene.
que hacia arribat a <Mes sanes la noticia que se resteeyalava corn un de l e auDOS MORTS
;ere de l'atemptat.
El tren Ilenger que passa per i'estam6
E! .sen c•r 1 !jet': va declarar que a 11.r,que tengue Ilee eaternetat el 1 eren del Clot. a lee onze del mole darant del
careen de Sant Joan de Malta va agaes trobava treballant.
' Havent estas tr 'bada, ni -'ments deserés far a Miguel Libas Sol, de 69 anya, hade eaternreat, ur,a cartera, a pocs pausas bitant al carrer de lea Esculco, neme,
ro 9.
del lIce on tengue Pese aquel!, fou detinDOU guärdles eirlls de cavallerla el
gut l'amo de la mateixa, Uds Abset
'Estrada, que despees de prestar decla- cotuluiren al leieriensari de Sant Martí.
ració ha ingressat a la presó celettlar, in- Sembla que el Ribas patia Una malaltia
crónica.
; comunicat
— Ahlr al !Media, va anar amb allEls doa priores detinguts senbla que
so Si ha cap cerrec concret en contra tomóbil a Montjuich una dona Venida
err1ls, havent-se dit anit passada que ja amis una bata blava. Quau l'auto:06H
va cleseparkizer, ella ea va aletee mur.
bavien estat alliberats.
al fono de reettaili. Un gnärdla de l'arposacie la va recele i la va consistir emb
ALGUNS OFICIS ABANDONAREN un autom6bil al dispeamei d'llostafrakcie
JIIR EL TREBALL EN SENYAL en va morir al cap de poca estona d'arribar.
DE PROTESTA
No ella averiguat cl nom de la retorta.
Segons va manifestar-nos el governa'
A la' cambia bi dula lea inicials M. B.
• dar, ahir al vespre van suspeudre el trebel durant el die d'ahir, com a senyal
INCENDI A UNA FABRICA. DE
• de protesta per la morí d'En Salvador
BORRES
• Seguí, una gran part d'obrers del port;
• Sois els de Ice obres del Metropolitä; una
A la fábrica de burras propietat deld
• part deis de " Ey VnIcano"; part del tensora Goig i Turro, del número So del
• itani de Coest r ucei6, 1 a darrera hora cerner de Curtidore deelarä un in
1 ¡oren invitats a suspenden els trebans •ds
cande
' obrera dels tallere de /a Companyia de
Les perdnes eien de oensiderae16,
•Xramviee.
bom be e 'r omea Soldevila, de 83
. La mejor part deis o bre r s dejen que Raya, rebe una ferida lleu al bree dret,
deixaven el techan com a protesta conde la qual fou aseistlt al d'apelase del
' era el governador per haver fea enterrar Teulak

,i

LA MUSICA
CO3131EMORACIO DE. LA PRIMERA AUDICIO DE LA PASSIO
BACH
S'es:an ja repartint les invitacions pes
a la solemnitat que tindrä lIoc ei dia de
Sant Josep, al mate al Palau, eommetnorant la primera audició catalana de la
Passió, de Bach, per l'Orfeó Catalä.
Entenguin be els Chors i Orfeons i
entitats que tebin la tarja blanca que
mofeta Meitaftie ea sola per als individne
de Junta que acompanyin Ilur senyera,
i que els altres choristes o acompanyants
poden entrar atnb la tarja color caldea,
que és personal.
Inetil dir que si a/gur› deis: adherits
o simeatitzams ro la rep pot reclamarla a l'Orfe6 Mossen Cinto, Passeig de
Sant Joan, 111
ASSOCIACIO INTIMA se
En els centres musicah de Barcelona
i molt especiainent entre els concurrents habituals als con-certs de l'Associacie Intima. ha produk magnifica impressió l'anunci per al vinent dissabte,
dia 17 del mes que som, una segona au.
dicté de música da ramera, confiada al
notable Quartet Casals.
Als meres indiscutibles de cada ese'
deis sella components i a l'estudi cons:
tant i acurat que han sabut pacer es -or.tribució, s'hi ha d'afegir l'encert en la
ieenposiete del programa, que 11a q uede fixat en la forma segilent: Beethoven: quartet número 4, en do menos
elendelshun, retarte en mi bemol', i, finalment, un quartet del compositor norme Eduard Grieg. obra força tetero'.
sant i que de des fa anys no s'ea sentit

a Barcelona.
Com és costum de l'Associacie Intima de Coneerts, les seseen> qae d6na
tenen efecte al Colisei Pompeia i sen
reservades exclusivament ale seus :ocie
.e -e-ob e y

Noves religioses
Sans d'avui: Sant Roderic prever° i Saldes Cristina, verga,
Patricia, mitetir.
Del sbat
A la Secretaria General s'ha
rebut la quantitat de 100 pessetes de lee letederes, destinades
als farnolencs russos.
— Ha rnort mossèn Pan Elanvale i Pantobf, prevere. Va näixer a Corroderalt l'any 1840 i fou
ordenat prevere l'any 1864. Exeref durant tres anys el càrrec de,
coadjutor a Preiniä de Mar i despees prengué possessió d'un benefici a Sant. Estebe de Granoitere.
Denedleel6 de la primera
pedra d'una esgtésta
Ahir, a les onze del migdia, Une
gire ¡loe la benedioei6 de la primera pedra de l'església que es
construeix a l'Hospital de Santa
Grett i Sant Pau.
Feu la benedieció el senyor
bisbe, assistit pels canonges doctore Vilaseca i Estira.
Es féu la ceremänia de consuetud, collocent-se en un vuit
de la pedna Ulm pergame monedes
d'or i plata i exemplars de. diferente (liarle de la data. A Hazte
assistiren, a mes a mes de horn-.
brós póblic, represeneacions de
l'Ajuntament, la Universitat, de
l'Audiència, la Capitania general
i del Col.legi du Metges.
Despres de la ceremenia de le
benedicció el canonge doctor Cararach donä lea gräetes en nom
de la Junta administrativa dc
l'Hospital a tots els assistents a
i especialment a l'Ajuntanient, la coopenaci6 del qual,
digue, es imprescindible per acabar l'obra començada.

L'Hospital de la Santa

Creu
La Junta Administradora de n'ove
tal de la Santa Creu continua dirigen
sentidos cartes als velas de Barcelona
fent una crida als seus tradicionals sentiments caritatius a favor de la gran
obra que rcalitza aquesta benéfica i antiga institució de la 'carita! barcelonina.
Com era d'esperar i responent els
velos a aquest pietós requeriment, es
venen rebent en l'Achninistració de l'Hospital mentirosos butlletins de subscrip-

ció mensual.
Per aquest motiu i amb la impossibilitat d'expresar ragraiment a cadascun
deis generosos subscriptora, la illustre
Junta Administradora de l'Hospital de
la Santa Creu ha pres record de fer
públic el seu agraitnent a tots per mitjà
de la Premsa.

GASETA LOCAL
easaltVATORI IS ISTEODOLOGIC DE LA
tatiVIMEUTAT De EDACELOl a il

Dia 12 de madi de I.J2.3,
Hocen d'oeerraele 7, 53, 18
Barennetre a ser ol al ideen de lit
loar, 7625; 7640; 7648.
Termernetre see, 9'0; 127; 11e.
Termenuetre humit, 5'0; Te; 6'2.
Humitat (centesimes de saturaci6), 48;
•7; 65.
Direcci6 del vent, N.; SSVie; SW.
Veloeitat del vent en metete, per segen, 8; 5; 2.
Estat del (el, quasi seré ; sede.
Clame de llamee, eirrus-etratue.
reapereturca extremes a Pernera
lelexima, 146.
Interna, 48.
Mínima eran de terra,
termométrica, 98. 'reune:
ratura mitjs, 97.
Pree.tipitael6 aquella, ¿so de lea 7 boros
del iraa aun-ciar a les 7 limes del dia de
la data, 00 iniametree .
Recorrege del vent en lema! tenme,
.185 quiletnetrea.
Obeervacieue partienlare boira n1 /un

•

Juga

Trocla de la Leglelacld che 1 gg
▪ eelestästica sobre el Ma gnum/11, lit- •
▪ gene Mies I sesee, Organs de la te.
generacló, V1r5ltstiat, CopubsclO, ,et
11 Impotencia, Fecundidad, Coriecp▪ ció,
Trenenesern
herediterta,
▪ Debätteeld dels (dls.
Contó 602 pienes, amb
El
granate al text
S'enrlarn
cerbrical
CONTRA
• REEMBORS de pessetes tO a toses •
les eenififistraelons de Correus
• que admeen gire
WIMARTINEZ VALDIVIELSO •
▪
Prim, 28, entresol
•
•
SANT 8EBASTIA
•
gg

2

•
•
ibmaimmaziumaamumo

consegiients.
• Din guardi a V. E. molts anys per a
Sé de ta Perla.
Barcelona, 9 de MarÇ de 1923.
Joan P. Fábregas.—Director generaL

Material Fotogràfic
ENRIC RiG1

Rita. Universilat, 37, cantonada a
la Rambla do Cataluitya
L'Academia efedlco-Herneopätica de
Barcelona" celebrará seesee cientiiica el

LA PUBLICITAT
PREUS . DE SUBSCRIPCID
Earcolona: Pues pessetes cada
mes. Catalunya . Leipanea i Por-

tugal, 7 . 10 pessetes tres cacaos;
11 els sis ideen; 30 un any.
Unió Postal: 25 pessetes tres
mesos; 50 els sis; 90 un aey.
tertreni per a soLlicitar els premis
a la virtut oferts per la Societat Ecomímica Barcelonina d'Anees del País
en el darrcr programa, acaba el dia 31
del mes que sum, admetent-se fins a la
data les instäucies documentades en la
secretaria de la corporació, San! Sever, 5, principal, de guatee a set de la
tarda. Els qui tengue' ja expediten en
cencursos anteriors i desitgin optar ala
premis continguts en aquese programa,
bastarä que I so &marfil' per escrit en el
termini abans dit i que es doni per
eproduit l'expedient, ecer.pletent la documentació si fos insuficient,
En restalge de l'Económica d'Amics
del País es faciliten exemplars del pro?Jama a les persones que desitgin assabentar-se del concurs i condicione

el millor lubrifie
cant per a autornoe, i , Lbils, el que usa "La
g
Hispano-Suiza" per
ii
els seus cotxes.
it

Tm

L'Orfeó Llevan en reunió general me
dinäria celebrada el dia 27 de ¡arce foren nomenats per als càrrecs que respectivament s'indiquen els senyors segemís: President, Remen Capera; vice-president, Antoni secretare
Josep Figuerola; vire-secretad, Manuel
Mendez; comptador, Lluis Puyo; tresorer, Francesc de P. Santana; arxiver,
Matean Moreno; vocal primer, Josep
Garrea; vocal segon, Joan Francoli.

Chiquita conie"
réncia pública
del Cielo disposat respecta dele Presupostos
Munleipala par a l'any
1923-1924., que tindre
lloo a la Cambra Celdal
de la Peopletat Urbana,
Via Layetana, 43, 1 Reasdalencs, 12, pral., avui,
dlmarts, cha 13, a les sis
de la tarda, a cerrec del
competent advocat En
afean Adolf fflae Yebra,
sobre 'Deducciones que
s'In/posen com a resum
de les anteriors conferencies.
Es do gran Interés
Passietenola, donada
l'extraordinària egrese.
vItat dele nous presaupostos.

-zszneummaitm
Per causa de la inseguretat dcl temps
es va suspendre diumenge paseat le 'e.lebració del Dio del Nadó, en el qual
note de distingits col.kgie havien de postular pels carnees a benefici de la "1.1u:te contra la mortalitat infantil". L'es-

mentat acto tirtdrä efecte el diumenge

•19114111111164MDZIALIEDZIlezmaem
LA ISLA DE CUBA
o▪ igleno
H
tie1 maten •
Joieria, Argenteria, Rellotgeria.
• Precies 111bre lela caseta, que
Plaga Reial, 12—Carrer del Vi▪
▪ seonselia tes regles t tnstrueetons
▪ necessertes per conservar la salut •
▪ dels esposos 1 manguear te pau con-

sen fabricante de piearra per a escotes, sostres, etc. Vengueren piearres escolees per a un comerciant de Gijón per
l'impost de pessetes so,—qual partida es
troba detinguda a la Duana espanyola
de Valença du Minho, dones aquesta
peden cobrar en concepte de dreta de'
leuana l'import. de pessetes 3 99—o sigui
a rafe de 235 pessetes quilo. A l'igual
que aquesta, la Delegació de la Calibra
Internacionel d'Intercanvi a Operle, rebeu a diari noticies d'aquests entorpiments, que tant dificulten la intersificarió de relacions ceenercials entre Eepanya i Portugal.
•
El que tenim l'honor de posar a la
consideració de V. E. per als efectes

dre, 3. Tel. A.-403
Immens sortit en jotas, repulgas
i objectes d'argent, propis per a
presents- Preu fix.

La Cambra Internaciontl d'Intercanvi per al Foment del Comerç i de la
Indústria d'aquesta ciutat ha cursat l'ofici següent a l'exceleentissiee estiyer
ministre d'estat:
A. V. E. te l'haner d'exposar
a continuació raid que aquee.a Catnbta
acaba de rel,r2 ele la seva Delegaci6 Ge'letal a Oporto, i qae fa referencie a
un deis multe inconven i urs I te a diari
succeeixen en l'Intercanvi Hispano-Portugues, donada la mune situació entre
tots dos paisoo en el que es refeix al trae
te comercial.
"¡A casa Si/yik i Palholo, d Oporto,

vineut dimarts, a les deu de la nit. Dissertarà el doctor Suriol el tema: "La dinatnització homeopetica amb relació ame
el concegete inedern de l'arquitectura de
l'àtom".

El! ALERTA!
GRAN3 REBAIXES
de 1'1 al 15 del corrent en joca
casseroles, olles, pote, escorrederes, etc., en alumini, classe
extra. Llorens Germana. Rambla
de les Flore, 30.
MOINNA VANNA. Sublim dona, model denegaleió i raärtir
del seu patriotisme per obra del
geni literari, de Maurici ManeeUne.

JC1ES VILANOVA Ha S
UN CAS CURIOS. — A mida
que ee va exhibint la pel•lieula
de gran espectacle EL CASTIO
DEL CEL o SODOMA I (l0e101111A, al isal6 Kursaal, ha augmentat l'interes del mehlie per
admirar les belleses d'amuela
mäxima enaniftestaci6 dart que
han vist, avui 23.800 persones. Alee demostra clarament
que sien els primers espectadora
els que han anal, fent almäsfese
ra a favor d'aquesta interessant
obra cinematográfica. Davant
d'això l'Empresa ha decidit no
interrompre les projeccions, a
partir d'avui.

guíate, deeprés de la visita, ame
un delicat "lunch".
El senyor Albert I. flache, ch_
sol general de la República
gentina, divendres, a lea 818A.
is tarda, elonarä una conf de
erencia al Foment del Treball ea,
Mona'.
P er a Comerç I Mendaz,
ya,
qui-meca, etc., estudleu, senyer o
senyoreta, a l'ACARteralA COT8,
carece Arcs, 10. Telee, 5941 A:
La raes impottant d'Espenya,
Al concurs públic c elebrat per
l'Ajuntament de Valencia per a
la provisió de l'instrumental eran,
plert per a la banda municipal'
d'aquella Mulat, ha estat adje.
dicat el suministre per la quan,
titat de 64.400 p •cssetea a En llaman Parraneen, d'aquesta ciutat.
El tima de suhhasta era e
76.000 pessetes.
PARAIGOE8

Ferran,
an, 14, casa

re

rp_o

‘L irLa

La primera de les c onferencies públiques que sobre torta
práctica, folografia ha organezal la secei6 de fotografia
Centre Excursionista de Catee.nya, tindrà @loe vinent dijous, a
les deu de la vetlla, anant a elereo de l'enginyer qubnic En Rafel Garriga que desenrotllarà
Lema "Perspectiva en fo tografia",

Per concerrer a les dites conferencies cal inscriure's previarucia a l'estatge SOC1B1, segonS
concticions que es trabaran al
comerme fotogrefies.
Alalvasla de Sitges, marca Ciar/eme. Rambla Catalunya,
Les entitats polftiques del die.
tricte VII adherides a la Lliga
Regionalista es reuniran en un
sopar Intim el proprr die te a
la sala de festes del Casino ds
Sane, a dos quarts de nou de la
vet/la, amb rnotiu de celebrar la
festa del seu sant el regidor del
districte En Josep Tomäs i Bola.
FAîLAiGU8
CARDUS
Porlaferrlsa, 10

Gas Gas ciGas
tarit

Prr cela gestee GAS
Per indüstris gasten CM
Per catetaccia gasten GAS

Per Piara gas% GIS
Si illtar3 II)
V

Procediments moderns desconeguts fine tva a Espa-

l'HAN '1 2 WAT

nya. Aparolls cosurnint un
SO per 100 menys que els

assageu-la i l'adoptareu

similars

Enea Flors 26, botiga

Visiten l'exposició de
Gas Aphaciones

Els alumnes de les escales eatalanes de La BordeLa obsequiaran el proper dia 19 amb grane
festes escolars, al president hoe
florane i protector de les mateiXPS En Joscp Tumba i Boix, regidor del districte, amb mutiu
la diada del seu sant,

CADBURY
Bombona, Xacolata, cacao

El distingit advocat i pubisceta En lean A. Mas Yebra, vice-president segon de la Cambra
Oficial de la Propietat Urbana
d'aquesta chilote donarä avui, a
les sis de la tarda, a l'expreeeda
Cambra, la 5. • conferencia del
cielo organitzat, dissertant tiobre
"Deduccions que s'imposen com
a resurte de leä anteriors cerdee
räncies.
Donada le competencia del con
ferenciant, es de suposar que
serä encara mes gran que la dels
anteriors di-es la eoncorrencia
que assistieä si. aquesta conferencia.
RESTAURANT ROYAL
Saló de Te
cada dia te dansant de 5 a 2/4 de
8 i dinar a l'americana de 9 a 11.

Ahir, a la tarda, va tenir Aloe
la inauguracie dels nous obradora de panificació i confiteria,
i la botiga enexa, que la casa
"Esteve Riera" ha installat
carece de Mallorca, zahiere 307 i
309.

El nou establiment es un moe
del de modernitat i bon gust. Els
invitates a l'acte inaugural van
tenir ocasió d'admirar Pesplendicta maquinària, modernissima,
los cambres frigorifiques 1 les ale
tres dependencias de la casa.
F18 artletes Jaume Llongurree i
Xavier Nogués han dirigit ta decorad() i ornamentad(' (le l'estahlimente
Els invitats van esser Mece

J. Saludas R0381, eng.
Plaça Santa Anna, 17
BARCELONA
Foren presea en consideracid
unes mocione dels sonyors Plaja,
Marial, Tomas, Olivella, Domé150c, Anglada (S. i E.) i Gabarinteressant que per les ofie
cines facultativas es portin a cae
ele treballs conveniente per procedir a l'empedrat deis carrete
de Faell, Aguaita i Hostafranchs, i
del de Tamarit, entre els de Ros
cafert i Viladomat.

SANT JOSEP
Gran assortit en vaixelles
porcelana, jures de eafe i te, er:ss
talleries tallades i gravades, orfebreria, coberts d'alpaca de taue
la i pròpies per a regal i postres.
CRISTALLERIA M. ESTEVA
RAMBLA DE CATALUNYA, 95

Ha complimentat a l'alcalde
marques d'Alella el president de
l'Audiència senyor Alvarez Vega.
Acompanyat de l'ex-regidor senyor Puig i Esteve l'ha visual
Lambe el president del Gremi de
Viatjants del Comen i de la indúdela, senyor Feria, per parlar,
li del viatge eol.leetiu 1/1/e el dit
Gemi projecta ealitzar a París.
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Està a punt de sortir i!
el llibre de versos pa—
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Me ge agregat dels Hospitals de Pa
J.a •de
Llobet
ris. Gola, Ras I Orilles. Consuno do
6. Coneulta econentioa de 1 2 a 2. tibia, do lee Flora, 4, printer
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Jotes cllEsports
1 campionat de Catalunya
de futbol
BARCELONA, a.—SANS, t el qual va estar millor que en perlita
FIt dir-se acose titubee de cap me- Precedents.
En el P rimer le nt a s no es marca cap
ese aquest ha estar el miliar parta /
a t emporada que ha jugat la Unió • gol, mantenint-se sempre el joc molt
de Sans. En tenir una mica 1 animal i dominant quckom mes els
•,.33.
sea, hom node
sap la variant que j sansistes. De bell antuvi, una oportuna
••
centrada de l'Olivcres rebota al 'pea
idt
el partit
amor a la veritat, dircm també rematant un del Sans, si bé trobant-se
ra
e! Barcelona, besternt incompkt, no off-sidc; el Barcelona, sorprès de les
saber donar-se exacte compre del j eacomeses conträries, demostra un cert
I desgavell; el Sans perd clues ocasions
que corria fins els darrers
magnifiqueS per marcar. En Corleado
i que gräcies a l'energia d'En Pie- s'hagué
de retirar breas moments cona pautar a interior esquerre, el
tusiortat
Un 'cut brutal d'En Blanco i
va donar al seu equip l'anim i enertm
cap
temible
d'En Gracia, (oren ben
havia esta" manca,.
ve bits llavors
au qui guatea, al Sans, suplint amb treta per En Pedret I s'arriba al desera empenta el desgavell que reg- 1' cansEs reman el ase arda un fogós atac
en els rengles barcelonistes.
de Sans, els quals es fadiguen de
fi resultat de 4 a i no correspon deis
marcar aclamas propicies. El Barceloement a co que fou el partit i
c egada nIGS pasa de manifest la na es reíd; Una aiinta deis rniti °6 a
de perspic a cia ea eh dayaatara Martínez, el qual arranca superbatnent
i "atusen" a pocs metres. Es ovacioe.:i::es. els guata, amb tot i dominar
Continua el jet i en una ocasió,
remare a la primera part i ha- aat.
part del palle s'obstina en que En ConateUt noves ocasions propicies a
rado ba iet mans, no creient-ho així
atara. no saberen trobar mai el 1110l'arbitre; una salida en fals d'En Pas• p7eCiS per rematar; aquest es requal, la remata per fi l'Oliveres, acon, ral d'aquest once, del mal ja traen seguint reamar entre els corresponents
is temes que cns proporeionaria apaudiments dels seas.
ds excel.lents, pera que els resalEn Picea passa a interior esquerre
an sempre per a ells deplorai comença la bella prescntació del Barcelona, interrompuda diverses vegades
.• 'ea del joc fou la fogossaat reas excessos duta i altres, obligant a
a (enverar-5M vers el fina; d'una
l'arbitre stapreedre el joc altres tenis
a censurable. Si la conducta d'un cops. El domini barcelonista s'accenttra,
d'un
Samitier
es
recrireanabie,
ao
marcant En lacra, d'una arrancada
ean menys, la ne.rviositat per ate- magnifica el segun goa disparara un
. El que no es pot admetre, és
armare formidable; cl tercer fou obra
rüblic sigui el que arob els seas d'En Martínez, corrent una pilota mole
i gestes daproració. cajusta, i el quart d'En Picea aprofitant
mas el rencor entre jugaun llarg titubeig d'En Sanan davant del
mperava el sistema o la idea
seu mate.
„ revenja, aviat el futbol seria
Una serenos. a oteara!) acola la viciaei de riicnys que de gent civira barcelonista, reconeixent-se, perra
je que l'apassionament del pa- que en certs moments hi havia hagut
pamet esperar que serveixi de
panic de deba.
excessos deis jugadors, cal que
Per a nosaltres resultó el partit, de
e deis Clubs s'imposin energiFactual Carapienat, mis anxionaut.
er tal d'evitar aqueas especEren els equips:
e no tenen res de coma amb
Pesque], Conrado, Surroca, Cella,
:esa de l'esport
Blanco, Samitier, Picea alartiaez, Graa mes d'aixó, l'àrbitre, que cia. Mallorquí i Sagi, pels blau grana;
"meseta", dona proves de desPedrea Borras, Moltó, Badal, Saneo,
a.a.5, no tuant la suficient ente- Barratxina, Rini, Vidal, Fetiu, Franca
; in-masar-se i fina va donar-se
i Ohveres, pel Sans.
a; d'ordenar l'expulsió dan jugaL'arbitre espanyol senyor Montero,
i L'asares retirar-la. Es cla que si
i canei iiernent del
quant a parcial
s . /metas imposat els änims no s'hauate, compli.
eetat d'aquella faisä.
EUROPA, 5 —AVENÇ,
ealret en el mara, Jiu veritables
Un nombrós públic acudí a presenciar
i va tenir gema encerts, per6...
°cesio.; Ii va mancar aquella aquest parta, la transcendencia dar qual
.e rala neceasarria per dmenir al- ne pocha- asa- enes que en el ces, imes ales gola. No obstanm, l'home
probable, d'un resultat advers pels de
l'Europa. Ajad, no bau d'estranyar que
defensa Borras-alaba far proles aquests, en come-mar, sortissin amb molaguretat i fermesa com poques
ta empenta i disposats a assegurar-se
vers el flumal, sola:nene la fe- la victória d'una manera rapida.
Un esplèndid remat d'En Cros, una
a:M:03'a. La ratlla de majos, Ba'a.m.-Barreteara, va tenir tala pri- valenta entrada d'En Julia i un c reekik d'En Xavier, van éster els seus
sa magnifica, superba; contraeescomeses deis davanters con- tres gols morcats a la primera part, els
dun joc als seta sense repós;
quals, afegits a ahre, dos obtinguts despees del descans, a consegiiincia d'una
L'aratxina, marcant, va estar magte; a dreta del Barcelona va res- córner i d'un penalty, respecavament,
a a amen/ inutilitzada durant aquest sumarra els cinc de la victaria.
El de l'Avenç asir aconseguit en el
iimps.
,cgen temps i sobre tot en pas_ primer temps, d'un encertat xut d'En
r ti: P : cra a interior esquerre, la Soler, des de distancia. L'encontre, al
mancipa es mantingué bastant anivela IMia de mitjos del Sana
demés. En Saneo, al 11-aal, llat, lluint-se els majos avencistes, peró,
t•:
a
poc, la fogossitat de la davantera
a un quart gol, entreteelint un
europeiste ho desborda tot; a la segola bata davant la porta.
davantera féu prodigis de na part, el seo domini fou total.
Els equips estacas integrats per Borde fogositat, pecó res mies.
va estar N'Oliveres, el qual doy, Serra, Vidal, Xavier, Pelea, Ar- ena de les seves mes grans
tisus, Pellicer, Julia Cros, °avena i
fent un joc que moles "fe- Alcazar, per l'Europa, i Albar, Barrera, Sellares, Roca, Akover, Poveda,
-I nom cursi que el pabac
de les cur9es de breas mps- Tarragó, Lanas, Rubra, Soler i Cae.aplieant amb una excessiva brera, per l'Avenç.
voldrien per a ells; peró
ES JUGARA DIJOUS EL
•
e-andar pels seas companys,
PARTIT EUROPA-BARCEferrar
j t sia de passada, ho
i
LONA?
ialuntat gran. Una tarda gris
e o ii, el mal generalment esta
Aquest afer no porta traces d'acabar-se i res cm sorprendria que el i r rerlona es presenta, com hem
tit fos novament ajornat, ja que la
e alet; peró, la veritat, no Federada i l'Europa no acaben den• avui aquest Club no disposi tendre's.
reserves que En Colla i En
Amb la nostra habitual imparcialiaquest darrer sobre tot, es- tat procurarem enterar als nostres ',atoes de l'estat actual daquesta espinosa
danés, En Cella, a la primera gitestió:
El Camita de Madrid, scgnns noves
1 isoca de ciencia, fati un jnc
aradable, el qual deshonora oficioses, denla per anuLiadeS les sanene pretenia defensar.
ciono imposades ixr la Federació Cata.. .acetona gran, el de les festes, lana al C. p. Europa, pel que toca a
inhabilitada deis seus dircctors, limita
sints vera el final i encara der. a l'admirable performanee d'En la penyora a dos mil pessetes i reinen
a z. el qual, anal un gran esfore, a la Federació Catalana per la forma
aber erdairar la moral de l'equip violeta que ha menat la campanya contrentollava despees de l'empat. tra l'esmentat Club.
S aratier, jugador de tant excelients
A mes, i sempre segons sembla,
com En Fiera, ha de mirm- anul.la facard federatiu en co que respecta a l'ordre fixat per a lanar:da
l'espaa d'aquell jugador, el qual,
dels secis, ca ocasió del partit, asee' an t, ha de recórrer a les males
nyalant que /a cebada del camp la d'.aSer imposar el seu jec.
Saneem unes bone sexhibicions d'En ser reparta a mitges entre els Ceuta inal, d'En Corleado i d'En Blanco, teressats.
Mea:restara hi hacia hagut una con! ferencia isltre l'arquitecte provincial delegat mil governador, senyor Plantada,
[03 Bi',[11.0111
el president de la Federació, senyor
Salva, i el regidor radical senyor Olie. B. Europa-F. C. Bar emasna
ven, en representació de l'Europa. SeElit Uquets per poder
gons sembla, a jui del senyor Plantada,
1r,: zsaolar el partit Eurola cebada maxima era de t'odre mil
t. teresiana, qua! velepersones, ço que desea els càlculs del
bree!O ha estat tirada Per
dictamen federaeiu, el qual assenyalava
a t tila 16, podran estar ro eunos cztorze mil.
IiI'ats de les ofioinoe (hl
I ara bé; la Federaci6, atenent-se al
Club. Pintor Fortuny, núnou informe del senyor Plantada, inrn,.ro 1, als dimane I ditentó procedir al repartiment de carnea,
rn eercs, dies 13 l 14, de 10
per l'orille següent: Barcelona, 7,200;
a 1 del rnatf, 1 de 4 a de
Europa, 4,400, i Premsa, anvitaeans,
!a tarda, essent Indispeneteatera. altres 4010.
%lo la preeentaei6 del
L'Europa es nega termutantment a
te net de eco%
atentar aquestes invitacions; la Federació cama un, telegrama a Madrid,

rum
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disputar a l'equip oficial adel Club, rh m
flor de representar-lo. Solarnent es presenta un equip, patronejat per En Vázquez i marcat pel campió de &kifi Vila (R.),—que molt desencertadatnent ha
abandona la boga en couple—els quals
ei jurat dispensa el fer-los feta il be.
ieve., quedant, per tant, desigrrats per
córrer el próxim diumenge una prova
al cronógraf contra l'equip oficial,
essent el vencedor d'aquesta prora Tegua) que duró la representació del
Club campió en les manieres regates
organitzades per la nostra Federació.
Seguint el mateix procedier.ent, se cekbraran regates eliminatbries per outrincas a guatee, el dia 4 d'abriy i de
skiii i oil a guatee, el 25 del que cona

Pastillas VALDA

PARA. 'EVITAR "Sr CUIDAR
/a Tos, Ma Roclriades, Alecciones
do la Garganta recientes d inveteradas,
Bronquitis agudas 6 crdnieas, Catarros,

Brippo, Trancazo, Asma, oto.

PERO HAY QUE TENER ESPECIAL CUIDADO

do 'no EMPLEAR indus quo

LAS VERDADERAS

PASTILLAS VALDA
PEDIRLAS, EXIGIRLAS
EN TODAS LAS FARMACIAS -

EN (PAJAS

'as

50053

.Soar...-Geat

dient que ara solament poden entrar-Id
dotze mil persones, i quina és la contesta de Madrid? Dones que hi capa
guen les 1 4,000 que primer &eje pensat la Federació Catalana I
I alai esteva, a darrera hora, aquest
afee; el Barcelona, procedint al repartiment entre els seus socis, dels carnea
corresponents; l'Europa negant-se a admetre els que li duna-ven, si no cimbria
les necessitats dels 6,5oo socis que ta
actualment.
Tot alza i altres coses que ferien inacabable aquestes notes, permeten creare que no as aventurat que derna passat no s farà el tan esperat parta.

EL PARTIT DELS MOTORISTES
Al camp del Barcelona de Les Corts,
van disputar-se el match de futbol els
dei Moto Clab i de la Penya Rhin, encarregant-se d'arbitrar-lo En Nogareda.
1..a copa oferta pel presidc-nt de la
Penya Mata scnyor Mohos, van guanyar-la els de la Penya, per dos gols
a zero.
Tota la plana mejor del motorisrne
va aplegar-se rl canija del Barcelona per
a presenciar aquest match.

RUG-elf
LA U. E. SAMBOIANA GUANYA AL RUGBY C. SANT
ANDREU, PER 8 PUNTS A 3
Al camp de Sant Boi es va jugar
aquest partit, que bou duras:ni per rencrgia que desenrotIlaren eis dos equipa,
fent jugades dignes dels rualors rugbyInca.
Durant tot Cl parta, el vent
jugadcs magnifiques; els de la Unió,
tot i tenint el vent en contra, durant
la primera part dominaren foro i a
la segona encara mes. Durara la primera part, En Sanrotnä, de la Unió
Esportiva de Sans, d'un "sprint" des
de mig camp marca un assaig que per
la proximitat a la "lutsche" no bou
possible de transfarman
A pop de comeneada la segona part,
els blau-cel, degut a un dribbling, marcaren el segon assaig per a ella, que
es transformó facilment; aixó féu que
els vermells es refessin i amb ttna alergia avasalladora arribessin a marcar un
assa ig , el dcl honor, que bou molt
aplaudit per la manera pleitea en qua
loo executat Despees 1 dominant f ortament la Unió, acaba aquest partit que,
_repetías- e1 fea_ ene de primers equipa.

e•
El nostre benvolgut compauy del

Premsa, En Daniel Carbó, ha passaf
pe] dolorós tränsit de la pardea de la
seca mare.aFrexpressens el nostre mes
sincer pierunra ramaje per aquesta ad.
versiiata
f
• • •

Els reatas jugats diumenge al 'Prorat6 Comtal, donaren eh segiients
tata:
1
Fa-tan-Montagut perden vontra Sto
nycr-Canals, per 23 a 30.
Thomao amat guanyen a Escudero.
Sigues, per 30 a ea.
Pons-Mas, guanyen a germans B6,
per 40 a 30-

7

El Maritim ha assenyalat el segaren
programa de regates de rem:
i 2 d'abril: Regata de classificació
per a ca-not d'un i dos remers; per a
iels de dos i guatee remers.
/at
d'abril: Iols de dos i guatee, debutants. Outriggers a quatre i a vuit,
Skif f,
15 juny: Carnplonats de Catalunya de
bis, outrigger, skiffs i internacionals
REIR outriggers.
24 juny: Regates internacionals.
DEL CLUB DE. MAR
23 de desembra: Copa Nadal: rezaComer.ea a notar-se entre els elements
tes llares per a outriggers i skiff.
actius deis nostres Clubs, gran activi-

Crònica social
PROTESTA DEL SINDICAT

LLIURE DE LES ANTS ORA.*
FIGUES
Aquest Sindicat ha circulat Un«
nota en la qual es protesta de
les manifestacions publicades al
periedio "Solidaridad Obrera"
das atemptats i es demana a les
autoritats que apliquin tot 4
rigor de la llei als culpables. ¡.,

SPECTACLES
. TEATRES
• paula ¿'ópera de primitssano

. .

Cartello. Continua obert l'abonam-tit. Als senyors associats a
J'Ultima tempor'ad'a d'hivern seis
reservaran ies seves localitat
Lile al dia iß.

—
TEatre LeIaiä RG11158

CAMPIONAT PROVINCIAL
DE FUTBOL
Figueres.—Slia jugat el darrer pertit del canmionat provincial de fu:bol,
entre la Unió E s portiva de Figueres i
la Unió Deportiva de Girona. El públic, nambrosissim sin mantingut malt
carrecte.
Els figuerencs han gumnyat per dos
gols a zero, entrats arel baniques jugad< S.
E/S de Fi„aeres han cenquistat doc.-3.
Campionat provincial. Gran emusiasmc entre aficionats i palia
UN DESMENTIMENT
Dels companys que subscriuen. hem
relea la següent lletra per a la seta
publicació:
"Estimat ama i compara, : Cap dele
periodistes que en }aun rtunit per in-'
tentar la publicada d'una revista d'Espara, equalistrua de tots els agrupar:tetas, perque vol viure i triara absoImanara ata-Tendera. no pensàvem torta al pas dels mala:sets ramors Ilaneats en perjtedici nostre, ja que «l'enema que aquista era precisament la tasca cule en el seu dia comparar el nostre
settnanari d'esports.
Petar les herigues han culminat el
diumenge proppassat, en un aaunci en
el qual els nostres invisibles ericen:es
han posat l'inri a la saya campanya.
Afirma el reetam—utilitzant els nostres modestos noms per a la repugnant
trama—, que la revista projectada dependra d'una Editorial Lt Riva (1) i
que será imparcial i tire-mira.
Decidas a treballar com a perimlistes que tenen fe en els seta projectes 1
ensems que seguretats de la indcpendencia , en que han de vana, deixein cont
a testimoni de la riostra paraula honrada, la publicada próxima a apare:- .
xer, sense estendre'ns en mes disquisie'ms que molestessin eras la seva aten- .
ció.
Rateranali el testimoni de la nostra
mes distingida consideració, resten de
voste affms. st ., Albert Martín Ferter. ndez ("Juan Deportista"), Miguel
Cabeza ("Spectator"), Josep Gaspar.

lar.

DEL MARITIM

ei

con el nombre vALDA
en la tapa.

Fte.xtx
M.~41E:u

NOTES DIVERSES
Per una emissió d'encain, en la
tra edició preceident aparegut
signatura l'article "El futbol 1 tcxui,
sionisme", original d'En Caries Frada"
rd Bordoy, co que ens plan fez conte

'j LO In vistes S. lei práximeS refraTes
anunciadas per la Federació Catalana
. de Rem. En el Club de Mar ahir hat. vi en de tenir lloc unes provea eliminatóries per outriggers a vuit, quin reaultat daria al vencedor la facultat de

Teatre Catalá Romea
TrItron 1.500 A. Denla, citmeeres, MI, a
deu. Debut del alemanes eskeeta-

Telefon, 3,500 A.

ele

Avul, dituarts, tarda, a Irs tres:
Nit, a les deu:

atraen:1s

TIVOLI'

BLEU

'realce d'ea Rus, amb el amuela esparament: t. Les maiGnqUes bolinideser.
II. Les campanea de la nit. ttt. Cançons
d an D'Irnos runa. IV. ~ericen-Bar.
V. El perrudner enamorat. VI. litirlaki.
VII. La da-wo de PUM. l'II/. Parada de
suldats de fusta. LX. 1.a visld d'un eones-e. X. Tintes la inoney. Xl. \Varita/Pinta. XII. Una nilS entre els Unzan no
Sanases. MagnIfies Veatila I deCOrael0I15
deis tallen de "El papiro azul". Dijo"
tarda, a les eme: Ft7.....eid extraordinaria
per la companyla rusa L'OISEAU BLEU.
Es despatxa a compuertas.

EL C.P.oUcEU

ELS

Grandiós èxit do
COLE 1 RAGS - THE FAK HONOR
RITA I3AÑEZ
I'O I'IA 1.‘.1a.Ñiza
i la revista local catalana
...BARGELOHA
SEIAPRE ES BONA!

KARAL/OZOV

•
Dernä, (M'aceres, die 14
Oran estle,eniment!
Debut de la con:punta de lean
D'art Rus
Den nnlques funclons
II
L'OSUP. 0 LOU

Avui, vespre,
EENEFICI

L 'ESPERANÇA
IRIS

...171MMOS

(L'ocell blau)
empettacle pie tunanteen la Leveta
- Cd
ins neu. En ell es fonen

IWAREINGI0111•BRIBI3MONERN
.., ,
E
E
u
si 1
m
litettlitzacid,
iU
ind...dea. la
tal- La ru • mirit,
f21 Companyia de sairtets, Bar- :
surielSen per produn
sueles, operetes i revistes. E
esietlea, arab de /a mes
is
rara esernoararta 1 la InCA puntor3 Director d'escena, L'uta T. N
/esta veätiruenta.
g1
i el faaurente. Mestres directors r.,,
Es despatza a cemptadurla.
' II i concertadors, Josep Es- .3
2
Joan
fl
0 [,ata, Antoni Català i
Au!!.
0
Avui, dimarts, tarda, e :41
E
real 2123/111akililiENZINZEING E dos quarts de cinc: matinée TM
popular a preus económies. B
2
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2
si n L'opereta en dos actes La ES
El rl gen:mala i reposa:ab de l'o- •
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• Teatre Barcelona
2E3 Gran .-Jompanyia cómica del •
primer actor

N

•
PERE ZORIELLA
• de la qual formen part. la
IN primera actriu do caracter
1M
n liarla Mayor i el primer ula to Ferran Aguirre Avui,
It dimarts, tarda, a les cine, la
Z° comedia dramatiza en tres
El
• actes
E EL ABOGADO DEFENSOR
Nit, a les deu, ESTRENA
u
de la tragicomédia en tres
Ii aitts de RicardGonzalez del

' °' Molinos " vi °" 1"3* Presea -. ri
B , ; lucid del tobable mestre 1 a
director de ball Anulad Pe- U
IRIS
iril
D
U
mi
ESPERANÇA
U 11 redo ami) la reestrena de 1.1! lt
EL BURLADOR DE MEDINA
N
0 : l'opereta Las mutas latinas, r S
111
13
O 111
• ' de
il 1 r..reacio
n u
Dama, dimecres, tarda, La
MARLa
CONESA
N
a g señorita estä loca. .ti,t, El •
Avui, dimarts, nit, fundió E
N
al
g i Cançons, per Maria Ce- 11 • burlador de Medlne
en honor i benefici de la ge- :III III nesa. Dcnia, tarda, gran
13
Ifi
At g' matinée. Nit, escollit i va- rm c assimurizaii•u2sual1111111All
u nin! artista
10 ••' riat programa i cinquena ti
0
. coaimmommorminumicimiziamigai
2 : presentaci6 de Maria Caine- 15
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e
,
F.
L
a sa. Dissabte, estrena da l'J- i ▪ (iran
retre EspPnyol
pereta en tres actes La 0 I •
g
11 [ t" 9
roja, original dels El
mäsoara
Compansla de vodevil I anua
.
4 ii %.13 Id lii U
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I.13
especurcles da
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. Decorat i vestua- Vi
tr.: Joan Auti
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Avul, dininna, tila 53 de cure.
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Apolo Palace

(futre MO)

Tarda: Butaca, 1'25. Entrada,
0'40 Nit: Butaca, 2'50. Entrada,
Temporada de primavera. Com- 0'60 pessetes.

GRAN TEATRE DEL LICEU
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amb les seves originals DANSES DE LA ILLA DE JAVA

.,,,.--,
de

-

la, La noraLla d'una cnn,br.a de
cata, per Asaumneld canal.. Elt,
funeld en bollar de J uli
pues, amb lea t O represtutadcas ile
A l'ornbra de Mentiule t iii Jaral+ lat.

ls, 5125 i 4736 A E
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NUESTA SETMANA, totes les alta, a les den,
A FREl23 POPULARS
el grandió3 espeztacle

ir

a

Tarda, a les cite: Entrada l bu- n
taca, UNA pessets. Les eenyoratea 5
d'honor. MI, a lea den. Le so:ona
ntt de cuele, per Aeaumacia ca.
•sia. Orina, 511111/eATexi, Urda: Aal.k.
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Teatro Viciörla
;sirio, Trance.° VidaL
alestrem /My 1 Contl
Avul, dimatis, 13 de mief de 120$
A dos (marta de cae, aran venaut papes,
DITSCCIO: Penen

les

I

Primer, LA REVOLTOSA
Gran ball de salta nudrigura, Toree.
mira, Franeese Vidas, stein. Prado, tira++
tera, (+ternera.
Segon, debut del tenor
n
FER1LLN (aAIMASCOSA atob
BOHEMIOS
' une tm ealuperd reparllment,
1 Torcer, a perla.) del públie
EL TUNEL
• aun de Ferro» Va/lulo, lluettaa, Tora:mi.
ra, Rojo, ele.
'
all: A tres cautas de den,
reuma, la cointilla Ifrlea en dos actea
LA ouitke TIRA
1
)
I A rlure amb Salul hacinan,. Terminar%
n
1-erneut Vallejo, Aruavira, Opa, ete,
1 Segara la orauillusa revista d'ala arete

ort -cri zsa-zio, a Barcelona, per haver estat contrae- ill
u
u ' :en;

.., tat per al teatre Reina Victbria, de Madrid.

4.1

no:deceno comparta del parta
CAMPION.11' entre el BARCELONA I l'EVROPA. Sita eä
propectara

lt
lt
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REGAL:

Fins

Mocadors noma emb COlori sblids

•

•

•

Corbates tot seda, granmoda

Pts, Tres per 21'5 ° Pts,

ESPECIALITAT=

COLLS 1 PUNYS

24r26.PORWERRISSA-24-26. TELEFON 1574 A.

a 6 ptes. dotzena
" 2 ptes. una

•

Mista Manques forma americana, a 7 150

MitEeria

al 19 de l'actual

lar

(E..
- Tes l'apetito,. en particular el pas doble
a (ele repleta de Valle». (km/aviva I López.
raros.
di% vermut
Dijous, a dos Quarts
!Special. Dos tallo veritat, per primera
vegada en t'uncid de tarda
LA GUILLOTINA 1 VAYA CALOR
Dissabte, la formase sarsuela
LAS DOS PRINCESAS
colossal repartiment.

••11111111CMIRSINFIE2RICIEll

•

N
Pata ce Cine
IN
•a Avul, tarda I ntt. Exilas de la ri
in formosa patalee/la El potitet, pel e
is (armas petlt gran artista Jarkte Coo- gl
if gan, company de Charlot.
SI

TIVOLI
CIRC AMERICA

11111111111111112111111111111111121MilliCCIEL1—

de Madrid

Inauguració, IG de març

E
▪ ltnumental•Pallró•Walluala
A

Teatre Non
El divendres, 18 de març, debut Esperança Iris. 7 Uniones
fo •lcions, 7. Contes i Canocns

••n••n••••

—CINEMES
Ransionaziairmagruirmilia

fICSOS.

acticarremat•arianamlagr

a

— - — ,•

Teatre Cómic
t
gGran cornpanyla dramktlea esa- id
rellana Rojas- Capare. Denla, dl- a
marts, Oil, a dos quarts de den, c0- •
e
• 105531 funcini Primer, la comedia en •
1 arte de gran broma: ¿Lo es o
;
O no lo es?; según, l'Interessant dra- la
ti ma en 515 artes Lluis Candelas, el ul
a bandido de Madrid. Dimecres, be- .9
111
,.. neficl d'Angeleta Capará: Zara 1 iii
•
I La tornada d'En Nandu amb cuplets II
nous. Dissabte: El registre do la 111
ai
malicie.
r

Saló

!,,-

Catalunya

•

Notable quinte/ Jorda Itrio Tor- ai
renta. Aval, dimarts, programa es- in
collubsslm, Satt graninissi La no- a
_ vel.la de lord Byron, gran luxe I rl- mi
I. guasa, veritable jota d'ami triornf
ll colossali El Joquel desaparegut, pro
closIssima comeüls, 1 la de broma continua 8. 111. Tornasol Veinte 2
A More! Denla, prandlesa estrena ä
I del Programa Alela El p remi g rao. Di
• creacIA del malaurat arl'ela Wa- II Hace Raid. Preus correnta. Preferencia, 1 pcsseta; general, 060.

u minciastrluinvirawinnise

aui a airamonnutarnirizamaii

Diana-Argentina-Excelsior

51111113111111113111111111111112Billilia

Avui: Quart de La filia de
l'ajusticiada, El sudar blanc, El
gran problema, Professor de
gimnGstica, La histeria d'un for-

el

ä Companyla de eemidla
; GUELL - TUDELA - AS.
QUERINO - CORTES i
(Telefon 4134 A),

matge.

•

Pa lace Cine

o

U formosa peLlicula El petitet, pel •
famos peilt gran artista Jackle Ceo- •

u

la gan, company de Citarle.
-

ammaanzawassaunammezii

Teatres Triomf i Marina
Avui, dimarts, popular,
tarda: La mala ley. Nit, La
pluma verde. Cada die.: La
mala ley i La pluma verde.
Divendres, nit, funció en honur i benefici de la primera
artejo de cartteter
DOLORS CORTES
El centenario i La familia
Es despalma a comptaduria
Telefon 4134 A. . .

CINEMA NOU

I

aszninsamanaiumarienali

Avui: La nena abandonada,
Baby, L'odIssea de cinc duros, El
salt, La histeria d'u) formatge,
La filia de l'ajusticiada, quart,

••

Avul, tarda I n11. Evitas de la ig
l'ominosa peLlIcula El pelltet, pel
(anido pata gran ant e la Jackie don- •
gran, company de C.harloL

•
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CONCERTS
Palau Musica Catalana
Diumenge, 18 tuve, a les guatee de la
tarda:

PASSIO

factire

LÍQUIDO, POLVOS
Y

COMPRIMIDOS

Palau Musica Catalana

del Prof ERNESTo PAGLIAMO

Diumenge, 25 de març, al vespre,
CONCERT EMIL SAUER
Programa extra ordinari
Localitats: Unió Musical Espanyola, 1 i 3, Portal de l'Angel.

es el
mejor preventivo y euralive
de las enfermedades del estómaio,

MUSIC-HALLS

.Descaefiad dejas imliaciones y

de

eNUpoles, 4 ealala 3.31area

bgado e biteslinesy bilis
exgiei

De venta en. farmacias y dreArierias.
ESPAÑA: J. URIACH Y
BRUCH, 49 - BARCELONA

Asalto, 12. Director artIstic, Francesc Pererorf. Teléfon, 3332 A. — 'Tarda, a un
quart de guaira: Oft, a les deu. Presenta CIÓ de les mes bellIssitnes artistas 1 minora iniinerna de varletati. Cada die,
Dancing a l'ele,-ant "Foyer", 1 lt a 4
de la rnatinsda Gran Tabaeln Amer . oi. Tal gane Tyndell.

AGENTES EN

DE TEAIRk. a cm SOR.

SOR TID A TEMPS. Restaurant especIaL

SALA MOZART
Avui, a dos quarts de deu del
vespre, última sessi6 de Paudici6 integral dels Trios de Bee-

Trio de Bar-

Localitats a taquilla,

.

---

ESPORTS-"

Frontó Principal Palace
Avui, dimarts, tarda, a un
quart de cinc: Dos grandiosos
partas de pilota a cistella. Nit,
a un quart d'onze: Extraordinaria partits de pilota. Primer, a
pala, CJIISTU i AGUIRRE contra
QUDITANA I i ERMCA . Segon
partit, a aistella, BARRENECHEA
i ELCOIBAR contra ONDARRES
i IGHAZO . Pròximament important campionat a pala.

-

20,26 fines a' 3000 hugfei
2 6la
=-7 417

KURSAAL

N

ELDORADO

ARISTOCRATIC SALO

E

Collseu de varletate
I Avui, dimarts, serala d'omore i comiat de la reina
dzds canta regionale
19

ADELA

PALAY DE LA vr,EwA

Avui,

LOPEZ

Sodoma

l'rojeeei6 de notables pellieules• A la sessió de la tar-

ALÇAT.

Pilar Bello, bailarina

EL

-°m°rra

Dame., dimecres, presenta ció de la colossal atraecientí fi ca

NARIEE MY3TERIEUX
ayit nuniumaimaansinaista•

Gran Teatre Comtal

Ptes. para

Carrer ANSELM CLAVÉ, 9

(Final da les Ramblas)

AL DETALL

eLsecta

1° a,

14'
"
15
"
VENDES
0

""AFIA

MEEMIEMM•BMIIMMEMBEIMIMMII

•

!
Adela López, Graciellas,
a Mi) la so y a col.lecció
catites, lloros i tórtolos en- •
Einistral.d. La genial Pilar 51
Alonso en les seves crea, E
tiOns.

LE

•

Próxima/
▪
Chao
CA LaF
ST Gersnar.E
' nt :c
• an....armainvailizzon;

da, la divertida El petitet,
per Jackie Coogan, company de Charlot.

Anders, famós jougleur

Imart

di

E

Je les Arz., 16

higiènic amb SOLA DE GOMA marca FORD, Boxcalf, tall anglés, doble sola de cuiro

VIMMMIEMMIMM•IIMMII•MIIMM
111

1

Blancos y esmaltados e impresos
hasta tres colores con destino al
, envase de productos químicos. fanmoUuticos. colores, pastas dentifricas, pomadas, ceras, colas, disoluciones de caucho, betunes, etc, e tc .....

Gran Cinema UfflItemia
Aval, dimarts. Tarda 1 nit. Orandioses programes. Grane ealls. La
pelilcula Cómica Le professora da •
gima/atlas; la deliciosa Video näcies; rerndrionant La art.nJa de gl
Pompeihagen; exttas de la serle La
mi Silla Co Napoleón (quart lona), I la u
i de gr.in argument El gran probte- IN
u
01u ma.
Ill

Aclonie dij-efipf, mugí/rey- y prece
5ocieclad Anónima

En el Passeig
una cartera contenint (loen' menta sonso importancia por
al que Plagio ;robada, Es
gratIficatä el Sea retorn a
Caso ¡dan Praneb, Guapa,
SS, magatzem.

a la

VALMASEDA

Primera en España que fabrica cate
articulo con rudo perNcción y d
precios Sin competencia -.

Per Hogar

Luje

a propiisit per a patita obradora o tallen, 'loe
Quin I tranquil. \Mana, 2
(Sarria). IlaG, Passeig S.
Joan, 16, secan, segarla.

MAGATZEMS ALEfillUVIS
PELAI, núm. 20

Jocs de cate fintssims, a 27 p, saetee.
Joc s de te.
Vaixeliee.
Serveis de vidre.
Anheles de taula.
Coberts alpaca, la dotzena, 21 pessetes.
Estoigs, joca trinxants.
Mero coberts.
Iden) ganiveta.
Centres de metall.
Macetea de metan.
Cerros.
Jc•xs entremcap.
Fures de metall bonzejades.
R..1.11o1 ges.

FE rrá. -

St Illogo3e1D1.1, U21. U131
AIllE2c18, fILITULU, FAÇANES I
oldRES

preus de

Despertadora.
Itelolges de pulsera amb cinta Moré,

hisuteria fina.
Borses i carteras de pell.
Aparells fotogràfics.
Plomes estilogràfiques.
Escrivanies.
Estolge de papen.
Idem de compasos Richter 5

joguines mocaniques.
ldem elCetriques.
Idem de vapor.
N ines de drap.
liem Kammer, de la marea "Mein Liebling",

PPEISAIxel DE PREUZ1 A TOTE3 LES SLOCIONS
Objectes d'escritorl. FotograNa, EleotrIcItzt, Perfumarla, Disuterla, Bateria do cuino, Alumini,
C9451.811, P.11. I Porenllana.
LI ZLIEDEM Ull ESTO° t'ESTO (18 AMB OBJECTES D'ARGENT PER A PRESENT3
violtae aquesta cva quo ven A Pa g o bon preu que cap meo do Barcelona..

No deixeu de

RdigeseeeedreserSearseeffseareeLr2eAtte222....tevele.....?"

Angles. fracs o allem
Fruís. s'ofr. lliçons part.
Exce/. ref. C. boquens 0 2

: 112turatil

TPEDALLS 11BISTIL

ßON PREll de Barcelona
veritable ocasiö

SthiciN Pauto

ll{ffliH

AME

as 'ee

PIANOS
,

Preentiu individual Mala
els germens en [Mg minut.

DE CUERDAS CRUZADAS

Indispensable en la liuda.

CON MAREO DE HIURO

ANTIVZ:JERIA

Sublime marca

Una pesseta tub. Farmacia
MORAD.). — Passeig Sant

R'.11ARISTAMY

Juan, 8;

C358 rondana en 187Ot

AL CONTADO
Bona bugada taren
si "Blau Catalunya" gastem

Marca BARCO
Clarls, 102. -Telèfon 3 50 0,
I.A NACIO, EN TENIR
CONSCIENCIA D'ELLA
MATEIXA, ASSOLEIX LA
PL4ITUD PE LA szyA

PLAZOSIALQUiLER

18,P1u3 CAligo.18
-3`

por

la

gas procura PULMONES ROBUSTOS,'
oreservaiti•TUERCULOSIS A»
< pere

—e--

uerliGE,10,Kg(Canetanur..e

Es la reina de les aigües de taula

la de la Vall de Sant Daniel
Depositari: JOSEP PAGANS, Ponent, 28

ittra:nin (18 HM
•••••nIMMI•nnn••••••

de objectes per a presents a

TOSES, BRONQUITIS

CTJ.FiADO S radicalmente

torpede "aludebaker - , Gran
Sea, de inodel recent, en bon
estas. S2mcrón, su. prinMal, d'una a tres.

111111111 ISICRIIIIIIiällIRILIMIM

6RAIN EXPOSiC(0

antiguos y recientes

Comnro al umptat

NI Zadya)

•

CATARROS

de Gracia ala perdut

PLOMOS Y ESTAÑOS LIMPIADOS

2

ha casa que en a MES

CA

RESTAUR ANTS

'dan mmmmm ma,iasiodamailean

liZEIIIIIIMEIBIllaillULIIIIIII52.

el nornbre del Prof.' ElmESToleIANO.

Pez, Mixta I Mariscos. Quintana. 7,

de Acetre Senyor JesucrIst, segons PEvangell de San: Mateo, de
1. S. BACH
Solistes vocals. Solistas instrumentals.
Gran mansa orquestral. Chor d'Infanta Or
gue. Orfe6 CatalL
Direcció, menee Lilas failleV,
Localitats, (le tres a set (le II larda,
al magetsem Ile me/sic& de la Un16 Musical Espanyola, I I 3 Portal de l'Angel.
Conellcions especlals als senyors socls de
Catalä.

(»Ponla.

Palace Cine

Aval, tarda 1 alt. Exilas de la El
•
• formosa pel tirada El patita; pel
II (anido pellt gran artista Jack/e Coo- a.;
• gase, company de Cbarlot.

ERO
Jarabe

EDEN CONCERT

Palace Cine

thoven, a carca': del

•

VER.D

(MIMMELMIIMMIMMIMEIMMMIEGIMIMI

ULTIMA AUDICIO DE LA

1111EMEIMMIMMEMMEEMMEHEMMIUMI
...
MI
a
Aval, larda I ntt. Extlits de la •
•
•

Avui, dimarts: El rol do
quart capí13 París, tercer
• tole; E1 ranza do Por, per •
• William S . Hart; La granja
de Pompelhajcn; Diana dc
▪ INerlon; Micolin Domine. II
• Dijous, estrenes: El ral de
París, cinquè i sisè; La tom
▪ pasta; Els Joma de al...pido; la
• EI collar d'ópals, i d'altres.

Teatre Tivoli
Orquestra Simfònica de Barcelona. Any XIII. Sèrie XIV. Segun
concert. Diumenge, 18 de març,
a les onza del matt. Ohres de Berlioz, Pierrui, Mozart, Beethoven i
Wagner. Senyoreta Mary Manns,
iiantatriu; senyoreta M. Chala,
pianista. Direcció, Mestre Larnote
de Grignon. Venda de localitats:
Unió Musical Espanyola, Portal
de l'Angel, 11 3.

LLAtnusl
De 5 a 7
Montaner, 23. principal

Gr. GALLEGO
Vies urinbries, Pi1ATRIU, Impotencia,
cura radical do la
BLENORRAGIA are

nica. Tractoment
exclus:u. Comte del
Asalto, 15. Festius,
de 9 a 1 1 de 6 a 8
nn••••••••••

S'ha perdut

gasea blanca anib taques negrea, gel llarg, vUlt IDOS*
aten per "Blanca". Es Sra'
tificara devoludd.
Companyla. Ponent, 50.
-4

Clinica Vies
=Urinaries
del Dr. Gimisg,Rambla
Pla Elloqueria, - 6, 1,er
(entre Hospital 1 S,Int
Pan)
VENERI, IMPOTENCIA,
SIFILI8
EFpactate tractements per
ai guariment rtpid de la
MALALTIES SECRETES
WATRW, PELL, BUFETA, PROGTATA
Consulta: de 9 a 12 1 de
3 a 5 ecenOtnica per a
empleats I obrers,

IDECTIc[DA
Vcnda o artendanitol
CLis nimairo coure, argint.
laboro,
16 Quilómetro buAl minuto. Caja.1 trZ
na carretera, cstació nublaAsa l to-23 Farnaiia
da Chaveta. 'Arrendal Pe.
flarroya, es Mspesava r eapintarte Quan diminuid ne
inscules
gneis. N. Fernandes Asen.
d'oessM, pst a carros, ligar. li
elaitdrRidey:e:c. asePuceannceeturrusrle. , 13.
niat ..in Cinc l'a:lanicat, 9.

PARAD [,tj

n11•n•••••••nnn•••n•••n•••

crinbries, curació räpida i segura

G. Al ozn ar mitjattant aparen especial. Anbau, 5'
de 12 a 2 i de 3 a 6. egettua
IV_
i" Eeorj&qoça5 V I:lió 91
de 7 a 9, ,

