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Morí en l a pau del Senyor, en aquesta c i u t a t , el dia 13 del present gener, a l'edat de 7 6 a n y s , havent rebut els Sants Sagraments i la B e n e d i c c i ó A p o s t ò l i c a
( A . C . S.

)

Els sens fills Josep, Pilar (Sor Roser, Religiosa d e i a P r e s e n t a c i ó ) , , Teresa. Montserrat i Anneta, fills politics N a Maria Buera I en Jaume D o m è n e c h , n é t s ,
germans Teresa, Dolors i Jaume, germanes polítiques N a Josepa D ò r i a , Na Clara Ponsa i Na Eulàlia Planas, nebots, cosins i parents tots, en recordar als seus
amics i coneguts tan dolorosa p è r d u a , els preguen que encomanin a D é u l'ànima del finat i assisteixin als funerals que a son sufragi se celebraran, d e m à , dimecres, dia 31 del corrent, a les deu, a l'església parroquial de Santa Maria d'aquesta ciutat, pel qual favor els restaran eternament a g r a ï t s .
N O ES C O N V D A P A R T I C U L A R M E N T
B a d a l o n a , 30 de gener de 1923
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h a v e n t r e b u t els A u x i l i s E s p i r i t u a l s i la B e n e d i c c i ó

Apostòlica

(A. C
S.)
E!s sens desconsolats filla Isabel, fill polffic Manuel Ribera, néts Manuel i Emili, germana Cèlia.
rmans polítics Agustí Perelló Díaz i Narrisa Verdaguer vídua de A . Domingo, nebots Agustí,
•ep, Joan, Francisqueta i Ramon Domingo Verdaguer, nebots, cosins i parents tots, en assabentar de tan dolorosa pèrdua els amics i coneguts, els preguen que la tinguin present en llurs
oracions i se serveixin assistir a la casa mortuòria. Plaça de Trilla, nüm. 6, demà, dimecres, a
dos quarts d'onze del mati, per acompanyar el cadàver a l'església parroquial dels Josepets i
després al Cementiri Nou
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Secció de mundus i maletes (2.ón pis)

A p a r t a t d* Corretu nAm.1.
14630 A .
Telèfons mímeros. ..{4631 A .
4633 A .

SUCURSAL
del Comte

Vegin-se les escaparates

S e c c i ó de queviures i vins Excel·lent vi de taula embotellat, blanc.
— — — — — ^ — r o s a t i negre; el litre, a pessetes 0">5

B o r r e l l , 71 i 7 3

Valors - Cupons - Girs - Canvi - Cotons -Viatges

Direcció telegràfica:

-

^

balsàmica per a calmar l t TOS i facilitar l'expect oració
Antic p r s p a r a t del D r . A N D B E U
Demani's a totes les farmàcie*
S a b ó

" L a

O c a "

Fabricont: i . ALERM • MATARÓ
quauiat superior

Mundus
Mundus
M L n dus
Maletes

coberts de llauna, classe forta; un a ptes
forma Vienesa, r e f o r ç a t s ; un a ptes. .
armari, amb 6 penja-robes; un a ptes .
pell, forma caixa, amb « b a n d e j a > ; a ptes.

Salons de Belles A r t s
——

Actualment exposen els artistes: Capdevila, Cardona, Agapit Casas, Vallmitjana.
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Dirigir-se personalment a Casp, 187 11S9, xamfrà Sardenya, Barcelona
De 10 a I del mati i de 4 a 6 de la tarda.

LA

>. — DiaiarU, 30 de gescr de 1923

V E U Dt,

CATALUNYA
I trobar morta de mort natural, la re«i.iU. VÉíua, Auna Sala, «!« 73 aii>>.
ftUa d'Agullona (Gii«Ba>.

i en general a tots els estailimenn
do lAmpaies: ea cas de no teniMa
lemaaeu-la a Montera. 10. Madrid.

•-'*

En el «oncurs celebrat per la Rafel
MoÉs
m m m Acadèmia de Medicina de Barcelona
tia estat premiat un treball dea sots.
par a D E S P A T X
degà del Cos de Veterinaris don Frau.
TRAVESSER*, n.8 9 cesc Sngranes. que tracta del conta(cantonada Salmerón) gi de la Glosopeda doU ""''"nin a
i'hcoue.
A l'estació de Vilanova aibir mati
El Salut Esport Giib esta pmc*.
un cavall ha donat tal cop de cap ai
c-aereier que el menava que 11 produí dint al decocat de la seva sola de fe*,
contusions al cap, cara i coll amb tes per tal de ccebrac-ld els balls de
proboWe fractura del maxil·lar infe- Camer^ites d'enguany.
rior.
Seran premiades Ics a^fresses que
es distingeixin per llur bon guç.
pacient, Mel^ior Cari, de KS anys, m
fou curat a l dispensari de Santa Modrona.
Els P. de J. «Nostra Senyora de
la Mercè i «Virolet» celebraran una
interessant visita a les obres de la
Aixetes
-Sangrà
porcellana Sagrada Família el dia 8. testa de
la Candelers, a les deu del mati en
A la Travessera de Sant Cristòfol, punt
un carro que fugi, agafà ahir
La reunió serà a les nou. 8 casa la
mati a Baldomer Martín Sànchez, de presidenta del P. de J. «Nostres
?0 anys. Jornaler, causant-ll contu- Amors». València, 312. essent lovltets
sions ala genolls. Ei curarea ai dis- tots els Pom^Us de Catalunya, prinpensari de ú r à d a .
ctpalmaot els que tinguin bandes.
Oon Josep Arquer Coll ha denunClat que. anp.nt a un tramvia de la
línia 33 M pr«;gueren una cartera
que contenia ió pessetes.
A un «sltsager que anava en un
tramvia de la línia K 11 van pendre
un rellotge d'or valorat en 300 pessetes.
A l'.Asil-Casa de Lactància i Bressol (Uofpltal. 67), tindrà lloc una reunió general cndlnàrla dlmecrps. a
dos quarta de sis de la tarda, per a
llegir la memòria reglamentària i
al balanç del darrer exercici. La Junta de Dames convida a l'acte a tots
els cooperadors d'aquosta obra benèfica.
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Lluís Gonçaga. BonarJsla. 2. car eo
el «Ut Centre docent no solomeni no
s'eif.'.lca pels textos que acaben d'éaçex prcitiblis, sinó que per a preservar els alumnes de tan peralcdose*
O l u e r v a t o r l M a t a o r o l ò ^ l o da U doctrines, don Joaquim Soler, d'acord
U n l v a n l t a t de Baroalona. —Dia 29 amb els dignlssims pares dels seus
alumnes, deixà de mairxular ea
de eener de K-'.;'.
Hores d'observació: A les set, • les aquest Institut els de 5.» i e.' cors de
BatAülerat, par a .poder iliurement
tretze i a les divuit.
Baròmetre a 0° I t l nivell de la mtr: escollir texts en « m w n à n c i a n-mh els
seaiiments reldglo^os de les íamUles
w s . «aaM, /es'-í.
dUÚDgidèa que bonoren ian anric- i
Termòmeíre sec 4,2. lO'O, S'í.
acreditat CoUegL
Termòmetre humit: l'O. 6b, 5".
Humitat KenUíMHie» de saturació):
60.83.
PORCELLANA
Faiielles j . Llorens. Rbla. Flors, 30.
Direcció del verf: NO.. E . O.
Veiodtat del veut en metres per »«>"olent pujar a un tramvia de Sant
ÍOK
2. 1.
Andreu en marxa al carrer de Traí alEstat del cal: Ouasi serè. S e t è .
frar,
noi B&ptl?t& OonT&lez Nufíez,
Classe de núvols: St.
Temperatures extremes a l'ombra: de 16 anys. va caure i «9 va far ï e n iiàí&Da,
mmiraa, ^'5; mínima prop des d'alguna Importància al cep i coatuslons a diverses païts del cos. Va
del tol: r-4.
ósaer assistit ai dispensar: de la RonOetilisció termomètrica; b U
da de Sani Pere.
Temperatura mitia: 7 P.
Precipitació aquosa, des de les «et
del mati del dia anterior a les set dai
ciu de la data, 0 0 mm.
C r t i t i l i e r í e i * Lloreaa, H. i o n . M
Recorregut del vent en igual penoA la plaça d'Estanlstau Plgueraa
de:HiikBC
van xopar dos tramvies de les lia'es
Obiervacions particulars: Boira,
EI director. B. Alcobé. 84 i S6 ctejjui a no funcionar els
trens del primer. De resultes de i'ao— Poafo-GUco-Rola LMltlDM. cura cbdent ran quedar lesionats els pasaenrastèula B. Dominecb. Ronda d* satgers Josep luglés. de -s anys. erosslona a la cara; Elena Sans. de 33,
cíam Pau. 71.
contuatons al cap. 1 Mercè Busqué.
— Amb motiu d« la condoninao!6 de 67, eontusions a la mà dreta tols
y oi la Sagrada Congregació de l'In- lleó».
úex, o» les Obrefi d* t m del CatevaàJic de Psicologia 1 Lcclca 1 d v t e a
04 rtosütut g<s*TBi ; tjbnio de Ba> l O l E S V I L A N O V A U n i ó . 9
<tioaft. KW nwlios les rcQcftaci^m
cu»
UirectoïflSl CaCetí de Sant
A l a tma 4a la tarda del diurtsenga.

LOCALS

R

una s e n y o » va posar en mana d'un
urbà al carrer de T^marit. una peca
de tela de mocadors de mocar que
oea&ava de recollir de terra.
Segons va dir, atmva íner l'espressal carrer 1 davant fleu mansaven dos
minyons. De sobte e i giraren i , veient
la dona. llançaren la peça de tela a
terra 1 Sugiren a marxes dobles.
Després es va saber que la tela havia estat robada d'una parada dels
Encants, i sens duMe els minvons
aquells, autors del fobetori, van creure que la d»ta senyora els perseguia
1 es ran •
Pastilles Germanas
curen la t e » i Refredats. ! -25 capsa.
A la matinada del diumenge, un
•ereno va trobar prop de l'església
parroquial de Sant Mlq;»! tm home
est<s a terra sense semlu. £ j va fer
fer portar al dispensari on el «ne-ge
el ^ reconèixer com mort.
No duia cap document que permetem
ldeouflc8*Jo. Aparentava uns « anvs
l ve«Ua pellissa de color mano, pantaló d* veüut ordinari, espardenyes
blanques i gorra.
Par ordre del Jutjat «1 cad&W va
éeser ponat «i dipòsit.
-

S a b ó L a Greu Blanca
Econòmic superior
Es ven a tot arreu

Dos homes que viuen en barraques
del orrent de Campanyà '.Sant Audreu , van tenir abir qüestions l un
d'ells.' Joan GÜ, dfe 40 anys, va agre
dir amb un baatò i'alue. Manuel Herrero de 38, 1 H va produir una contusió d'Importància a l'aplgastrl.
Cl pacient va ésser curat al dlspensart. i l'agressor va ésser pres per i»
policia.
Fou auxiliat al dispensari d'Bostolrancs. «1 carreter Joan Masdéu Benet, de 67 anys. qui presentava una
tona contusió al pit de resultes d'htver-lo atropellat a l'estació de la Riera de Magoria el seu propi carro.

Ahir vespre, un urbà de servtel al
L'automabll nom. 10.179 (de proves), carrer de Fernando va reconvenlr un
passant pel passeig de Gràcia, va xofer .per haver abandonat l'auto una
fer mal a Àngela lunqulllo Mur. d* bona estona £ 1 xofer va protestar a
32 anys. causant-li fones contusions crits, es va insolentar conti» I t i r b i
a la cama 1 peu esquerres. Va ésser I va donar Hoc a un graa «càndol.
Aleshores l'urbà va agafar l'indigna;
corada al dispensari de Gràcia
I el va portar a la delegació de
L'auto va fugir però mes tard va xofer
polida.
éfser detingut per un urbà.
Un ahie autosnòbU. ol número del
qual s'Ignora, va agafar a la carre— Assegarsm que el Champ-tert,
tera de la Bordeta el captaire Ma- etiqueta verda,
el millor xampany.
nuel Dia; Gómez, de M anys, fent-11
ferides al cop i comoioctò cerebral.
Un urbà es va trobar ahir vespre el
Va ésser conduït a i'Hospital d l n l c carrer d'Bu atanso amb uns xlcou
qua tugieo perseguits per diverses
Al vespre del diumenge es va Ini- persones. En va agafar dos. Miquei
ciar un incendi a una quadra del Bonillo. de 13 anys i Joan López, de
carrer d'ATguelle». 228. cremant-ee W. sense domicili. I va posar en olsr
una partida de forratge. Va apagarJo que la fugida i la persecució obeïen a
el personal de la caaa, abans de l'arri- que aquells trinxeraires havien pres
bada dels bombers.
alguns objectes de blsuteria d'una
parada dels Encants.
A 1 « tres de la tarda d'ahir fou
Va ésser conduïts a la delegació de
trobat a la placa d'Espanya un bome policia
ferit d un cop de ganivet al pü.
Conduït al (Uapeosari d Hostalranchs
El delegat-president de la ^omissió
mort als pocs moments.
de Barcelona de la Creu Roja Espa6'aclarl que es deia Francesc Ott Fu- nyola, En Josep Ventura, ens comunimo, de 30 anys, solter, portuguès, ar- ca el segOení:
tista, habitant Sant Ramon, 6. I que
«Amb sorpresa m'assabento del teei fet era motivat per relaciona amo- iegrama pel diari de la seva ülcna
rcíes 1 gelosies amb una artista de direcció copiat l que uns senyors sòcafè concert.
cia d'aquesta comissió dirigeixen a
Per ordre del Jutjat tou coadult el l'Assemblea Suprema, protestant de
cadàver al dipòsit.
què la Junta de Govern de la meva
presidència, hagi dissolt l'AmbulànA quarts «te quatre d'tdilr tarda cia tercera, la qua] cosa no ès cert,
fou conduït al dispensari d'Hosia- puix resdevingut és que havent-se
fraadb» Joan Pere Ganvln, de 18 anys. venut l'immoble que la tal ambulànmanobre, el qual treballava al Pa- cia ha vingut ocupant i necessitant
velló d'Art Modern, de Montjuicb, i ei nou propietari disposar del local i
no trobant-se'n de moment cap més
havia oalgat d'una de les claraboies.
Tan greu eren >» lasloos sofertes, econòmicament acceptable, es va peaque !".arç]ic mori als pocs moments. dre l'acord , mentre no es trobi, trosUndar el de?patr 1 funcions de ía dit»
Per ordre del Jutjat fou portat el Aanbulància,
al local de la segona,
cadàver al dipòsit.
com a més pròxim i amb departament independent»
A darrera hora d'ahir tarda s'toicü
un Incendi a la fàbrica de teixits dels
senyors Blanch carrer de Vüadomal,
Avui, n les quatre de la tardo, celebrarà el Col·legi d'Advoonts, al loosl
mim 163.
De primer moment es produí oerta del die Notaris (Notariat, i . princialarma perquè el foc prenia lacre- pal] la Junta general ordinària preà*
ment, però, gràcies a la llestesa amb crita pels seus vigents Estatu-s.
què hi acudiren els bombers, quedà
t l sinistre dcmlnai ràpidament.
£1 Montípic Societat La Unió Ultramarina, celebrarà avui a dos quan3
de deu de la nit. al seu local social.
Ronda de Sam Pau, 3i. principal, la
Seva reunió general ordinària en la
qual es tractarà el segQent ordre del
dia. Lectura de l'acta anterior, aprovació dels Mtats de comptes de l'aiUm samestre. ncanenament de càrrecs de Junta Directiva l assumptes
generals.

- L'amic comptador

us dirà que la J impura que estalvia
més fluid. 1. p a tast. dóna el n-.l·iim
L'ns veïns del carrer d« Roca van rendiment, és la
donar part que durant tot al dia del
Budapest TUKGSRAM
diumenge no Lavlen vist nl sentit l a
corrents l de i vedo
rema dnm pis íegon. L'aJcalde de la millor estrangera que existeix
born va r « tíU$T ThàbtOüó I va a r u L S M g i n J » ai» vostre» proveïdors

Setmana
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Mireu

els preus de les
nostres escaparà tes.
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MANIPCSTACICNS OBL PRESiDEHT acabat les operacions d embarcament
MaJruJ, 29. 2 tarda. dels preçoner».
També se 11 comunicava que el toEl cap del Govern ha manifestat
tal dels captius rescatats era de 45
avui als perlodwits.
—Com vostè* sairrari. ha quedat fe- caps 1 oficials, «47 classes i individus
liçment liquidat i'assumpte dels pre- de tropa 5 88 palsans, entre homes,
dones i nens.
aoatt*.
La multitud que s'havia estacionat
£l« cap'iíiü resoataià arr'.narea a
davant de i& oomandàncla general
M«lllla. oïiir a les vuit Jel mati.
Kl hagué la f&talitat que durant acclll la notfeta eznb gran entusiasme
el trajecte morís a bord un dels sol- coaront per tot MelUla.
•El Teiegtaiua del Rií- posà una
dats.
Dels »x-captíuB alguns venen grau- pissarra donant compte de Ja notlolo
que el púbile acollí amb visques pameni malalta.
Cns cetó reacTtau hagueren d'in- triòtics.
£1 general Losada volgué publicar
gressar a ITJOspltaJ, uns per estar
amftcatí de recursos i altres .per ma- un ban prohibint toia clasae de rr.aaitestaclofi», però dcswt! del sau proislra.
eo seiber que la Cambra de CoLa « b u d a S'efMtuà atnb gran se pòsit
merç hawla acordat invitar el veïnat
wnünt, per part de tots
perquè acudli tú moll a re•Ab molls esperaven \-uU carruatges melHlenc
bre «la capUii».
per a traslladar els malalts.
Després de Jes dolre de la nit coTambé esperava un cotxe fúnebre
per a rwoülr el soldat mort a la mençà a acudir «l ^-c»". •• al moll, «sseat Imponent l'aspocie d'aquest a
travessia,
les dues de la matinada.
AbT marelx al mati es va contar el
les quatre de la matinada es rebé
«TeiDeum». pagat per les famOl-js unA rodloielegroana
de IVAntonlo LOdel? pr^sont-rs
! pez> en «1 qual es coiiiiuiicm'a oi gaA Tacte hi assistí molta gent.
neral Losada que acabava de girar
-Viadran alguns dels resvatats a la floteta el Cop do Tres Foreaa 1
Madrid?
, penaava arribar ai port de Melilla a
-xo.i les eme de la matinada.
— I el general Navarro?
Totes les noticies que es reblen ta—De boh amuv!, no, puix quedarà laclooades amb l'arribada dels capa MellHa perquè ha de declarar en tius eren acollides amb greo entusias«1 procés de les responsabilitats.
me, escampont^e ràpidament par f j A 10 Presidència del Qmsell se aa- ta la població.
à'üeíxen rebent nombrosos telegramès
£1 moll esiava profusament IHumide felicitació pel rescat Jais preso- nai, ipres-entant faritastic aspecte.
ners.
1
Quan eatKi 61 çwn r».\Diònlo LAEl uap del Govern ha confirmat que pezw es pretir-ï un ^moment d'eínocló
demà al rnatl arribarà el Rel d'Àndà- intensa. ;EJs mliers de petaobes estalusX i sortirà a la alt cap a AU- cionades al muJl prorrompereo amb
•.•ant.
visques i aplaudiments, donanvae naHa anunciat que dijous vinent se ques a .Espanya.
celebrarà Consell de ministres.
L'» Antoni Ldpez» venia empaveset
Ha aüudit després al conflicte del-?
ubfers del Metropolità de Barcelona airnb 'llums 1 banderes.
Per ordre del comandant general
dietu que el governador reuní ahir
a patrons i obrers, acordant unei ba- les ramílías dels presoners es collosed il'arraiijBmen"., que els obrers sot- caren a remrada dW mull.
Quan ancorà l'íAntotio LC·I·JZ·
metran a l'aprovació de llurs cómpanys en l'Assembieea convocada per l'Alt Comissari tnterl, senyor L^pei
Ferrar, i el comandant general, seavui.
Losada,- pujaren a bord del vaEl marquès d'Alliucemas ha rebut nyor
saludant el general Navarro 1
entre altres visUes, la del ministre por,
per l'èxit obtingut el Bede la Governacid 1 del general Wey- felicitant
yor Echavarrieta, en norn del Rel
1 1 del Govern.
LA GESTIÓ
' En les feines del desembarcament.
OE L'ALT OOMIS&ARI INTERÍ Intervingueren totef les motores de
Uh telegrama de Villéna dóna oomp- la Juri;' d Obres del Port 1 de ia
te que ahir se eelelu-a a aquella po- Companyia de Mar.
Dlaclií una nodrida rnanlíesiacló en
Abans de desembarcar els presolionor de l'Alt Comissari interí senyor ners foren tiotmesoe a una minucioLOpez Ferrer, acordant-se felicitar el sa desinfecció.
ComtESferl per la seva encetiadüislmtt
Quan etls bote amb eU oapllus arintervenció en . assumpte dels preso- ribaren al moll, es desenroUlareo
ners.
amb ks famílies escenes indeecrtp
uulas.
VISITES
Oivereus melgí« aliaven reooneiAvui ban visitat el ministre d'Estat xent els predonexs, a mesura que
i'aínhalsador d'Anglaterra 1 els re- desembarcaven.
presentants dlpUamVies de Suïssa, X i
Malls, pel seu asta: de defalliment,
la i Dinamarca.
hagueren d'&sser tra41adeis en ca
BL CARBÓ
mülos a l'hospital
£3 senyor Cassel ha çebut aquest
Durant la travessia morí el solda»
mati ona comlss.'O d'bullers de 1 in- Antoni Estevo.
Des del moll a'organlUà una Imtenor, qui 11 ha Xet present que en
vista d'haver arribat a un acord amb pon«ni nianiteóracló, la qüal es dirie's minaires, «olllcltaven per a llur gí a l'eiaglísla. on es Cantà on «Teproduc^ó els mateixos benefleis uw»-- Deum», costejat per la baroncsíui de
Caw-Davalilloa
sats a aquells.
— Un mariner dels que intervinEN SALVATELLA, INDISPOSAT
gueren en les operac ons d'embarcaEl ministre -dlnstrucclO pública. ment uéls presoners nl Penyal d'Al
•'•>"»- SitinrateUa. no ba atiut bucenra.1;, ha du que la tems fou
aquest mati al seu despatx oficial, molt penosa, més que per ("«tai díl
per trobar'Se lleugerament indispo- mor. per la poatracio en que es trobasat.
ven ete captius. Molts hQ(ru<?ren d'ó*
ser traslladats en camifles I (fcspf*?
PARTIT DE CAMPIONAT
eren pujades en volandes a l'aAr.wMadrid, 29, ili tarda. cto Ldpezi.
Ahir es va Jugar n Madrid nn pttr— S'SòBegura que avui mateix ei;
"t de campionat de futboí. entre ela caps l oficials començaran & pres«íuips Raclng l AtlèUo. qu«dani ven- I tar declaració MI l'expedient de te*
<Mot el primer per dos gols a un.
responíablllíals.
HOTE& OE MELILLA. — L'ARRIBAEn el que «a refereix amb la rendició de Mont Arruit. Intervé en. funOA OBL» RESCATATS
MelUln. — En el vapor correu ae cions de Jutge instructor el general
Màiuga arribaren nombrosos passat- Ayala.
El Viatge dieTt general Plcasso a
éerfi, essent en sa majoria famílies
deU mpiius oue els venien a rebre. aquana plaça no As per a fer un
Entre les famílies dels presoners nou expedient, com s'ha dit. «in»
•ju» rtwwnlMraaren hi havia la baró- per a acabar l'anterior. qn« delxé
n<33à Ue casa UaYaliUos 1 el seu M Sénse acúbar per trobar-^ presonera
«I capità Naviino. la mare 1 el germà aigniia dels cpie havien de piestar dedé] tinent Ayuaon. l'esposa i filí» del claració.
(aPttà Aguirre i aiolts periodistes. 1 — Es diu que en el rescat dflte pre- El dissabte, a tes set de la tar- soners el, Ralsun! hi ha tingut ona
h'. el comandant general de Meli- inten-CTiclo molt intfressant.
Eg diu quo va escriure una carta
lla, senyor Losada, va rebre un radíograma de r·Aotom Ldpez». en ei a Abd-rt-Krtm, en la qual n deia
•Wàl ae l l donava compte dtriver que Bk no trametia els captius for-
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maria una barka a Punta Pe»ï«do· fútbil entre els tquips València F. C, Telègrafs l Je* delígaciabs d'aque*
ta gerència eilabíarfes «u ^ S8t"
res, qoe en un lo dils eSi>afiy«l# d 1 el Nuremberg.
Guanyaren els valenclaos pe? * • clous de Telègrafs oerisn l£3 encarcombatrlà.
regades de i'ftdUiinlau-aciO « cunU2 sis aleiuanys.
EL PARTIT fRANC RSPANVOL
bUlmt d'aqu&st servei,, aüd com da
0 8 GUERRA
sostenir loss relaciorw itaJb l'AesecaOB FUTBOL I
blsa upieraa de in Creu Roja.
Mcdrid, SS.^'ló tanla I A primeres hores de la tarda ha
La gertnda del Cplieg; d'Oríes USaní SebaSmi. — Com ••estava anuti- rebut ei mtntótre de ta Guerra el* peciat abir se celebrà el partit de futbol' riodistes, als quals ha comunicat que quidf-rt irlfuç8tia^a*ni omb l'A»hnvla delia: completament ultimat 1 samblea «üprenia Je ife Greu Roja 1
•nií* «d» equipi -ranci» 1 i-üv-anycl.
aprovat, d'acoml amb l'Bela» Mnjor amh cl TTèaor el* mesfle de íefcMr.
L'animació exa «or*NnJ?ai('<o
De França, ds Madrid, de Blibao, | Cntral, al que referent a les regles maig. agost 1 B^wmfcr?.
de Pamplona i d'altres capitals, arri- ; per ai compliment de les diípo·lclon«
qne c« dlotlu a l'eíecte quo els reeluNOTA CURSAïíL
baren trens plens d'aílaionoui.
te? qUé han d'incórporar-se en l'acEls
íoiie
públi -a e* moçtrep pesats,
Molt atonns de començar efi partit tual exenc'cl tinguin 1» deguda instanoant la partida d'Interior a W *
era impossible poder eaeablr-se al trucció.
amb baixa de 5 cèntim*.
camp ds íütxj'.El t í i t de !a relav ordre dictada 3»a
Ei» Tresore tenen negociaaiO nodriTotet les autoritats de la capital dcaostlarra, al cònsol íranc*s 1 molt» pe- estat tramesa als cap'tans genera's da 1 J « eèdules aipotecàrtea «penes
riodistes estrangers acttllren a pte- perquè sigui poeoda en vigor confor- varien
me n l'esper't que la inspira.
Està molt paiallüaí el negoci en
semetar el (partit.
Ha aflodlt després «1 ministre de acdoas Industríalji i tionoAriet, meA un quart de quatre féu la seva
aparició l'equip francès, en mÈg d'una la GuesfR» ie catteíroft fenóvièrle « i x e p t tant sols «»»iflWT.se '-'alça
Wo d * lo PlaJa 1 M
ovació íorollosa. S'entona La Marse d'Ontioent l oom Kjue s'-han r«(bu! de doS enters
nombroses noticies que foren moltes Bene d'Espanya.
ttesa.
les persones que e» distingiren en
Els ÍWWÍ molt nuixo». 0 WíO amb
Eia «julps d ï s p a o y a 1 de Frani^i
acudir en «ocors de les víctimes, el j pèrdua de t r w q u a r t n i ó e ; çls d í l a r j
es caDvtaren ram i de riors.
•Wiyor
A
l
^
à
Zimoia
ha
proposat
mmér, pogen Í 5
A do- quarts de quanr? oomencíi al pft ai «úidttt que oferí un tros de pell e-aan a VíC;
ctotlff», a í»'8+, i el« marcs es conpartit entre una gran expectaclú.
En el pruner temps dominaren eU per a emor a un company sen, un tracten partictilATmeifl a 'tfMBTf.
espanyols, que feren dos gc£s. an a premi en inetà-lllo^ elevant demétí. >u LA SUBMISSIÓ 0 ABD-P.L-KR1M t
càrrec de Monjardla l un alire de Za- pctYló al ministre d? la G-n'ernacló
L'ALTA COMIMARÍA
perquè se li coocedaüci Ta creu de Bebala.
Mndria, » ,
nit
L'squiip francès té un Joc molt ar- .'i/·fteènca
lisUc, pert fluix.
UN INCIDENT
t u vo2« p.iftíiM U , sgg^nt laEàs gols esp-jnyols fareu feta amb
Madrtd, S9. 6'10 taida ' líot-tnaciO àtnoriteia»;
suma íacaitat.
• i Segons reíerènc'es d'alguns testi«Notftíos deJ HtíP^f ' I T ^ o eo? eonEn el "segon temps, l'equiíp tranoè^ monis presencials, ahir, al (Carrer íimien que u: '-a it·.cajd.sntg t!
;adominà durant algun; minuts.
d'Alcoià, es va produir un incident cions per a la svtm's<ú d-e'- --ap reEn Zamora dam^'Ti diverses vega- ruotlva* perquè l'ex-cap del Tenç es- bei,
, .
• ..
des ies 5cvt> formidable.? facultats ;4. tranger, senyor Ml Han Astray, vesParió areü? AVd-eiKrim «ü. - •--re·.ari
.per" varllabile miracle nn 11 feren aot tint d unirornie, es vo sentir molestat •de nwt^ ^ © i ü ^ r i ^ seny'-:- Lftpesi
gol, puix deixà arribar la pilota fins per no haver io saludat el comandant Ferrer, el iacte del qual ha «sw é oal paiArrónte. qtil íou entusiasta defensor ^lat ]a«44Trient arrt?> mflWu tlel rfetOBt
Els espanyols es raíeren de seguida àe les dlsttütea Juntes dt Defenso.
itconM^tnt,'
! accentuarem llur domini: Monjarm hagué les obligades excuses 1 jÇetp^'.ci JJJJS s'avia Xiügal que dítfi
dla. sortejant dedensa per defensa 1 r Incident passà desapercebut per la HctAot ^ « K m r l e t a fes valdré tamIQO
aiboc el mateix jxjrter trancèe, fpu. major part del p&blle que oansUara la srva iMhíènola en a'iu&qlas gefial tercer go:, aanu una mestria ex per aquell carrer.
t;orei de Mfi^ííWCl'J. PW'j WWfest sétreorajnàr'a.
nyoif «teu «c^mp^'T Ú sçu deuro on
MANIPSSTAOIONS
Eo mig d^un gran «ntustasme ter-:
cap lamat? o Eípaaya
capiíuo-S
DEL
SENYOR
BOHCVARRIETA
m-nà el partit sense que els franoesoa i
sSia « j o ^ t JJ, ini^rreciir «n aítres aS(Màlaga;
—
Alilr
.diumenge,
a
les
baguessfln pogut fer cap gol.
péSe» de i * qAs^tió raantoqulna,
Ai Círc-ol Francès se celebrà després dotze del vespre, arribà amb l'exprés
iSegoos pts ncetres ü^onnw. les
una fe«a en honor dels jugadora i en e! senyor Ecbsvarrleta.
gèaHçjV
pQÇW» Si »?nyor tàp«ct
eü Qran Casino es donà un banquet, ai - A l'estació fou rebut par les autorl- Ferrer s'entauïíjïçii a acm-iXíuir í>«r
qual asslsiiren les autoxltats i el cOa- lats civils 1 mil •tars,
« In ZQBS ojietjtQj una ültoacie anè.£1 senyor Echevarrleta venia acom- ' ioga
sol francès.
.1 SSconse^uWA suara 0 l'ot>
panyat
de
don
Daniel
López,
direct s pruuticlaren discursos "enaltint
cldenía};
Ü.41P, que Atod-ea-Krim
tor
del
>Dlerlo
CnlVersab
1
de
don
la unió dels dos països germans.
j íaci serUr la seva ui!ftu''iiçia scSira
Lluís
Bello,
L'eqitp esjanyol fou reformat,
En rebre iaa. íelicitacions d* les au- els oabfiejjys at-'.e ei s^gueisen 1 seria
substituint Zabala a Gonzalez que
per a twsadTes una garantia de pad,
es retirà malalt,. 1 Carmel a Alcafi- •orllais I periodistes, dlguC el senyor ' imitant el^ <BíJïïyv3a,I..;,QS pacla'.ç amíb
tara que no pogué o no volgué Jugar. Ecíievarrleta que las acceptava gus •el ftp,i?Uíi!,
Aquesta abstenció tou molt comenta- tós.
si él prc-pOslt fos aconseguit, am»
Interrogat pels rep*rt«ra digué que
da entre els aücloaats.
Abd-í·l-Krtuí es mostra disposat a sot- tacte, prodencte; i segyrs'at. la políALTRE PARTIT DB FUTBOL
metre's al Mahgiem. sempre que ^ i m - üca marnjgvifie oferiria immediat*ment el mar.f? 1? trnr>jul3Jít8t neceaA València es Jagt ahir el partit de planti el protectorut Clvü I q t » les «ari per a iràfilanfar ei" nou procedípersones que negociïn la seva stíbnwnt de protectorat amb facilitat refemissió no siguin imilltar».
Es tal el propòsit dell cap rebat de ttvt».
Com per a portar aquestes 3?5tlom
no tCsKtar amb els anililars—digué «i
fenyor ac(tavaiTtiRa--iíije moments nece^gMa ^1 senyor Líípez Ferrer ea
ubuas de començar i'^mbarc^oient m à s t o u m d'atitot-l'tal, no ena soiprandtis presoner» •'acostà a nosaltres «ti driu, 3 així enr. ho diu una persona
de's mariners de i'nAiUunlo López» 1 ta ComJoàarla!! c dbnHu cm?*yp etaol
els delegats de Abd-ïl-Rrim cessaren, Bufonfzada, que el' sécr-ïtari de l'Alen ia conversa üus que «s retirà ei ta Comlsssrla itos ndroenaí Camisjari
mtert, £àrteo per al mial «sUgiié promariner.
posat el niinistre de Marina, don Uuls
El senyor Ccímvarrleta i « ü seus BUvela, ei nomenament del qual no
ocvUQpanyants írianaren s . la fines arribà a fer-se, í fins serabla ssgur
quo aquell posseeix u Màlaga.
qne, sl ffrftcSes a l'actuació del senyor
Es proboljje qu« aquesui nit m a r í . Lftpez Ferrer s'arribés a paíyicar la
en l'exprés a Madr d.
1 zona oriental, il'acuial secretari de
I l'Alta Ccmlssaria i Alt Còfftiésatl. de
TELEGRAMES OH LUXE
1 ïot, cn inoments tan delicats com els
Madrid,
S9,
r
w
nit.
aoluul», seria nomenat Alt C-CTtswri
M A R
U S
La «Gaccta» d'ahir publicà una ert ,pTo$)!etat, ]a que In salut dtt sereial ordre üe Governació, en ia qual nydf V'Jlanucva, sl bé mlflor. l'obliga
es disposa la oreac d del teleeràmC a d i t e w d e manera indefinida M n t *
M O X B T A
U L S T ds luxe. E] seu rendiment serà deStl- $s d« poesewló.i
oat u recaptar recurso» per al sostaprenent
nlment de U Creu Roja.
PENES DB MORTt
Ea la pan dispositiva de la Reial
Aqueata
tarda flpodeíii Pe*pondfe (U
ofre e« determna que elà telegrÀ- l'autentlírltat
d«I rumor), s^ia CCR«mes qui es cursin com a ofdlhaHa fe-iit que an «Os ipreeeftKts «agul» amb
teran
tatais
com
aquests,
cobmnt-ào
No és més que una orxata del suc de
cca»ió dels suowsaca q w dettfmtMplantes lleteres que pasturen InsHitilvo- en metòilic una Àebretoza qde serà ren l'enfonsament de la Comandància
ment els ralmlferé quan tenen necajul- de l'SO, 1 i O'Su pesseie3i segona eo£- de 'Melilla s'iawïan demeuas cinc perespofigu! als model» 1. "í 1
'i. nes de mort.
tat d'alletar.
El notabre de modéls còffi la soD u r a n t l'embar&«: Rob-Vida n.0 1
combat ralbuminúría, dolors i molès- breíaxa, podrà ésser modificat per la LES EXIGÈNCIES DELS KABILBMVB
ties propis de i'estBt, desenrrotlla i for- D Psíflló General de Telègrafs a pro'Ela teiegrame» do Màlaga, 1 amb relllka el nou étser, tonirkrs la mare 1 posta de l'Aàsembnea suprema de la ferència a manltestacioxd del senyor
predisposa per a un part feliç i llet Creu- Roja.
EcbeverrleUi, do&en comte d'un cuSbnudant,
La sobrélaxa dels telepratnes de lu- riós detall dels rescat dels proíoners.
Ba la Uotancl*: Rol>Vld« nilm. 2 xe es repartirà en la torma ssgtlent:
l'Per allà a dos quarts de sis *jrgl
augmenta la quamitat de llet, l'enri- un 10 per 100 per a iTlítat, ün 2D llncírient.
queix en casseïna 1 raantega. refè la per 100 per «1 CoHegt-tJtrrfes de TeEk rtíeny» digueren oue, ultra «is
mare de la desnutrició causada per l a- lègrafs i un To per cent restant qoe quatre milions, volien 300.000 paaae
lletemeut
es lliurarà n l'Assetoblea suprema de tes mé9 per les despeses de viatges
Fh fariftSClM. Aufòr, doctor Miret, la Creu Roja
que haurien fet a l'inteftor de les Baplaça Comercial, 9, BarcetoM.
' La gerència del CbUeci d òrics de bilsa per tal d'aconseguir l a oaníim

Rob-Vida iiret

Hg.

IXotorts, j o «fe gener de 192^

i r ^ f i l deis C3|>i il'aq.jesïtí «n el IÉSeai.
Ei »enyorEoïi«»arri9ta s'iruligna, 1
va illr que no po4ia tolerar lu nova
exigtacia.
'Eï «Pajarito» i MehaVuil 'roçpOBgoe-

reo:

—Mtí « i s quedarem, doncs amb els
caps 1 oficials.
Bl senyor Eclievorriete va compend re tjue ervn capaços de fer-ho; dissimulà la seva indrgnaciú i i m n i í t r un
enríssari a ivAnUmlo L(^i>ez. pet a
ct rcai 'ws diners.
'TUS W.OOO duroa loren raviat? en bHn*ts, i ela moi-os eri van sostraure SiJO
(Inros. Desin-i-ç vau dir que faltaven,
i . amenaçaren amb emportarà'n a
firuerior «1 ' » r o n e r Anmjo 1 «1 general Nwarro.
El senyor Eclicvarriet*. es ra treure
la cartera 1 es va trobr.r que només
Hi Tenia 21.000 pessetes. Va dir que
1«8 faria em-Wr, •. 61 -Pajarluj». en
això. 00 volia saber-ft: r»»
Alesíiore* t ï senyor BcívararríeTa
enclamà;
—£stà I * : permeteu que embarquin
ara Araujo 1 Jíavarro, i jo em quedaré a Aydu- ílns que enviïn aquesta
quantitat de Motilla.
£1 Mehalani. avergonyit «Tclamà:
- « o cal. Jo poso les quatre mH nessetes per tu, i «leaprés uie Jesen^a-

EU sv'-daU dormito en una haL·ltftcló eatreta. havent d'esiar a la
gat-oneia. ajeguis els uns sobre el*
alWEti. Per a canviar de posició, iniciaven tots al mateix temps un movim*95i.
ÏVr metre quadrat dQnnlen vuit
Individus.
En els úWms tre» mesos s'alimentaven de fulles de figuera, rates i
gaeso».
'
Tols els cautius sofrlen molt sovint càstics <te cinquanta bastonades.
El general Navarro 1 eà sargent
Vasallo estigueren des dKl S3 de d< serabre de l'any 21 fina el 9 de gener
de l'any proppassat, termats amb
cadenrs'al coll que icda impedia tot
•tOViOMUl.
Els guàrdies moro© que estaven
du 15 del rnüirrlii no els pernketlen de
treure el cap a la única finestra per
on escapament h i penetrava ld
llum.
Ets soldat» presoners conten que
estiguéreu dividits en dos grups:
1 un a Aydir i l'altre a Ald-Camara.
L'niüm grup eslava compost exclusivament de dones i criatures.
Eo principi del captíveri rebien tot
••l que s'envíeba ais presoner» de»
de la Peuiusula o des de Melilla;
fins els gira postals arribaven a ma us
dels presoners.
Aquests refereixen que durant els
IS mesos de presó han pogut fugirne uns 30.
En certa ocasió se n'escaparen 14,
que eren precisament ela que componien l'equip de forner*, par la qual
causa no tornà a menjar-se pa entre els presonersieSeo-ú tsàvúufifidaú
tte els captius.
Desprís, en mesos successius, moriren fins a I X soldats.
En eís últims mesos moriren de
fam 14 individus, i i més a conseqüència de malalties diverses.
Dels nombrosos combois que des
de Melilla s'enviaren en moltisslmes
ocasions als presoners, eren comptadisslms els que arribaven a llur destinació. Del darrer comboi, només
n'arribaren algunes llonganisses.
Els alliberats refereixen que algunes vegades colen el pa per a menjar alguna cosa calenta.
Els moros els obligaven a construir cases.
Un dels captius d'Annual, anomenat Manuel Graiill. no volgué donar
nua petita porció de sucre que tenia,
i per aquesta causa fou assassinat
pels moros.
També a Aydir mori assassinat el
soldat Dídac Lovato.
Davant d'una casa en construcció
en el dit lloc, els moros mataren els
soldats lesús Giménez l Francesc
Malo. Sovint eren apallissats pels
moros. que. per a aquests actes de
crueltat, utflitzaren les cordes de les
tendes de campanya i garruts revestits de filferro.
Kn els últims dies empleaven tirçs
groses. i a conseqüència d'això diversos soldats sofriren
fractura
d'ossos.
Parlen també, amb veritable odi.
del germà d'Amad. anomenat també
Abd-el-Krim. que és una veritable
fera 1 que desplegava en les pallisses
donades als captius, els seus brutals
insti als.

ELS RESCATATS
Melilla. — El defiembaro dels ülttmj expedicionaris donà llpc a e*
c«uca de dolor. Bla pwsoiwrs s'abraça ven a l l u » parents
Una de ]« nolee rescatades 66 Carme Úbeda, ds la qual es1 parla repciadameui en la ï>r6mfla
E» Ulla del que era administrador
d» la mina Altcantlna quan
produïren ela 8uece«os de l'ony 1921.
Carme, que és eseaàguda. era molt
admirada i volgiula a Me'ilia.
Estava de tlependenta en uns. rellotgeria d'aquesta poblacií· 1 els sacceí&te de Juliol la sorprengv.Ten en
el cetmp on havia anat per a v.sitar
als seu-j pare»
toa que esclatft l a rebeilW, un
moro de la rema francesa va raptat
la noia, però Abd-el-Krim la recla" r i , 1 primer a Annual i després a
Aydlr, ba sofert 18 meeos de captívecl.
AUra dones, d i i ^ ntiíes de 14
anys. l nou noJ«, també han estat
rescatats.
dones, flns \m menors d'edal,
foren objecte, per part dele moros,
dels majors ulfrafgea.
—El sotdat mort durant In trareeta dins del nartlt .Antonlo López*
es deia Esteve.
Moments abaw d'expirar asclatfl
en visques a R ^ n y a 1 a la llibertat, causant gran emoció entre tota
kls qui el rodejaven.
—Dels presoners arrUwte, vntt es
trohsn molt,' gretif. per Ta d a p r e » »
d'inlm 1 la debliltat general que sofreixen.
El coronel Araujo «*> troba en greu
estat, pateix una paràlisi aguda •
causa d'un alac de reu ma.
Ha estat hospltalitrat,
—Quan acabà la cerimònia en l'e»
gU«la, els rescatats fonen portats •
la comandància general. 00 eren sotmesos a reconaixement per les aiHoritate mlitars. per tal de deoUlir la
-Mtuoclo en q u i tan de quedar s »
gópç estiguin o no complicato judicial ment.
En la població regna joia, 1 molts
balcons ostenten draperïe^
—ETI e) moment o-' paa^er en una
INDUSTRIES COMPLEMENT ÀRIES
llanxa cl general Navarro, aquest
fAu deieriir l'embarcació per a icliDE LA TÈXTIL, S. A.
cilar els artillers del Penyai pels
(En compSiment de 00 que dtsoosa
blancs que feren al camp rebel car
tote* «es ca^es meree de la platja l'antcle 16 del» Estatuts peli quals e»
t-òlan destruïdes.
regeix aquella Societat, es convoca els
senyors accionistes a la Junta general
,
EL CORONEL ARAUJO
ondlnàrta que ha estat assenyalada
Madrid, 29. 10'30 n K pe» al dia 13 de fanrer vinent, a les
Melilla. — Es diu qne ek corund oroò del matí. a l'estatge social (carAr&ujo posseeix 1111 document, fir- rer de Girona. 36. «trlitcipal). Seri
mat per queies ' oflcisls que l'acom. ol^ecte de la dita Junta la deliberació
panyar^n. en el qual tís flnnants i resotució dels assumptes que s'exasseguren que ei senyor Araujo es pressen en l^artlcle 23 dels referits
vegé preci6at a evaquar conra la Estatut*. Es iprevié als senyors accioseva voluntat la posició que ocupa- nUu-s que Unícaïnient tindran dret
va (ler l'eatat dtndisoipllna de l«a d'assislir amb veu 1 vot a la Junta
tropes a
«evea ordres.
aqualls que deu dies abans de la reÇO QUE ELS RESCATATS CONTEN unió tinguin dlipo&ítades a la caixa
MeMlla. — Els camins conten hor- d'aqueflla Societat almenys tres acrors.
cions, o bé iprésentln amlb Igual anL'empleat de la mina Allcanlina ticipació resguard acreditatiu de leSans Pardo, rescatat també, plora- nir-les dipositades a qualsevol establiva abraeam a «on flll, i , donant ment de crèdit legalment eomstituít,
niem rea del més gran deeconol. re- de confomütat auüi el preoeutuat a
feriu que sa muller mori en el cau- l'article ü del» repetits Batatuta notlveri deixant-li un nan de tres me- eü»L
sos, al qual donà el pit una mora
Barcelona, SS de gener de 1983. — P.
però hl hagué diet- que la criatura
cuidava morir-se i natrué de fer-li A. del C. d\V: el President. Segimori Riera i Piuití.
empassar herbes picades.

Anuncis Oficials

LÓM escenes que relata produeixen
burror.
AUTORITZEU I £ S NOTES DE Li:9
ALS ENS PREGUEN LA PUBLICATots els oanshis vastien ifestiu,
sense roba interior. Han pa*jax, se- CIÓ. AMB UN SEGELL O UNA FIRMA QUE ENS SIGUI CONEGUDA.
gons afirmeu un fred intens.
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C o o p e r a t i v a de Fluid

Elèctric

constituïda per escriptura pública autoritzada pel notari
d'aquesta ciutat D. Antoni Par a 14 d'octubre de 1920.
C a p i t a l

s o c i a l :

Entre ela prestigiosos elements industrial^ que ban subscrit la major part del capital acció figuren els
següent»:
Güell i O . S en C. — Nebots de Joan Batlló. — J. Benrand — Filatures Caralí Pénf. S .A. — Salvador Casacuberta. - Manufactures Cotó Reunides. S. A. — La Indústria Lonera. S. A. - Araúó i C», S. en
C — E. Carles Toldrà. - Tomàs Rosés. — Fills de P. Portobella i C.» — Uuls A. Sedó, S. en C. — Jaume
Imbem. — T. Sula. — Antoni Busés. — R'vlère l C'. — Esteve Recolona. - Companyia General dlndústrles.
— Jascint Bifà. — Bstapé i Bos, S. en C — S. A. Grober. — Fills de Francesc Saqa — J .M. Mas Badia. —
Joan Vilaplana. — Fill» de B. Almirall. — Fills de J. Mateu. — Vda de A. Armengol. - Maíié i Ordelg. —
Joan Godó. — Permanyer Germans. —Bonaventura Pedemonte. — A. Murtra i C » P e r e AUer. — Jo Llobet Gurl. — Noguera i C» — Fill» d'A. Apar cio — Antoni Seva Boca. — Amat 1 C.» —Salvi Iborra. — Joan
Fàbregas Jorba. — Mora 1 Fàbregas. — Successora A Costa Masana. — Fills de Salvador Barnadas. — Joan
1 aïrats. — J. Ferrer Combeler. — Casanovas Germana. — Roman. S. en C—Fèl.x Trian.—E. Puig Càcereny,
—Joan Vila Rubita. — Maristany Germans, S. en C — J. Boyer Vilaseca. — MÍJa de S. Baliu. — Manuel
Fàbrega». — Josep Orlinez. — A 1 F. SaUarl, S. en C—Francesc Vilomara. — Colom J Ç.» — Vda. de Uuls
Sàncbez. — Fills de J. Bassols. — Esteve Bartra. — J. Marco Cardona. — Vda. de Carreras Torrellas. — Bossend Peltx. a— Eduard Tenas. — Batlló i C», S. en C. — Vda. 1 Fill» de J. Sabaté. — Antoni Barral — An
foni Parnés. - Oleguer Godó. — J. Pané, S. en C — Vicens Fité. — Felip Iglesias. — Francesc Valls Bruta u. — J. Baliu Badia. — Magí Andreu. — Anònima Sedera Cotonera Tous Santamaria.—Jubany Germans.
— indústries Forb. S. A. — Pere Santanach. — Joan Cots. — Marcià Prat . — Ramon V.ves Maxencbs —
Garau l Praidepadua. —Pau Baratau. — Pere Tolrà. — Vda. Joan C. Fonrodona. — Fills de Joan Batés. — Isidre Valls Bisbal. — Josep Borràs. — Ramon Company. — Vda. de R. Slstoré. — J. Mas Balaguer. — Vidal i
Bobinat. — Rovira Roca i C». — Companyia Catalana de T i n t - Josep Lamarca.—Zenó Nicolau. -Joan No
velias. - Manuel Blasco. Vda de R Carrer. — Maquinària Tèxtil Rosell, S. A. — Gual Germans. S. en C
— Josep Uadó. — Gumerand Godó. — Àngel Romero. — Vda. de Jaume Roca Vallés. — Vda. J. Caatelltoíi. —
Fèlix Feliu.
C

o

m

i t è
a d m i n i s t r a t
PRESIDENT: Excm. 8r. Comta d* Caralt
VICE-PRESIDENT: 1." Excm. 8r. D. Joan Puig Marcó
VICE-PRESIDENT S.0»: Don Eduard Recasens
VICE-PRESIDENT Z " . Excm 8r. D. Daries Maristany
TRESORER: D. Tomàs Resés
V1CE-TRESORER: D. Jesap Badia
COMPTADOR: D. Joan Bertrand
VICE-C.OMPTADOR: D. Lluis Torner
CONSELLER-DELEGAT: Ex om. Sr. D. Joan Pioh I P M

i

u

VOCALS
D. Claudi Aranó
D. Jaume Imbern
O. Cefen Ballesteros
Excm. Sr. Duc do l'Inlantade
D. Enric Cabello
D. José Llobet Ouri
D. Evarist Fàbregas
D. Vicens Mental
D. Ramon Femàndez
O. Maximilià Mullor
O. Antoni Gassol
O. Udo de Ruttkay
Excm. Sr. Baró de Güell D. Francesc Vives Pons
Secretari general: D. Francesc Ripoll
C a r a c t e r í s t i q u e s
Aquestes obligacions devengaran l'INTERES A.VYAL DEL 6 PER 100, LLIURE DTMPOSTOS PRESENTS
1 FliTCRí. pagader per trimestre» Vençuts en el primer dia dels mesos le gener, abril. Juliol 1 octubre.
Seran amonitzades d.'ntre el termini màxim de 42 anys. a partir de 1928.
L'import de les obligacions «9 destinarà exclusivament a la terminació de les obres necessàries per a
la producció del fluid i adquisició de maquinària i materials indispensables i instaUació de línies i xarxes.
G - a r a n t i e s
El pagament d'interessos 1 amort tzació de les obligacions queden garantitzats amb el valor de totes les
concessions administratives. InstaUacions, xarxes i obres de toia classe que la Societat té realitzades i realitzi en el succMsiu, 1 d'una manera genètica s'afecten tots els bens. finques i drets que en l'actualitat posseeix la Soeieíai, així com també els rendiments que produeixin el» negocis de subministre de fluid ]a en
plena explolac.'ó i els que d'ara endavant produeixin els esmentats béns l drets.
Essent estatutàrlament els seus socis els consumidors del fluid produït, queda assegurat a l'empresa el
consum de tota la seva producció
C o n d i c i o n s
d e
s u b s c r i p c i ó
Aquestes obligacions s'ofereeüttn al públic en subscripció A TÍTOL I R R E D C C T 1 B I a partir de' dia 31
del coftent mes de gener
AL TIPUS DE H PER 100, o SIGUIN 466 PESSETES PER OBLIGACIÓ
amb cupó del primer d'abr.'l pròxim.
RENDIMENT LÍQUID: «'46 PER 100
El pagament es farà, en quant a 50 pessetes, en el moment de subscriure's, i la rerta. o siguin ÍVJ
pe^sete», el dia S de febrer, contra Uiurameni dels titols.
E» declararà tancada la subscripció en ei moment que es cregui oportú.
Tots els valors de Cooperativa da Fluid Elèctric, i per tant aquestes ooligacloas, estan admesos a la
cotltcac.;ó oflv'ol a les Borses de Madrid i Barcelona.
X a l o c s
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d e

s

u

b

s

c

r

i

p

c

i

ó

:

Banc de Catalunya - Banc Espanyol de C r è d i t
Banc Espanyol del R i o de la Plata - Banc U r q n i j o C a t a l à
Banc de P r é s t e c s i Descomptes

F i l l s de M a g í V a l l s
Banc Espanyol de X i l e

Banc Alemany T r a n s a t l à n t i c
Chaves i Puigvert, S. en C.
Banc H i s p a n o - A m e r i c à
Société G é n é r a l e de Banque

e P I L È P S I A

O A C C I D E N T S
N E R V I O S O S
es curen radicalment, per molt antic i rebeid
que arribi • ser el sofriment, prenent l'acreditat
X a r o p antiepilèptlo U R G E L L
(Fórmula del doctor BayésJ

!)> P VfnMHaf ^ rHoapital de Santa Creo. Malalties de la pell i gènito·
U I . U. dUUayOú urinàries. Portaferrissa. 18. entrL - D e 4 t 6 i de 8 a 9-

-Demaneu en colmados cafè La Cara. Té sabor deliciós. Aroma exquloll

LA

Polítiques

cansats d'mplorar en va misericòrdia
i l'Estat va contestar-loa._. com sempre- oposant a les justes reclamacions
del camperol el poder de la força..
I aqueslsa ée la situació r-fe'ada
pels homes de Madrid. aU quals quaNACIONALISTES PROCESSATS
lifica de funestos.
Ha estat elevada a plenari la canEl vee ea portar una abraçada dels
sa instruïda pel tineni coronel de nacionalistes gallegs per als nacionacavalleria don Josep López Garcia. 1listes catalans i a fer a aquest» prejutge pennantmt d'aqueta Capitania i sent que a! Nord 1 "Espanya hi ba inigeneral, contra «Is pais&ns En Joan , ciat un corrent de s'mpatfa que tenGols Solà, En Miquel Cardona Marti i deix irressistlblement a fusionar-se
i En Manuel Carrasco Fonniguera. 1 amb les aspiracions regeneradores de
processals pel suposai d.el cte d'injü- Catalunyya.
rles a l'Exèrcit, publicades al setmanari nacionalista «L'EsteveU, ha- ' El selecte eanditori que omplia la
vent estat sobreifeida definitivament sala d'actes de iTAteneu aplaudí al
respecte l'encartat En (Manuel Hur- conferenciant.
tado.

Casal Catòlic
de Sant Andreu

V E U DE CATALUNYA
Dietari

històric

29 gener de 1680

Vhg. 5. — Dimarts, 30 à c gener de
el 77 de febrer de 1364, amb l'estrena
de «La Esquella de l a Torrat xa*, per
Ui societat «La Gala*, actués com a
primera dama. i j a en un rr-JMl/ -te-

riàj com «Tal faràs, tal trobarà*., de

Vidal i Valenctano, a l'any següent
na consolidar Ut teva reputació.
S'INAUGURA L'EDIFIBI DE LA CAE U grans èxit» del teatre de l a terra
SA DE CONVALESCÈNCIA DE van units amb el seu nom: 'Les
L'HOSPITAL DE BARCELONA
joies de la RÍMÍT». tO Rei n res». * L a
L'hotpilal 4* la San*» Creu. q i u pubilla del Valies'. * L a mitja taronvingut m «Upltr el* diferenU porti- jft», « « plor de lo Tnadaitra>, - F I ferculars q\ie hi havia a •« eivlai tenia rer de taO; *Scnyora i majora*, per
r d ' u n a fiasa •l·: cotwalescèii· a no rítar-ne d'altres, tingueren en
eia, en la qual refobre.isin. fqrret els Mla la figura central, com la tingué
que. en aquest havien guarit llur? mn- « t a W-to». que personificà exceUentlaiües.
. K ment.
Malalta de temps, det de l'any TJ
Devia iteer obr* particular, donatiu 0 mercè ftta per caritnt i altruis- nd treballava a l'escena. Per als qui
me, j a que els ordinaris reeUJsos no f'ftavem coneguda és altament gràfica
Al abastaven. Vna piadosa dama. Sa la detcrtpció qu- un fa £ n Riera i BerLucrèda de Gualba, senyora de la tran en aquest.'- termes;
•Per poc que aviveu vostra memòria
BaUloria i Montnegre, inorla en 1623.
deixà part dels $etu bins per tujwsl se vos representarà aquella figura alta
fi, que foren remeios en 1629. Es po- 1 ben proporcionada, aquell rostre nosà, et 2b de març (Taquell a*>y. l a pri- ble, expressiu, ben catàlanese. que es
mera pedra, pels consellers. Les obres contrau í s'expansiona a plaer, algueren llargues, molte* les necessitats n a volia amb excés -, aquells ulls nei l'iueeiuU S m a sala i patis, pesta gres, brillants, en els quals, resideix
l'ànima; aquelles bones maneres, troi fam, deturaren la construcció.
L a mort d ' w ric cavaller i merca- bades sense iriolèneia. mai vulgars ;
der. E n Pau Ferrari (a ta memàrla del aquella propietat i aquea bon gust en
qual la imatge d/s Sant Pau, de la can- el vestU i «n el caracteritzar-te, que
tonada dol carrer (TEgípciaques porta ret té dlmitarífi rastrera. n i de disel seu escut: tres ferradures) que fretsa l emhadumoments barrocs a
dnnà els seus béns a fotíra i altres qui tendeixen sempre els mals còmics.
donatius de S'a Viet&ria Astor l Na Se vos representaran, sobretot, diverElena Soler, permetéreu, la magna ses actituds esculturals, dignes dr les
edificació, el r í s i e n y a m e n i de la qual situacions marcades i ennoblidares de
no éí d'aquest Itoc. Én record dTEn les obres dramàtiques confiades al taFerran es pota Itf Casa soia l'advoca- lent de la primera actriu.
ciú de Sant Pmu.
ESPIGOL·lIBB
L a m í s breu història dc l * Fundació, la dóna Ut còpia de la làpida
que. hi ha al vestíbul, que diu a i x í :
tOco Òplímo i í a à i m o . — Lo$ BtUsíreí Senyors Admiítlslratiors del Hospital General en lo qny IÍ22 deliberaren edificar Caía de Convaíescinda,
L a lllustre Senyora l u ç r è r i a de GualS'ha donat compte «1 jutjat de la
ba mort en dit any. disposant que desaparició d'un dels caixers del
sos Marmessors distrlbuissen lo reH- Banc de Barcelona, coincidint amb
quo de sos bins en obres pies a ells la desaparició d'una quantitat que
ben vistes, dels quals en l'any 1639 nc s'evalua en tres milions de pessetes
feren donació a dits lUustfes Senyors en efectiu.
Administradors, per donar principi a
Sembla que. havent-se notat algula present Convalescència, que es co- na anormalitat, es va resoldre fer

1923

La Universitat
El rector ba t r ^ P » a l'inspector
cap dc Girona unà denúncia que se
11 fa sobre el funcionament de l'escola de nois de Sirsqueda.
— El rector b;» cedit al P. Sirera
cl paranimf de la Universitat, per tal
que r l dia 6 dc febrer, a les sis da
la tarda, h l doni unà conferència sobre l'ensenyament universitari a la
índia, i especialment a la residència
de Bombay.
— El rector ha citat per al dijous,
a les dotze del migdia, una comissió de Cabrera, de Mataró, per a
tractar de la construcció d'edificis
escolars en aquella població.
— Bl rector ha rebut els següents
donatius per a atendre les despeses
dels malalta incurables de l'Hospital
Clínic:
2.550 pessetes de M. G. G.; 2.000 de
Franciscà Balart, vídua de Baró:
2.000 d'Elvira Pérez; 2.000 d'Edmond
Bevié: 1.700 de Manuela CU Olmo;
«50 de Ramon Godó; 850 de Godó i
Companyia: 850 dels magatzems «El
Siglo.. i 100 de N. N.

LA FESTA DE SANT TOMÀS I L'AUTONOMIA UNIVERSITÀRIA
'Organitzat per l'Agrupació Escolar
Tradicionalista se celebrà un míting
per a iprotestar de la supressió de la
festa patronal dels estudiants i rocarptsr Ja l3npla«tacl6 de l'autonomia oniAbans d'ahir va festejar a la Saversità;ria
grada Família la seva Patrona Al
La sala d'aoies de IVntitat s'omplf mati amb una Comunió general i un
completament, assistint al míting re- solemnial Ofici, en el qual predicà
prAsentacions de l'Acadèmia Calasan- el canonge lectorat doctor Francesc
cía. Associació Catalana d "Estudiants. Faura. A la sortida d'Oflc! va obAcadèmia Laboratori de Ciències Mè- sequiar els concurrents amb un verdiques, Joventut Catòlica. Acció Po- mut
pular, Acadèmies de la Congregació
A la tarda va calebrar-sc un cer«te la Immaculada i Sant Lluís Gon- tamen U'terarL La sala eslava plena
çaga. Joventut Tradicionalista, iots a vessar de conourrència. E l Jurat
eJs centres l Joventuts tradicionalistes el formaven: cl P. Lisbona {el qual
dc Barcelona i mokes altres entitats pronuncià un discurs sobre «La Re—Ha marxat a la capital de I& secatòliques.
va dlòces; el bisbe de la Seu d'Urligió i el Catalanisme), Melcior Font.
gell, doctor Guitart.
-Presidi l'acte el diputat a Corts En Vioens Andrés, Emili Graalls. Joan
Planas. Alfons Fernàndez Burgas 1 en
—Avui, a les deu del matí, se ceNareis BstOe.
lebraran a la Purífislma Concepció
Parlaran els senyors Vüafllcmga. Ju- Domènec J un ••«delia secretari
solemnes funerals en auíragl del sePresid·ia. per delegació de l'antorinyànt. Marquès. Boca. Baró i Batlle,
nyor pare del doctor Boada, secretatat eclesiàstica, el canonge Dr. Franels qualt. foren aplaudits.
r i de Cambra d'aquest bisbat .
cesc Faura.
MANIFEST
—S'ha piUblfcat el iptrlmer númoro da
Resfultà guanyador de la Flor Na•El Iris de paz», corresponent ei dia
El Comiiè del parat Uiberal del tnral el jove Sixt VUà, el quaJ ele28 dels correnta.
districte sisè ha publicat 'un manifeçt gí Regina de a Festa la gentil i beexposant els ideals que constituiran el lla damisseUa Na Mercè Guardi», a
seu credo polítftr. .\nimcia també que Is (jual acompanyaven com a Cort
eJ primer acte pütolic que el Comitè es d Amor les no menys belles i xamoproposa reahtzar donant a conèixer ses damisselles Na Gertrudls Grau,
les seves normes d'acció, se eelehrarA Na Mercè Prius. Na Marguerda Peal tea.tre de l'Esquerra de l'Eixampla na. Na Maria Torras. Na Dolors Puig
el dia 4 del iprapv'nent mes de febrer, i Na Teresa Ferrer. Com a patges les
a les quatre de la tarda.
nenes Eulàlia Biu j Maria 111.
Ha estat concedida la mà de la disAmb el cerimonial de consuetud l mençà a Sd dc mars de dit any. A 4
EL MÍTING NACIONALISTA D'ES- entro
una inspecció de comptes 1, «n cop tingida senyoreta Ma^-a Cot al Jova
mig
d'aplaudiments
ocuparen
QUERRA
la presidènri.-i d'honor, i la Beglna de maig de 1638 fou la falal crema presa aquesta resolució, el referit fabricant tenrassenc N'tEsteve Codldll.
Diumenge el matí, amb un ple, va reparfnt els premis als altres portes del cuarto de Sani Roçli en dit Hos- caixer no s'ha deixat veure m è s .
celebrarse al Centre eAutonomrsta de guanyadors1: Joan Mínguez, Octavi pital, que per reparar l0 gran dany
La desaparició data de divendres
Dependents del Comerç i de la la- Saltor. Ramon Casas. Salem i More- que r/tusà. parà l a dita obra. A 19 passat.
Fa llit, ai bé el seu ««tat no aouía
dustrla, l'anunciat míting d'afirmació ra. Palau Xim·yjes. Rovira Artigas, (Coetubre de 16Í9 morí E n Pau PergraVíitat. «J msnjuès de Vtlancwa i
nacionalista radical, organitzat pela mossèn Antoni Malats. mossèn Nnr- ran, canaller. Instíttànl hereu la pre*
Geltrú.
dirctors del non grup «L'Estat Cafa- ris Jofre. Pastells. Granger. GrahJt. sent Comialescè.nnta, assenyaianl~li
1», que acapdllla el diputat En Fran- NoeL Granges 1 Camprodon, mossèn quairc perpetuat Adminietradors. E n
Es íxctba quelcom millorat En Francesc Maoià^
Eiipaui F i c à i Fra Uuis de Santa los anys 1650. 51, 32, SS y 1674. fou la
cesc de Mercader.
Teresa
pesta,
«íf»,
fam.
i
guerra
en
Barcelona,
Dirigiren la paraula al públrr els
F1V8
senyors Montanyà, Biera i Manen.
Entre aplaudiments es llegiren les que impedí la fàbrica de eüa. E n d ú
, temp'*, a Imitariò de dit POM- Ferran,
El senyor Danyan9 exposà les pr'n- composicions.
cipals bases del projertfi d'organitraEl jove Eo Melcior Font pronnn- las Senyaràs Virtoria Astor i Elena
ció política que patrocina cL'Estat c"à un acurat i entusiasta discurs, Soler deixaren sos bens per alivio
Català», per als nranleipis i comar- congratulant-se do l'èxit de la festa, dels convalesrens. En lo any 1656
La tasca <fe la «Caritat Cristiana»
ques de Catalunya,
remerciam la presència de les perso- los dits Tlluslres Senyors Administra·
La congregació de la .Cantat CrisEl senyor Roig . Pnraa demanà als nàlilais distingides i fent un patriò- dirs del HOspUal y los dc Pau Ferasslstants a l'acte la sava adhesió al tic elogi de la Regina de la Festa. !a ran et concordaren y tots unit< feren tiana ha socorregut, durant ei propmíting pro-presos que republicans l qual divalla del seu alt sitial de bra- Ui trossa sobre la obra. cOmensada, la passat any. 1.952 malalts, dels quals
Avui: Sants Hipòlit, prevere I mar»
ílndlcnlistes «etaven celebrant a les cet amb cl poeta i entre aplaudi- qual se es proseguida y acabada de varen morir-ne 150, havent-los repar- tir, i Fèlix IV, papa i confessor. — Dements.
mateixes hbores al teatre Còmic.
diners de dit P a u Ferran en. In any tit 44.823 bons de gallina. 40.171 de mà: Sants Pere Nolasc, confessor;
Combaté rudaraent la política de la
Acabada la festa s'obsequià amb MDCL XXX. — Ad majorem Dei Glo- carn, 382 de pa i 32,849 de llet. pagant Tira i Cir, màrtirs, I Santa Marcela,
demés. 3,000 pessetes p*r didatges, i vidua.
Lliga des de la seva fundació fins el un lunch els concurrents disíingíts. riam..*
moment actual.
L'acte de lo. i n a u g u t a d ó « celebrà essent' son Import total de pessetes
Quaranta hores: Avui. a la Reial
Va dir que ha estat vergonyós per
amb les eerimòrilet de ritiutl. can- 55,961-23.
Basílica de Nostra Rona de la Mercè.—
Va socórrer, demés, per compte de Hores d'exposició: De dos quarts do
*ls polítics, ol cas aue AWEl-Kr ro,
tant-se un Tededm a présènela dclt
pnr a l afer del roscat dels presoners
cuníellers, que cantà de pontifical el l'Ajuntament. 1.317 malalts dels quals vuit del matí a dos quarts de sis de la
«•spanyols. únicament s'hagi volgut
bisbe l vna missa de difunts en su- en moriren 74. repartint-los 23,123 tarda.—Demà, a la mateixa església.
entendre amb el senyor Bchevàrrieta.
bons de gallina. 2i,052 de carn. Íó8
fragi de l'ànima den Ferran.
La missa d'avui: Senta Martina, verEnlairà les virtuts de la raça cataAquest formós edifici del segle XVlt de pa i 20,639 de llet important en ge i màrtir, color vermell. — La de delana i va exhortar la Joventut naciorestarà en peu, en traslladof-ne. els conjunt. 28.741'93 peaset*!-.
mà. Sant Pere Nolasc, confessor, conalista fins arribar al sacrifici — di- Abans d'ahir sc Celebrà l'Absetahlea malalts a l nau Hospital (lr faiit Patí
El resum de tots els socorsos pres- lor hlanc.
general
da
la
Cooperativa
dc
periodisgué - si és necessari per a la lllbertate per l'esmentada Conírregacló.
Cort de Maria: Avui, Nostra Dona
tes per, a la oonstrucc-ió de cases ba- i de la Sanla Creu, albergant una ins- tant pe] ««u compte, com pel dc l'Atat. de la nac'ó catalana.
de la Saleta. a Sant Jaume, o Nostra
rateu sota la presidència del senyor titució de cullura.
juntament,
ei
negOsot:
malalts
El senyor Maclií. qui ocupà la pre- Pou de Barros.
Dona de Queralt, als Agonitzants.—
eocorregute. 3.269; malalts morts, fflí: Demà, Nostra Dona la Regina de Tota
sidència, pronun. ;à un breu resum
Uapida
pel
secretari
l
acta
i
docudels discursos pronunciats.
bone repartits: 67,946 de gall'na. 62,223 e's Sants i Mare de l'Amor Formós, a
mentació reglamentària, el ücnyor
de «ara. 810 do pa 1 53.-188 de llet; Santa Maria del Mar, privilegiada.
Es cantaren «Els Segadors» i la sor- Garcia Aura? va llegir una notable
pagat per didatge, 3,000 pessetes; imtida del mitlng es fép sense el més Memòria de les tasques realitzades
Adoració nocturna: Avui, Torn da
petit incidnt
pel Consell, acordant-se la seva pu- MORT A BARCELONA L'ACTRIU port total 83.706*16 pessetes.
Sent Ramon Nonat (a la parroquial de
Varen repartir-se també màrtegues. Santa Maria del Poble Nou).
NA FRANCISCÀ SOLER DE ROS
L'ASSEMBLEA DE L'ESQUERRA CA- Wicacró.
llençols flassades robeta dc criatuVetlles en Sufragi dc les animes del
Per aclamació va ésser reelegit preTALANA
Dc les aclriUs del Teatre Català, cal ra de naixença i peces d'abric
Purgatori:
Avui, Torn de la Hassió i
sident
el
sienyor
Pou.
el
qual
Va
L'ssemblea d'Esquerra r.a*alara tin- agrair les paraules de simpatia que posar-hi en primer. Hoc. S a Franciscà
La Junta Directiva i l'Auxfljax do Mort de Nostre Senyor Jesucrist a la
Soler. Xasquf a Barrpjona pel desem- Senyores agrairan qHalsevol donatiu
drà lloc al Centre utonomisfa de De. li va dedicar la Junta general.
seva capella, Escorial, 155 Grucia).—
bre dc. 1838. fií ne <&ma famJHa de me- en metàUic o en robes per a socors
pendents del Comerç-1 de la lodUstr'a
Demà, Torn de la Resurrecció del SeTambé
van
ésser
reelegite
«n
vocomençant la vetlla del dia 3 i con- tació ordinària els senyors Xavier nestrals.
dels malaltó pobres.
nyor, a la mateixa capella.
Da
j
à
v
e
n
d
a
,
seniltil
l'afioió
a
l
teaGambús. Enric. Plo. Bartomeu Ferrer
inuant al mati i tarda del dia 4.
'
'
ttmtt
'
i
•
CONFERENCIA D'EN BASILI AL- i JOoep íerefiana. i eleg:l& els senyor tre, rcprestntutia en una de ta nies soLes
Beligioees
Mercedaries
Modest Sandoval i Joan Mani i Na- cietats d'aficionats de l'epoca, a l veU
VAREZ
Olimpo. quan comptaca disset anys.
la Casa Mare, càrrer de Sant Ger»
Pronuncià B l'Ateneu Barceloní una varn'.
Vna característica u i m a é : mai no
vaai, 66, obsequiaran demà al seo
Aquests senyors formaran «1 nou
conferència sobre èl problema de la
de. dama jove. súuí daetriu sepreclar Pare i co-fundador de l'Orterra gallega el propagandista Basili GOMMIE, en companyia del* quatre fiu
V a cop feta la renovació reglamen- de de la Mercè. S. Bero Nolasc,
vocals que queden, que són el» se- riosa: pi'ecodtat nòfa bilis sima. Una
Alvam.
t o ó e t a t , * £ l Fènix», que actuava a tària de oàrrecs. la Junta Directiva amb els següents cuttee:
Amb breus paraules féu la seva pre nyora Garola Anné. Garcia Pujol, VOdeón. la dona a conèixer alli. i des- del
Circo! Odonlològtc de Catalunya
A les «et, Miesa de Comunitat; «
Costa i Deu i BranguU.
Mbianó En Jesús Pintlla.
També en votació van èeaer ad- perta, tant d'entusiasme, que l'actriu ba quedat oonstitnlda de la segúent ! I«i6) vuit, la Congregació d'GscIavea
Començà l'orador eerplleant còm. es.
decidí de fer professió del q"ct fins
i de Nostra Senyora de la Mercè tinsent Mtciqr rural en terres d'Orenne. ine6eb: socis aspirants els senyors aleshores havia estat un senzill pas- manera,President, dan Amar Pedra: Voe- dran Missa «to Comunió general aruí
el contacte amb els pobres camperols Emili G. de Bustillo 1 Carles de Ri- satemps.
president. don Marti Planas; secretari platloa pel reverend senyor dos
que vlv.en sanse llum. sense esooles vero. de «La Vanguardia. 1 Alfons
Snrolada « Cempanirtós. actuà à l de GoVera. don Antoni Valldaura; Francesc Pla: a les deu, misea cani gairebé sense menjar, esclaiis del Nadal d'«El Sol»; Lluís Bertrand i Pi. p a » » l amb una càrrega de 200 ral- joan, de LA VEü DE CATALUNYA; Teatre de la Santa Creu, fera de pro- «eoretari d'Actea. don Josep Pons Cu- tada, en la qual enaltirà I99 glòrt»
li on? de pesseelea de contribució gra- Joan Carranza. de «La Tribuna», i taponis fa en les grans figures feme- billes; tresorer, don Josep Clrach; vo. del Sant el rev«rmd P. Francesc
vitant sobre elte i emportant se'o el Esteve Batlle, del 'Díario del Com^r- nilí del teatre ramàntie. tradutl ds cals: don Manuel Cobarsi. don Ma- Riera, eeeolapi Al final de cada
l'estrmnger. Tenia una certa imperfec- nuel Bau 1 don Bamír Maíeu: vocal OlkBS eg donarà l'absolució general.
fruit dels seus treballs, fóu sorgir en clo».
AU el lesig de sacrifirar-se per la rauEs va sortejar un solar, resultant ció norttl, i això expüea que no sorti* conservador del Museu, don Josep Al- A la tarda, a le» cinc. Trlsagi can.
sà de Uur alliberament.
afavorits el soci don Joan Burgada . cers altres terres: per la qual condt- J caraz Espinet: vocal bibliotecari, doo i tat, «iltim dia de la Novena 1 aca1 bara amb eJ« goigs de) Sant
Els n a e s c s demanaren juaücia. i Julià, del «Diar-o d» Baroalona.. l cto, ea iMugwar-te «t ra«fr« Català, . Josep Pecalre.
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L A SITUACIÓ A L A C O N C A D E L R U H R
L'OCUPACIÓ I E L P R O B L E M A D E L E S R E P A R A C I O N S
En arribar • Berlín nn amic meu,
corresperisoi dea de fs vmi anys d'un
dels grans d-arí» d'Ilàba. ena digué:
—Ja bo anlr* TOícnt, /Uamanyu. periòdicament, és un ipaís ensqpidor.
Un tema de discussió dura anys i
panyf Quan j o vaig arribar la premse dedlcatva cada dia columnes 1 00lurcnes al problema roent d'aleabores.!a construcció del canal del Rin a
l'Elba. Deu anys més tand. on escla.
far !a guerra, ed canal )a estava con»truji. iperò Ja discussió encara duraiva.
I si no fos per la guerra crec que encara duraria. Ara, fa tres anys que «s
discuteix Ja q&etiió de Jes réparactors. Pudxa pagar, no podem pagai"? "Passi em. no pagarem? Com pagarem, quan pagarem, amb què pag&reDV.' i l'endòrnà -«omem-bi que no
ha estat r&à. Caxragol's de pac.te.ncia
perquè n ' M ha per estona
f a TO*» d'un any que eoc a Alemanya : h« estat teatfeoosi de cota la
próÇMia del meu amic itaüà s'anava
complin* audb regulsritaA inexorable.
Avui encara, quíose dies desprès de
comentada l'ocupació de la conca del
RiAr, la premsa del matí dóna uns
conArmació esclatant de què no h l
ha viiéf problema que el de les repar a ; : ní Es possible que durant un
parell <le setaanes ens haguem estat
enganyant emb discursos i maolfeslarions i aaneiiaoee de vaga general
i organltZí«ci6 «ie 1e resífctènda passiva ; tancament dels cafès i restaurar-- a i » ouie dc Ja nlt7 No ho sabrem del cert fins que passin uns
quants dies o unes quantes setmanes.
L'acc'.ó del govern francès i la roapo.sta d-; r-jvorn alemany, potser no
proo bca meditades m l'una nl J'altra.
ha. posat an moviment una sèrie de
forces—locals, nacional* 1 intemeclonals—l'atur i endegament de ?e8 quals
pot donar Hoc a complicacions toca?culablee. Sigui com sigui, el fet gros
d'evot 00 són pa* "-es novee que arriben de la conca de! ftabr. Cs e] comotKTSt oftd·qi del govem que publiquen ois diaris. 1 en aquest ««nunlcet offci&l s'hi Degelx el segOcnt:
'Com s'ha d i t 1 repetit. Alemanya ha
«alat i continua estant disposada en
tot moment a negociar .par tal de trobar una solució raonable a l problema
de les r«p3:3r.:ons.>

sTiaR eaidst amb on dèfloit que no
arriba a dos milions de tones A més,
Aiemanya ha deixat de lliurar una
irantena de mils metres cúbics de
fusta i una seixantena de milers de
pals tte telègraf. A conseqüència
d'això ta ha avui a la conca d«i iUiur
més de 109.000 soidais francesos i belgues, es perla d'envlar-n'hl encaro
cent Uà] mes. i e hores d'ara no lia
travessat la frontera francesa ni una
eola tona de carbó del Ruhr dee que
l'operació militar va començar.
Fracàs de l'acció francesa en tota la
ItolaJ deia ahir al vespre «o donar
compte d'oqueat fet la «Deuitciw Aligameina Zeitung*. Una gran part de
la premsa anglesa, extractes de la
qual publiquen tots «Is diaris de Berlín amb el corden lament qua ós de
suposar. s'Inclina lambé 9 considerar l'aoctó francesa com a deUnliivament fracassada. Que l'aoció francesa fou preparada amb un pressupost
de resistència de la part d'Alemanya
molt inferior e l a realitat, als (ete ho
demostren. P·-.rb que h i hagi dret a
parlar del seu fracàs definitiu quan
amb prou íctees fa qulnre dies que
ha començat, ens sembla mes que
discutible. Veient les coses des de
Berlín, centre de la resistència alemanya, hom es sent una mica més
modest» Un alamany, el Dt. Walier
Zeohlin. pian'eja a la revista «Die
Giocke» el problema amb aquests termes: VES tracta de saber ei els lligams política l de ciwüitzacto que
existeixen ec'.re nosaltres i les regions
ocupades seran m é s forts que els Uigams econòmica que França preté
establir emre la seva conca del ferro
1 la nostra conca 0 4 carbó.» I el doctor Zetíhlta. malgrat ésser optimista,
no s'atreveix a donar una resposta
caiegòrica;

Costa de creure que França mobilitzi centenars rk mils homes I gasti
un remat de mllicns (que no li sobren
pas) per anar a cercar un parell de
mUlona de tones de carbó i de cok
i uns quants milers de pals de telègraf. No. França cerca a la conca del
Ruhr la solució poltttoa del problema de les reparacions. I essent així,
el fet qoe fltw ara Poperadó no
hagi produït ni una tona de cafbò
té poca. molt poca Importància, car
l'ocupació d» l a conca del Ruhr no
Totes lo? protestes sobra l'ocupació és altra cosa que un nou planlejaTrrÜ'iar·de W Rbur que donen al comu- mrr.t del problema dc les reparacíona
nica?, per dír-ho a'xí. caràcter perlo- Si la nota alemanya d'aquest matí
dísftc no díítroelxea el fet principal: agnitlqués que contra la solució d'aAtomenya declara (jflcfalment que es- quest problama que França perseta disposada en tot moment a nego- gueix. Alemanya està disposada a fa«iar. En tot moment vol dir. ara. I silitar-na la solució econòmica amb
al Alemanya «fegelz que no pot nego- sacrificis que arribin flns e l límit (vaciar meotre l«s tiropee franceses 1 bel- rttabie, no verbal) de I Í Í seves capagues ocupen cl centre vital de la seva ctlats, hauria sonat l'hora de la ineoononua. aquesta afirmació ha d l n - tervenció anglesa. No h i ha. però,
terpretar-ee on el « n i t que Ale- cap motiu per creure que aquest simanya no pot negociar dir.'ctament gui Vceperlt de la sota. £1 govern
ni amb França nl amb Bèlgica. 1^6 alemany vol negociar sobre las rapot negociar amb Itaüa i , sobretot, paractone, 1 al mateix temps continuar
amb Anglaterra ! pot fer més: pot la seva campanya contra França. 'Es
pendre la iniciativa d'equestee nego- un joc dlffcü l sijpérlar, potser, a les
ele^fona. Un del» homes que amb més forces de l'Alemanya d'avui.
smy, més sasg freda ! més esperit
de soBdaritat eorepea parien a AleBerlín, gener de 1913.
manj·a dels grans problemes d'avui,
«1 director de la 'Voss!3<*e ZeiECGÏM SMflNMR
tojr". Geniff Bernhar». deia en e! eeu
darrer article del diumenge: «No cal
perdre tempe. Cal negociar i negociar
de eeguide. I M indc'.artva l'havem de LA MI3SIO OEL MINISTRE LE
p - r d r » noselm»». Indirectament, per
TROCQUER I OEL GENERAL WEVmediació d'Anglaïerra, d'K&Ua. dels
QANO
F*ïa»5 Units. I si no, dlreotamenl amb
M. Lo Troquer, ministre dels treFrança. Port és indispensable qoe
Ks nrgoolaoions comencin ianmedla- balls públics I el general Ueygand.
tement, i el nostre dearc és no deixar ajudant deí general Foch, anaren a
res pci" fer que ruSTil condulr-noe al- DnssaWorf 1 a Ja conca del Ruhr amb
tra wQgaiT al contacte 1 a la convsr- una missió del govern. Aquest els haBà -íirb ela aliat*. La sltuacid actual via encarregat estudiar, tant sota el
• o íè cap altra eertldeN
punt dc vista militar com econònde.
la situació als territoris novament
Cal aegwtar sobra què? Soira l'ocu- ocupat* i d'establir la coordinació enpació --Jo la conca del Bubr solament. tra la comissió d'enginyers presidida
No cal ransar-hl. rranca no hl con- per M. Coste. la missió ftnanciera. disentiria mat Cal negociar, par tant. r gida per M Tanuery i las forces
hCbi», e; nioblotta de les reparacions d'ocupació militar, coUocades sota el
• .t conjuíiu I sobre aquest problama, oomandamem del general Oegoutte.
q-iina ha d'ésser, quina pot ésser la
Un dels objectes de la missió de
besA de Jes negociacions?
M Le Trocquer i del peneral Wey{: mq» preté donar una Justlftcaoiti gand era cercar els mitjans per a re!«-;al k ' i seva entrada militar a la soldre el problema monetaud ais païí.ow.e. flel Ruhr Invooaat el fet que sos ocupats. UQ cert nombre de bani li llttinymeRts de carbó i de cok que quers bon anat a Coblença, oc, sota
\·.vt..a.·..va ravía de fer durant l'any la presidène a de M. Triard, alt col-aésai en concepte de reparacions miasari. han estudiat la altuado fi-

nanci era i sobretot discutit üa qüestió de la moneda a introduir eventualment als territoris ocupats, si és
jutjat necessari establir al cordó duaner.
M. Poincaré havia conferenciat ja,
respecte d'això, amb el ministre de
Finances, els alts funcionaris del departament 1 els directors dels principals establiments de crèdit
U . Le Trocquer torna a Paris divendres i feu remesa a M . Poincaré
d'un report en el qual declara que
en le visita feta a la conca dej Ruhr
ha trobat la població pacifica i les
autoritats aliades totes d'acord i capacitades al punt que el general Weygand ba dit d'elles «que són mestres».
Ei genera] Weygaod romandrà uns
d es mfts a la conca del Ruhr i dins
una sotmana M. Le Trocquer h i tornarà

•r.t- parciaL Anglaterra, m é s directament interessada ea la qüeet:d. ha
judicat Inoportú intervenir. £1 govern
dels Estats Units mantindrà la seva
posició imparcial d'espera».
La Comissió de Negocis «Irangers
del Senat, després d'haver pres coneixement deia Informes confidencials
facilitats pel president Hardlng. ha
decidit ajornar a una data Indefinida
la discussió de la moció Robinsoo reclamant ona representació oficial a
la Comissió de lee Reparacions.
La comissió creo que res justifica en aquest moment una decisió en
aquest assumpte. Per altra banda, la
qüestió de les reparacions serà aviat
objecte d on debat al Congrés en ocasió de la discussió de la moció Borab
reclamant is convocatòria d'una conferència econòmica mundial.
En el curs d'aquest debat, el senador Johnson reclamarà qoe els Estats
LA 00MI8SI0 DE LES REPARA- Units no tinguin cap relació, nl ofiCIONS CONSTATA EL MANCA- ciosa, amb la Comissió de les ReparaMENT GENERAL D'ALEMANYA
docs,
En M reunió de la Comissió de les
L'ACTITUD D'ANGLATERRA
Reparacions celebrada el divendres a
El consell de ministres britànic era
la tarda a Parts, fou discutida la lletra que havien dirigit als delegats de esperat amb molta expectació per veuFrança 1 de Bèlgica i que diu atxf: re sl es confirmaven els rumors de
«Responent el 12 de gsoer de 1923 la retirada de lee tropes britàniques
a les notificacions dels governs fran- dels territoris alemanys ocupats. EI
cès I belga, relat vee a les sancions govern es manté «n una gran reserva,
decidides per aquests governs com a però Informes Oficiosos permeten
resultat dels mancame.its constatats creure que persisteix l'estatu-quo.
•Hom pot suposar—oiuen als cenanteriorment per ja Comissió de les
Rej/arsclons en l'execució dels lliu- tres informats—que la majoria dels
raments de fusta 1 de carbó, el go- membres del govern ban considerat
vern alemany declarava ço que se- que no hi havia motiu suficient per a
mod ficar una actitud, l'orientació de
gué.x.
•Mentre durarà aquesta violació del la qual. segons les indicacions de Botracteu resultant de la Intervenció çar Law al govern francís. l i ha d'ésla violència sobre el cenüv econòmic ser Inspirada per ja marxa dels esded'Alemanya, i que las seves conse- venim en is. «Mentre un Incident no
qúènc es pràctiques no seran pas avi- bo just flqni. no serà etectuada w retades. Alemanya no es trobarà en me- tirada de les tropes britàniques: Aisura de fer lliuraments a les potèn- xí bo va dir Bonar Law a l'ambaicies responsables d'aquest estat de xador de França el 17 de gener. I no
s'ha produït cap Incident que hagi
coses*.
Da fet, tots els lliuraments do tepa- pogut aparèixer als ulls del consell
ració a França 1 a Bèlgica han estat la necessitat urgent de la retirada,.
E3 perill està en que sis alemanys
suspesos des d'aquesta declaració.
Els delegats francès i belga creuen relxin a promoure un incident a la
que la declarac ó alemanya i la seva zona anglesa d'ocupaeló. per tal de
-execució constitueixen uo manca- forçar els anglesos a triar entre l'ament general d'Alemanya a les seves bandó de llur neutral.tat o la retiraobligacions atenent-nos a| sentit del da de llurs tropes».
paràgraf 17 de l'anexe H de la part
L'ESTABLIMENT DEL CORDO DUAv i u de) tractat de Versalles.
NER
Demanen a la comissió:
El ministre de l'Economia pública
Primer Que constati aquest mancament 1 que l'assenyali immediata' ha declarat a un col·laborador d'un
diari dtEssen que no és possible sement als governs interessat*.
Segon; Que dirigeixi al govern ale- parar la conca del Ruhr d« la resta
d'Alemanya
L'establiment
d'una
many la lletra que s'acompanya».
La Com.saió de les Reparacious frontera duanera qua volti la Ruhr
amb el vot de França. Itàlia i Bèlgi- és impossible tècnicament, puix Fran-,
ca I l'abstenció de la Gran Bretanya, ça no disposa d'un nombre suficient
de funcionaris que parlin l'alemany.
ha près ía decisió següent:
•Que el govern alemany ha annl- Sota l'aspecte econòmie, el cordó dualat. per la seva declaració del IS de ner seria una catàstrofe. La possibigener, la demanda de moratòria del litat d'arribar a un resultat emprant
14 de novembre i que no hi ha lloc obrers i eartllaires estrangers no
a estatitfr 8obre oqufesta Oemanda existeix.
El •V'orwaerts» dtn que la separació
esdev nguda caducada de fet pel govern alemany. En conseqüència, Pes- de la Ruhr de la resta d'Alemanya
tat de pagaments del dia 6 de maig s'operarà en primer terme per l'ocude 1981 és en vigor dea del primer de pació militar de les estacions de Sutsen, Waltrop, Lfinen, a l'est de Dorgener de 1923».
Aquesta decisió dóna peu a noves mund i de Hoerde, Lothringhausen 1
sancions, lee quafe seran segurament Hagenvoshalle. Aquesta frontera duanera tindria ]a forma d'una mixta
restabliment del cordó duaner.
circumferència de la qual el R u en
L'ACTITUO DELS ESTATS UNITS fora el diàmetre 1 !a convexitat aniUna fiersonalltat nord-ampricana ria dirigida a Alemanya
ba exposat com segueix l'acutud del
govern com una ex pa caci6 deia ataca
que dirigí al president Hardlng el seVAGUES I SABOTATGE
nador Borab. censurant-U l'açt tud
Dusseldorf,
28. — Algunes persones
d'txpentant davant la sltoacló euro- últunament detingudes
per haver
pea:
pres part en manifestacions, han es'No obstant les crítiques dels seus tat condemnades per les autoritats
adversaris, «1 govern ba refusat em- d'ocupsció a penes variant entre 8 i
pendre cap acció encaminada a 1& dies de presó, i a Importants mulagreujar la situació. Els Estats Units M
no volen en aquests moment fer res
La vaga és bastant general en ta
que pugui éseer interpretat com una part Nord de la conca Els ferroviapresa de posició tal que pugui com- ris francesos asseguren el tràfec ferprometre l'acció del govem qfuan es roviari. Al Sud la vaga és parcial, nopresentarà l'ocasió favorable per a tant-se nombrosos actes de sabotatge,
oferir el seu ooneure.
espectaimem a l'estació de Fuer
Ço que els Estats Units podrien fer Danm, n hl ha embotellats alguns
amb l'objecta d'encoratja r la realstèn- trens que no tenen sortida Alguns
eia alemanya «ena naturalment oon- equips francesos treballen per a noraMarat fer França com una lataneo- malmar la situació.

Han estat detinguts i expulsats «1.
guns alemanys acusats d'actes de sabotatge.
Han estat sabóte] als els ffls telafo,
nies que uneixen la Ruhr amb Praa.
ça. Igualment han estat sabotejat
els telèfons militars, raó per la qu4i
Jes autoritats d'ocupació s'han ineautat de les línies clvtls isolant la regió del Ruhr de Berlín 1 Hannover.
—Ha vas.
Dusaeldorf, W—C] dia ha transcorregut amb tota tranqquiHItat a k
conca «tel Ruhr i es continua treta.
Ilant a ies mines.
El Govern de Berlín ha ordenat u
vaga genera] ala ferroviaris 1 empleats de Correu de les regions ocu
pades s la vora esquerra del Rhin.
Continuen en llurs llocs le» tripulacions de les barcasses I remolcadors alemanys carboners del Rin. —
Uavaa.
ELS ANGLESOS A COLÒNIA
Londres. 29.—Al «Urnes» H telegrafien de Colònia que l'Alt comissari
britànic ha notificat a les autoritats
alemanyes de Colònia que no toler.:rà que la zona britànica es coavertetxi en refugi dels alemanys expulsats
per les autoritais franceses.
LAlt Comissari ha invitat als ferroviaris de la regió de Colònia a què
prestin el servei per a garantilzar e.
transport normal del carbó del Ruhr
destinat a França que travessa la
zona anglesa.
Demanà també l'Alt Comissari a ]a
premsa que cessi la campanya antifrancesa. — Havas.
ELS VOLUNTARIS ALEMANYS
Berlín. 29—£1 ministre d'Imerior
ha publicat una circular a les autoritats locals ordenant tornar a Uore cases els voluntaris que es presentaren
a les alcaldies de diverses roglout
per a incorporar-se a le» files de la
Rejchsverh, en previsió d'una nova
guerra.—Havas.
PROFESSOR FUGIT DE BOTROP
Dusseldorf, ».—Telegrafien de Botrop que ahir, en tenir notícia un
professor d'una Institució d'ensenyament que dot dels seus' alumne», de
deu anys d'edat, havien oontaaiàt i
informat a dos soldats belgues qua
demanaren les senyes del camí que
seguien, reuní al patí del coUegi tots
els alumnes i en ea presència, després de fer-los un discurs, pegà b à r
barament als dits nois. fent-los primat
despullar.
Quan les autoritats aliades tingueren noticia de| fet ordenaren la clausura del coUegi i la detenció del professor, però aquest havia aconseguit
fugir—Havas.
L'AGITACIÓ A BAVIERA
París. 29.—Comuniquen al «Journal»
des de Múrrtc que han estat proporcionades armes, municions 1 granades de «nà a tots els qua s'han presentat com a voluntaris per a portar
a cap un cop d'estat
Es creu Imminent una topada entre
constitucionals I les agrupacions feixistes I legitimlstea
Regna ansietat als círcols obrers
per creure's que el Govern està preocupat pels eadevetuments,—Hava».
LE TROCQUER I WEYOAMD
Paris, 29. — El ministre de Treballs
públics senyor Le Trocquer. 1 el general Weygand sortiren anit passada
amb direcció al Ruhr, on asseguraran
l'estret enllaç de les autoritats d'ocupació par a l'execució de les disposicions dictades.
En tornar dej Ruhr passaran per
Brusellee. per a informar el Govern
belga dels resultats de l ocupació, i
de les ordres donades pel govern
francès.—Havas.
NOUS INCIDENTS A CERA
Berlín. 29.—La nota dominant de
la premsa és avui l'expressió da l'odi més encès contra França I de Uur
rritacló creixent contra Anglaterra
per la seva abstenció on l'asaiunpte
del Ruhr.
Amb motiu deia incidents registrats
a Gera. equaata ciutat 1 eU v o t i »

LA

V E U DE CATALUNYA

Pàg.

. — D i m a r t s . 3 0 i e gener de ï 9 = i

«Taccldents del treball, a snspendrt ,
comarcante ban estat declanta eo
«I treball a prea fet. a deixar establer»
fctai de sttt—Hauas.
el pagament de Jornals en diferenis
L'BXEROIT DE VON KLUOK
punts l a sotmetre's al que acordin
París. S —Telograílen de Berlín a
«Is Poders públics tocant al reccneljvïntranslgwnt» (jae el gran Estat
xsment del Sindicat.
Major alemany, novament reconstí- , BLS TURCS AMENACEN MOSOL
els resultats de Is Conferència de
fLaiisaoa. » . — A q w í mati. a tftoJ
Van parlar uns. en pro de l'acceptuft ba marxat ftmb direcció a la vall '
Lausana. — Havas.
oUttclós. ha cet» repartit entre tots els tació d'aquestes bases, altres en con.
Londres.
»
.
—
Al
«Times»
11
codel "Malru amb el propòsit d'onlr^e a
delegats que frenen pari a la Confe- tra, fonamentant-se aquestes darren
muniquen d'Angora que en d cas ALIANÇA ENTRE TURQUIA, RÚSSIA rència el t&x! de l'avantprojecte de ; en
ron Kïockque no obtenien la paga deis jovque
Anglaiem
1
1
0
canvií
llur
acI
i BULGÀRIA
Tractat de pau grec-turc.
' nals corresponents als dies de vaga
El d:art esmentat assegura tfae von titud. a Ultima hora daivant de 4a
Kluok disposa actualment d'un exèr- posició del turcs. Ismet Patxà. abans ! París, » . _ AJ «Wallm II telegra- ! Consta de cens setanta articles l ! i que els esquirols admesos durant
cit de tres cents mil soldats proveïts d'abandonar Lausana publicarà una fien dc Belgrad que, sogins ol periò- ! vuit convencions i declaraclcos ane- • aquesta, eren procedents de les bundes do pistolers que funcionaren
del ora corresponent material.—lla- proclama exalçant aü món l'actKod : dic «La Tribuna», Txitxerio i Ismet xes.
temps passat.
La
impressió
general
als
circols
de
vas.
Patxà
ban
acabat
a
Lausana
una
de Turquia 1 immediatament l'exèr- ,
Per fl es va acordar per unanlm!TRANOUIL·LITAT A OU88ELD0RP d l turc anirà cap a Mosnl. — «avas. convenció militar secreta. la qual Ja la Conferència és favoraWle a un ' tat, acceptar íef bascs i confirmar la
ba fstat aprovada pels governa res- i acord.
Dnsseldorf, ra.—El general Denvtg ,
pectiu».
•El» memtores de la délogscló nond- , la decisió del Comitè do vaga.
nes ba donat eeguretats per escrit a
LA LLAR ARMÈNIA
Es va presentar una proposició deSegons aquesta convenció, Turquia americana han donat a entendre d'nles autoritats locals ijue n i <* posarà
manant que no es tornés al treball
na
manera
oficiosa
a
la
delegació
turno
pot
pendre
cap
compromís
a
LauLausana. 28. — La delegació russa
traves a 1 actrculaclo dels trens que
que els Estats Units donarien di- si per cas quedava algun esquirol
ha publicat una nota declarant que sana sense autorització del Govern ca,
portin articles allmenticlB.
ílclimeal
a Turquia llur concurs íl- «del qual h i haguessin proves conde
Moscou
Rússia es troba disposada a procuEl Burgmestre de la ciutat tia de- rar
La convenció estipula, demés, que n mcler I que seria imprahaWe el con- vincents que havia estat pistoler»..
que
signi
restablerta
al
seu
terclarat que respon del nou cap de po- ritori «la llar armènia». — Havas.
Aquesta proposició va ésser aproen cas d'un confJlcte greco turc 0 an- cortar no Tractat oomeratal entre
Uc'a encarregat del manteniment de
glo-turr. algunes divisions russes Nord-amèrlc* I Turquia, si aquesta és vada.
El governador va dir que s'alegral'ordre als carrera, on ha reaparegut
anirien vers Mesopotàmla I Tr*c!a negués a signar el Tractat de pau
DECLARAOIIONS O'ISMET PATXA Òcctdental. a través de Bulgària. la grec-turc. — Havaa.
va molt de la terminació dc la vaga
la polida alemanya.—Havas.
en Interès de Barcelona l que creia
a l'efecl*. ha donat Ja conforSUBVENCIÓ ALS INDUSTRIALS
Lausana. 29L — Ismet patxà, en qual.
que tota la ciutat so n'alegraria.
mitat
per
al
pas
de
les
tropes
russes.
LA
LÍNIA
DE
L'EXERCIT
CREC
Parla, ra. — Telegrafien de Berlín converses celebrades ahir amb els — Havas.
al «Journal» que el Govern alemany representants d'algunes potències,
París, 29. — Comuniquen d'Atenee
VAGUES SOLUCIONADES
ba concedit ona subvenció de cinc sembla que es troba di^poeat a qnè
que el generaliasim grec ha maniAJ Govern civil s'ha rebut la nolfcants mil milions de marcs ala in- s'ajorni «sine dle» la Conferència de TELEGRAMA DE POINOARE A MUS- festat a l'agregat militar de Franca
TAFÀ KEMAL
cia d'baver estat solucionada la vadustrials del Ruhr. deatlnat» a aten- Lausana. — Havas.
que éa ímpofcoble a IVxèrdt grec dc
que hi havia a la fàbrica de padre le deepesefe de la Indústria I a
Lausana, S.—6'8«(*gora que Mr. retlrar-ee de la Unia actual del Na- ga
les pèrdues que l'ocupació eu ocasió- !
Polnoaré telegrafià ahir a Mustafà niza on una profonditat de deu qui- per i cartró de la vídua do Quireo
L'ASSEMBLEA D'ANGORA
na. Entre aquestes despeses figura !
Kemal aconsellanWl que firmi «I lòmetres, car perderia les actuals l i - Casanovas fcan Tunis), tornant al
treball tot el personal, efl qual ha ob<n primer terme l'augment tndíspenConstantlnoMe. 29. - Telegrafien Tractat de pau greoo-ture.—Havas.
n l ^ i d'avituallament
tingut algunes concessions.
eable del «ou dels minaires, a la d'Angora que. amb motiu de preveuAqueix»»
Unies d'avituaDament
EL TEXT DEL AVANT PROJECTE
També ba estat solnclonada la v i
qual cosa es venien negant els pa- re's, per les últimes informacions
han d'ésser conservades, per la prò- ga do la fabrica do vidre de Josep
OC TRACTAT
trons. — Havaa.
oficials rebudes de la Conferència de '
pia seguntat de l'axèrcl — Hava*
Oriol I Rafel Margeneda, situada al
Lausana. la possibilitat d'una raptoLausana. » . - Aquest matí. s títol
carrer do la Indústria, i que afect--.ELS FUNCIONARIS ALEMANYS
ra. el Consell de comissaris ha re- d'ofloióe. fou repartit entre tots els
ELS
REFORÇOS
ANGLESOS
OC
vu uns 150 obrera.
DE OOBLENÇA solt convocar per a avui l'Assem- delegate. de la Conferència f\ text
MOSUL
CoWenoa. 29. — L'Alta Comissaria ln- blea Nacional a una sessió e-xtraor- de l'avantprojecte relatiu al Tracta»
VISTA D'UNA CAUS*
terallada ba expulsat a diversos fun- dinària per a pendre acords decisius. de pau greco turc
Londres. 29.—L'Agènca Reirter dlo
Davant
cl Tribunal del Jurat de la
Mustafà Kemal ha Interromput el
cionaris alemanys per negar-se a comAqu«t projecte conté Ifió articles i que els reforços a les tropes britàniseu viatge, l , segons la premsa, es vutt convenclnns i declaraclous arae- ques que es troveo a MoeuI Ui ran ; Sccló tercera, començà ahir la vispilí
seves ordres.
ta de la causa • ntra ela acusat?
Les autorttals franceses s'han pos- manifesta sumement pesatolsta sobre xes. — Havaa.
estat enviatà com a mida de precau- Josep Cervelló Salvador i Manuel
Aeeionat de l'administració dels ser1
Martínez Castellanos.
veis pdbllcs. — Havas.
Presidia la Sala el senyor asjdnal.
actuava
de fiscal En Diego ^fc3riina
MANIFESTACIÓ NACIONALISTA A
LA VAGA S'ESTEM
de la nit fins a les etnc del matí. — prop del GOVÏTD bolxwlsfa a f»vr»r 1 «& troben encarregats de la defen8AVIERA
dals preMs que es negaren a lïrurar sa els lletrats senyors Hernèndez 1
Paris, 29. — Comuniquen da Co- Havas.
Monlch. ra. — A' r es va celebrar blenza qne la vaga de ferrooarrlls seels objectes del culte.
Casanova».
INFORMES BELGUES
la benedicció de la nandera dels na- gueix essent fins ara parci»'.
El Papa e'otfsrclx a comprar por a
ESs fet* .segons el flítal sén cU esdonaliates-soclalistes.
Brafael-les, 2S. — E3 mtnlstn de Ne- I caglésla catòlica ttfs aiquesis direcAl iibat);o esquer del Rui «I moAlgunes banderes portaven cl le- viment de vaga es general Uà aques- gocis Estrangers, senyor íaspar. en- tes, pagant del» cabals de la Santa güents:
«Ernest Queralt, que hav!a citat j
ma ^Alemanya, despertaU.
el Confief.l de ministres oeUbrat aqueat Seu el valor material de UM* els tíbta tarda.
pintor, home viciós i poc aflcliinal •
Els porta estendards vestien nnlLa població es manifesta v varnent mati. ha comimscat al Bat t al? seus J-ecte* d'art religiós que Rússia pes- al treball, havi aíreqúentat. ehcaru
forme de trinxera, amb casc prussià, ccutrà-ii per la intenupo'i del Irà- col·legues les üitimea notícies refe- sedlx —Havas.
que sense sentir entusiasme per la
altres amb gorra austríaca 1 quasi 'ec.
rents a l'ocupack. del ftnízr.
causa comunista, el tracte amb el·»tot» als assistents portaven la creu do
•Dels Intformcs rtówts als centre» goAmb
ei
<;•.;•
borvu
proorts't
d'encoTiroteig a Dublín
rnents d'acció sindicalista, conduicferro.
ratjar
moviment da vagi incitant vernaniemals resulta que la sltoadó
Dubl c. 29. — La residència del go- se amb ell» en termes que ü u desLa manifestació desfilà pels prin- els obrers a abandonar ni treball, la a la «fHa conca ao s'-és agreujada i
cipals carrers de la ciutat, senee in- «dminl*trncl6 alemanya ha pagat als que la procteroarM de l'estat de »etg« vernador general. Mr. Moaly. fou ata- pertar la moll aparent creença de
que els feia traïció i per a evitar-ho
ddonls. — Havas.
otxcTe Sl'irs Jornals per tot «i febrer. a AquIsgrA h» produït saludalbla im- cada anit passada jiels rebels, en- o pendre venjança,
van «lecld'r
taulant-sg un fort tiroteig entre els as- matar-lo. a qual fl el processat
pressió
setore
la
pcblació.
—
Hawas.
—
Havas.
MaLA SITUACIÓ A DUS8ELDORF
saliants I els sentineUes.
nuel Martínez CasteUanob. que apaCoblença. S.—Aquesta tarda s'ha
DnsseWorf. 29. — Estant efectuant-se
£1
foc
durà
da
les
deu
fins
a
dos
rentava ésser el seu amic pogu<i
les expulsions d'alts funcionaris que genoraiHzai la vaga dels obrers car
quarts d'onze, hora en què ois «fcrt* emportareo'l la tarda del dia U d'ochavien estat anunciades aquest mati. rllalres. que fins ara stbavia plantejat
os retiraran. emportanl-cWn llurs baií- tubre de 1920. a un Hoc de la nv.iv
Ei nombre d'aqneeies expulsions a parclataent al rtbatge cajuerre del
xes. —Hava*.
tanya de Montjuïc, on, auxilia4 pnr
Dusseüdorf havia estat fixada en tretze Hln. — HSVA.»
Comuniquen dc Belgrad que a conJosep CerveUó í altres que no ha
i a les dotze del dia Ja a» n'havien feèeqflèncJa dels canvis qua s'han prodescobert l'Investigació, animats toU
LA
SITUACIÓ
AL
SARRE
tes nou. — Ha vas.
duït darrerament en la situació inpel comú propòsit de matar a Que
í'arís, ra. — Comuniquen de Sarró, ternac-onal, s'ha ajornat la reunió
Duaseldorf, 29. — S'han reunit els
ralt, 4 engegaren
alguns trets
obrers municipals del gas i de l'eïec- bruck que. s- bé la situació del Sar- dels representants de la Petita End'arma de foc que l i produïren fliw
trlcltat. per a tractar de al convenia ró es troba, nótuialmeni, Influenctada tesa.
enze ferides, de les quals alguneí
per la deprr«:ieció del marc. la maj- - Altrament aquasta reunió depenia
0 no secundar la vaga general.
oren mortals de neessitat l deter
Posat l'assumpte a votació, s'ha pres r i t dels 'ibrert- I ois funcionan< dis- també de les visites que Ver.ize o>
minaren la mort d'ErnesL Conduït
la vaga
d e l aquest al Hec en el qual fou malferí ii-acord de pronunciarae en contra de posen d'Ingressos molt superiors als vol fer a Praga,, Bdgrsd i Bucarest. S o l u c i ó d e
c-rrents a A'mMnya.
toia vaga
per acord previ 1 amb deliberació
A les w-l de la tarda, al Comitó dú
Una minoria dels dit» obrrs que redels processats l altres persones,
Metropolità
L
a
g
u
e
r
r
a
c
i
v
i
l
a
X
i
n
a
•te^iVM r-^blícava una nota dient ben llurs et us en marcs, c.b-i'n
nl an oferir-se a acompanyar a Mar
El
govenador
ctrtl
ha
dit
que
| ^ B * » ; u « r . a treballar sota el con- quantitats (-enelhlement equivalents
Unez Castellanos, n i despré?. pogué
Londres. 29. — Comuniquen de
>W"
anals I a efectuar «1 trans- als sou* ; Jorral» pagats an francs. Shanghai que sembla confirmar-se diumenge, havia convocat el Comitò
de
vaga
del
MetropoUtó,
el
qual
va
i r . -lé carbó que vagi dirigit s FranEls necií-'tots cobren divo-^os «e- l'assasflnat de Ma'1-Puping. coman acudir, assistint tambó a la reunió ftoopitar n i preveure 1 agwsíó de qur
ça i Bèlgica
corsos, a la qual atenc'ò es desüca dant en cap d" les tropes de Canton. l'alcalde de Barcelonafou objecte, en Uoc solitari a l'crec
A la Direoció <le Telègrafs i en els j n fón* t - . t c i a l de tres nT*i{oii« de — Havas.
El governador va dir al Comitè que te escollit de propòsit pels agre*
aparells es confonen sltecnàltcameut txancs, 1 als invàUd» i mulAats do la
alguns punts de Ics obres estaven sors.»
Manifestació comunista
toies les comunicacions amb Franca guerra reben una subve^c .1. Uva ca
cn greu perill, que podia evltar-se
Els agressors negaren el? fets dels
1 Bèlgica.
fttiMs
a Viena
amb treballs de poca importància, quals se'ls acusa I manifestren que
La UL'itrtS ecryv^r -a
Ssm.
Davant la resistència dels funcionaViena, SS—Els socialistes 1 comu- excttant-los » que mirés de trobar-hi els desconeixien.
ri» alemanys, les autoritats aliades aeiií.i una ptc-cresaló oon^tait. 1,1 va nlstes ban real-twt una manifestació una solució. I , aprofitant l'oraaló. va
Deolararon els metges íoren^as que
han decidit la detenció l cspulsió Im- ioi d-, les iuportad'Hie atenyia el amb l'obJecte de reclamar que als si- parlf r de la conveniència de trobar
acMcaren l'autòpsia de l'interfocte
mediata de tots aqucOs funcionaris primer trimestre de l'any pa*sat nn gui 8ugm«Dtant el socors jwcuna/i una seíucló general del conflicte.
israll
cpic (persisteixin en llur actitud, acor- milió U.IW u-vtf de m^rcsd jrl' S. na- qeu gaudeixen com Indemnització per
Tot seguit prestaren declaració
Els del Comitè van redactar allí
d aní-se que l'aplicació de les referi- vent pnsset ct. el torce.- trimestre
mateix unes bases, i aleshores el go- cinc testimonis, quals declaracions
l'atur forçós.
des mesuree començaran avui mateix. a I 4Vi, 013 t nes.
Durant la manifestació es registra- vernador va fer avisar el represen- no tingueren importància.
En contra del «Ttie diu al periòdic
I ' » 'mporiaclons augment.tre.'. *n ren alguns incidents de poca impor- tant de l'empresa, el qual va acudir
A la tarda continuà la vista la
c-Gaoeta de Colònia» sobre si ois fran- el mateix període, de 1,010.557 tones tància—Havas.
i va examinar les bases.
qual es rependrS avui.
cesos han tallat el cable que uneix a S£lft.938.
Dnsprés d'alguna discussió el CoMÍTING PRO PHESOS
Rhenanla amh Berlín 1 Hsnnover.
La producció hullarà expressada cn i n c i d e n t a L o n d r e s a l p a s
^ ^ff» 1 61 representant de
són els alemanys els que han comès nombre de vagons carregats, passava
HI diumenge al matí es celebrà en
j ,
. (
j .
l'empresa van arribar e un acord toactes de sabotatge en el dit cable 1 als
del rei J o r d i
tal, si bé el Comitè va reservar tota el Còmic l'anunciat mlUng pro-pre51.017 per l'octubre de l'àny t l , a
funcionari^ de Correus franceeoe «Is de
128.10} en 1922. La producció de ferLondres, ra.—Br. «. moment en decisió definitiva fins haver sotmès soe, baix la presidència del company
Tie «Is han apariat. — Havas.
ro fós s'elevà de 81,507 tones a 104.4%
«H Reis, qoe tornaven de San- l'acord a l'aprovació dels seus com- Mané.
Üusseídorf. 29. — Les autoritats alia- en iguals dades. I no gens menys s'a- què
Es llegí ona caria dol senyor Dardringbsm.
sortien de iv^sdtó, ua ex- panys en una assemblea que es celedes han declarat qua són absoluta- cusa un augment considerable en 11
brà al teatr Espanya
riovero excusant sa absència.
mont falses -ies no«icles publicades producció del oer. en el nombre d'o- corobatent, que anava amb cressee 1
Parlaren Rocher. Botella, Mira,
• >•
per la 'Gaseta de Colònia» dient qne ttrer emprats cn les diverses indús- j que es trobava a l'andana, es dirigí
Clara, del grup anarquista: l'advoel sobirà, com
a Duaseldorf falta carttó tia dos dies, tries, en d consum da carbó utilitzat I preciçltadameni
L'Assemblea d« vaguistes e» va ce- cat senyor Casanovas 1 el president
. si hagués volgut tallar-li O pas i , en lebrar al Teatre Espanya, amb molta
•< taoiW les que publica J'Ag&ncIa
qne féu el resum dels discursos.
Wottí dient que l'ontrada de les tro- i en ei conum dc comestibles, per acostar-slil. aixecà una de ie^ TosseB. concurrència.
S'acordà dirigir un telegrama al
pes aliades tia fet augmentar el cost part de la població, així com cerNo sa s«p si pretenia saludar el
Les bases que quedaren aprovades
de Gràcia l Justícia d^nv
de la vida en un cent vlnt-l-dos per vesa 1 vins diversos.'
monarca o cmlar 1 aiencic d'aquest.
cn la reunió del Govern civa asse- ministre
Quan i al tabac, una de les fàbri«n'Detingut a l'acte 1 interrogat per la nyalen als paletes el jornal diari dc nant-tl la re<vtsió do les causes per
Tan enorme poja té solament per ques *ia douat la xifra dc 35.000 qui- polteia. deteiarà que volia soiaznsni 12 pessetes, als mampostors 12, als dehctes de caràcter social.
moiiu la precipitada baixa del mar: los en 1931. elevada a 100.000 en parlar al Boi. i que 1» seva acritud peons 9, als estibador» 10'50. als
ALLIBERATS
feta pel Govern de Berlín. — Havss IBü. — Hava*.
no tenia res d'amenaçadora. — Havas. mossos 6, als ajudants 9'50, als elecr e l jutjat del Sur. secretaria del
tricistes 9'50 1 als maquinistes 10'50. senyor Serrano Flores, foren posaL*
L'ESTAT DE GUERRA
I Els obren que es vegin en la ne- on llibertat Paulí Sepulcre Puig,
ELS TRENS HOLANDA-BERLIM
Pius X I i la persecució
| cessttat de treballar en l'aigua, se'ls Pere Caslmlro Aguilar I Anteid MeBerlín. » . — Un despatx d'Esen, diAmsterdam. 29. — Un diari diu qne
bolxevista
1 augmenta cl Jornal en un 30 per 100. dlavina Sal&n, quo faran detinguts
rigit
al
•Diari
de
las
Vuit
de
la
Nit*
han quedat en suspens los comunicafacOitant-los donés rerapresa el ma- el dünccfas tiltlnj on el carrer fa
d
u
que
el
general
Degoutte
ha
estaLondres.
29
—
E
Patf»
Plus
KI
ba
cions ferroviàries amb Aqulsgran, I
terial impermeable.
blert
en
tot
ei
Ruhr
l'estat
d*
guerilemanaí.
per
atitjà
de
la
Secretaria
que d'avui endavant no circularan
Es compromet així mateix l'empct- VUadomat, acusats de coaccions í
ra
reforçat,
quedant
prohibida
la
ctrd^Estat
<1«!
VaticA.
sl
-.•cpresentant
del
els trens de luxe entre Holanda i
' si » obsenar extrictament la Uat amenaces » l'obrev ^ o r e r Jasnp n
o.Hació rel» carrens des de les deu Govern anglès a Moscou 4'ipterTsmr
lou.
Berlín. — Havas.

El fracàs de la Conferència de Lausana

La Petita Entesa

Qüestions socials

S
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El rescat dels presoners

F

E L I C I T E M - N O S , abans de tot. i felicitem els interessats i
llurs famílies, per l'alliberació dels presoners que guardava, feia divuit mesos, el cap dels beni-urriaguels, A'bd-cl-Krim.
Tan perllongat captiven havia guanyat als presoners la simpatia
pública. E s possible que, entre els alliberats, hi hagi algun cap
0 oficial directament responsable de la catàstrofe de juliol i agost
de 1921. Això caldrà qne ho escateixin els tribunals competents.
Però, baldament no fos sinó per un sentit primari d'humanitat,
tothom desitjava quo cessés la vergonya que esdevenia ja la perl'ongació del captiveri. Signin qoalsevulles les condicions del rescat, el pesombre dels captius d'AIhnoemes s'ha esvaït. E l sol fet
dgl rescat és, doncs, altament satisfactori.
U N BON N E G O C I

Convé, però, fixar-s'hi una mica i deduir
de l'observació assenyada dels fets aqueD ' ABD-EL-KRIM
^
^ ç o n s objectives, aquelles lliçons de
coses, que fan de la història la mestra de la vida, segons la definició del clàssic. Les relacions entre l'Estat Espanyol i Abd-elKrim, de les quals el capítol del rescat dels presoners ha esdevingut nn episodi cnlminant, constitueixen nn exemple típic de la
ineptitud secular dels governs d'Espanya per a resoldre els problemes de convivència política. Abd-cl-Krim era un amic lleial
j volia esdevenir un coBaborador eficaç d'Espanya, quan fou foragitat primerament de Melilla i empès més tard a la revolta com
8 conseqüència del menyspreu i de la persecució dels representants
de l'Estat espanyol. E s a dir, l'Abd-el-Krim que era i voha romandre amic d'Espanya, fou menyspreat i perseguit pels que actuaven a l'Africa en nom d'Espanya. E n canvi, l'Abd-el-Krim enemic d'Espanya ha aconseguit del govern espanyol, a canvi dels
presoners que havia fet lluitant contra Espatnya, la devohidó dels
moros presos i quatre milions de pessetes, entre altres aveutatges

La única solució interina
al gran p r o b l e m a
La solució definitiva del problema
ferroviari, per la seva magnitud, per
la transcendència immensa que tindrà en l'economia del pals, per crear
drets i modiflcar-ne d'exlfitents. no
pot ésser confiada més que a les
Corts, Quan «s faran aquestes en
condicions d'actuar? Qui sap! M el
Govern té encara concepte de quan
es faran eleccions. EI debat electoral, «1 del missatge, el da les responaabilitats i les vacances de l'estiu, ajornen per molts mesos la discussió d'un projecte de política ferroviària definitiva. S'ban perdut cinc
anys miserablementl
Però hi ba una realitat, com déaem
l'altre dia. una realitat de necessitats vives: t hl ha una altra realitat
legal, que podríem dir. ço és: que
l'autorització per a aplicar l augment del recàrrec d al 15 per 100 en
les tarifes, està a punt de caducar
i que. als Governo, m é s disposats a
satisfer la galeria que a complir les
lleis, tenen sense aplicar la «Fórmula econòmica» qne disposa un nou
augment de necàrroc sobre les tarifes, no per a les companyies, sinó
per a reintegrar al Govern dek centenars de milions que bestreu a aquelles per a pagar els augments de
Jornals quo les dreonístànctes han
exigit.
El projecte del senyor Maura,
aprovat pel Sei»at. eaablla ja aquest
camí: manteniment de l'estat actual
dte coses, fins a l'aprovació i aplicacié del règim definitiu. El problama no es resoldrà, però el ;onflicte
a'evitarà si això es compleix. .

• ••

Ha estat principi en el qual tothom ha estat conformo, que el pioducte dels ferrocarrils. 0 sia l'ta
grós per la tarifa, ha de pagar les
despeses i tef càrregues ile i'explotació. Combatre aquest principi ós
llençar les companyies a l i fallida,
és llençar l'economia espaavnla 5 la
ruïna.
Essent així. l evitació del conflicte s'obté prorrogant fins .1 reprovació de la Reforma ferroviària definitiva, «i recàrrec del !5 j er ïOy.
existent avui. Bis balanços de les
Companyies, en els quals no figurin
ela milions bestrets pel Tresor, diuen
prou clarament que sense aquest recàrrec, la fallida vindria. Pugen els
ingressos cada any, però les despeses pugen més que els ingressos, 1
és evident la necessitat d'aiigmentar
el material i realitzar aquelles obres
Indispensables perquè funcioni normalment

1 prerrogatives. H a esdevingut, doncs, nn bon negtod per Abdel-Krim l'ésser enemic de l'Estat espanyol. Tan bon negoci que
constituirà segurament tina temptació poderosa en la futura actuació dels capitostos rifenys. E l mateix ha esdevingut amb el
Raisuni. Essent amic d'Espanya féu, com TAbdWl-Krim, un
mai negoci. Essent-ne enemic, l'Estat espanyol li ha reconegut
Una posició privilegiada que abans li regatejà.
Un Estat que, amb la seva actuació i la seva conducta, fa que
feigui un mal negoci servir-lo i esdevingui un bon negoci combatre'l, palesa la seva ineptitud essencial per a les tasques de govern i nna incapacitat orgànica per a una obra de convivència entre pobles diversos. Cal, doncs, una rectificació radical de políPer altra banda no pot seguir mési
tica, una esmena fonamental de conducta, si han d'ésser superades aquesta Injustícia dç qué siguin tots
les tragèdies històriques i desviades les trajectòries seculars que els espanyols els que paguin el dèficit de l'explotació: l'ha de pagar
menen envers la dissolució i la derrota i produeixen fruits de des- l'explotaotó mateixa, els que de l^explotacio s'aprofiten. No queda altre
integració i decadència.
camí. doncs, que aplicar un nou recàrrec per al Tresor, un nou recàrO
REPATRIACIÓ
Sotmès el Raisuni i rescatats els pre- rec, no per a les Companyies, sinó
perquè aquell pugui reintegrar-se de
soners, en les condicions que ho han es- les bestretea. i es pugni així seguir
D£
L'EXERCIT
tat, és evident que call disposar la re- atenen» les càrregues del personaL
patriació immediata de l'exèrcit expedicionari. Mantenir més de
Ee ben senzill, com os v«u. el camí
cent mil homes a l'Africa, després de tot el que ha passat aquests que ha de seguir el aenyor Gaeset:
complir la llei d« la «Fórmula ecodarrers mesos, constitueix una veritable imprudència temerària. nòmica», aprovada al Parlament; seL a rendició del Raisuni i l'alliberament dels captius demostren guir ai no la llei. eJ consell del Senat en aprovar el projecte del seque ja no existeix a la zona espanyola del Protectorat del Marioc nyor Maura.
cap problema de caràcter militar. I la presència d'un nombrós
I . ràpidament que no vol molt
exèrcit en peu de guerra, on ja no existeix cap problema d'ordre temps l'estudi del problema, amb les
militar a resoldre, esdevé un perill greu, un perill doble, car d'nua dades que hi ha al ministeri 1 en la
gran obra d'En Cambó, amb les disbanda afebleix i malmet en la inacció la moral de les forces ar- cussions parlamentàries de des d= fa
mades, i d'altra banda constítaeix nna invitació constant a la lluita, cinc anys, presentar a lef Oats. el
primer dia que funcaonin. un projecinvitació que no deixa d'ésser una temptació massa forta per a un te definitiu de política ferroviària obpoble per al qual l'espetec de la pólvora és un soroll habitual i ha tenint dels seus companys de ministeri i de Jes oposicions, el concurs
eigut suara tan profitós.
necessari perquè «s discuteixi, es reCal, doncs, repatriar immediatament l'exèrcit expedicionari, formi, « així siha de fer. i s'aprovi
sense perdre temps.
Bense cap més dilació ni excusa, i empendre tot seguit a la zona
Cada dia que passa sense una soespanyola del Protectorat marroquí una nova política, una política lució deflmftva. és un perill, és un
gue sigui la rectificació total de la política seguida fins ara.
dany irremeiable i diflculla més la
solució salvadora.
Repetim el que dèiem fa un mes:
BnuiiHiminiiiiiiiumiimmminuuiiiinnPOTmiiiM^
si aquest, problema no és resolt
cendent. El tràfec es fa per la Unia aviat, quan ie1s altres països comendel moll.
cin la baixa ds les tarifes, a Espanya estarem encara en període ds
REUNTONS
Entre dissabte i diumenge s'han ce- puja o de fallida dels transports.
ARRIBADA
lebrat a la ciutat i «província» 132
POL
Hàn arribat l'esposa i la filla de) reunions públiques, no havent-bt nogovernador, les quals s'han InstaUai ticia que bi bagj hagut incidents «n
Racomanam a les endtan i
el Govern civil.
cap d'elles.
particulars que tenen a bé tram»
tra'ns artloia* e notes auplloadea.
ACCIDENT FERROVIARI
MULTES
la neoaaaltat absoluta («anas la
De l'estaetó de Sant Vicens de CasPer vendre en males condicions,
^umi no ans ea poasisia ter-ne
tcüel rc·munlípjen que. fent manlo- el governador ha imposat multes de
sl menor CM) d'avalar degudaIK'?
dettamlar tres vagons de MM, 200 1 400 pessetes, a set venedors
ment els oríginait amb un ta
teftr.ffilcms, Intorceptànt la Unia as- dàqueMa ciutat.
•all • una m m »

Govern civil

Visita Col·lectiva al Palau de la Generalitat
Després de les conferències organit- « la visita del diumenge, ço que es
zades per la Joventut Nacionalista de veié plenament confirmat pel gran
la Uiga tingué lloc diumenge al ma- nombre que tu acudi, entre el qual h i
tí la visita col·lectiva al Palau de la destacava una bella representació de
Generalitat de Catalunya a l'objecte damisscUes.
de donar a conèixer al poble els diAcompanyats pel president de la
ferents serveis que la Mancomunitat Diputació senyor Vallès i Pojals i
té organitzats.
els senyors ütriüo l Ruiz Porta, maEn les dates prèviament assenyala- jordoms, resseguiren els visitants dedes els socis do la Joventut Naciona- talladament tot J'edifici, explicant-los
lista senyors Lluís Valeri, Francesc el senyor Vallès el valuosísslm tresor
Vendrell. Juli Vila. Llins M .Arnau. històric i anísüc que representa.
Xavier GasoL Manuel Basté i Manuel
Resseguiren detalladament l'InstiBefiaga donaren a les entitats nacionalistes adherides a la Lliga confe- tut d'Estudis Catalans i la Biblioteca
rències prèvies perquè servissin d'o- de Catalunya on el senyor Jordi Rubió donà detalls iuteressantísslms sorientació a la visita coUecdva.
bre el seu desenrotUamem 1 moviTots ells abundaren en conceptes ment.
plens de catalanisme fent veure el
En la Secció do Conservació 4e Moque Catalunya deu a la Maacomuni- numents
sl senyor Martorell, arquitat, ressaltant l'obra feta amb tants tecte I cap
del servei explicà als vipocs anys i amb tam Wmttaty mitjans sitants el molt
que ba fet i pensa fer
econòmics.
la Mancomunitat per a conservar el
Feren compondre les moltes neces- valuós patrimoni arqueològic ds Casitats que tó un poble 1 l'obligació talunya.
que tenen sle governs de «upllr-les f
El senyor Corominas féu conèixer
millorar-les. Teíermant el que mercès
a la tasca de la Mancomunitat són la tasca que realitza la secció d'Exavui plenament satisfetes a Catalu- cavacions 1 estudis prehistòrics: i en
les que tenen encomanat als treballs
nya.
dels mapes geogràfic 1 geològic fou
Recordaren el que essent imponan- el senyor Ferrer qui donà les oportutíssima l'obra realitzada í sentint-ne nes explicacions.
els beneficis els propis catalans, la
En les seccions de Telèfons 1 Ferromajoria d'aquests desconeixen la mateixa prestació dels serveis i àdhuc carrils el senyor Nieto donà coneixeles activitats a què es refereixen. ment de la feina feta i dels projecíes
A tal objecte 1 per a posar el po- en estudi.
ble en contacte amb les sevues. insiEn acabar la visita que durà pmp
titucions, manifestaren «i per què de dues hores, tots els assistents rela Joventut Naclonalisra ha organit- graciaren efusivament al senyor Vazat aquestes visites col·lectives, essent llès 1 iPujals les atencions tingudes,
la primera a l'obra que realitza la agraint molt el que fos el propi preMancomunitat 1 a les seccions i ser- sident el que. malgrat les seves molveis que presta cn el propi local de üssimes ocupacions, fes conèixer al
la Generalitat.
pofble la tasca la tasca que es reaüt,
Totes elles es veiren moll concorre- za per la nostra Mancomunitat.
gudes sortint els oients satisfets d'a
Tots en sortiren plenament satfc
questes lliçons de nacionalisme pràc- fets. prometent no faltar a les imtic, prometent Ja major concurrència mediates visites.

El plebiscit de LA YED DE CATALBIÜYA
Format

gran

o

format

petit?

E l format gran és el dd tamany à'El Sol o Las NatieUs.
E l format petit és l'actual de L A V E U DE CATALUNYA.
L a votació dóna, fins ara, el resultat següent:
FORMAT GRAN
FORMAT PETIT

1.240
3-530

Aquesta setmana serà probablement l'última d'aquest plebiscit.
*^
Agrairem, doncs, als nostres lectors que omplin el butlletí següent i el trametin a la direcció, carrer d'Escudellers, ro bis, tan
aviat com els sigui possible.
En
de.

^

... carrer
- • prefereix aue L a V e u d e C a t a l u n y a es publiqui

en format \

a>
(Signaíure)

0) Cal esborrar el format qne 00 plagnl.
BminiiniiiiiicmMuiiimimiiiftniíiiiiimiuiiu

Generalltar

I . Les primeres matèries de lea indústries del moble,
n . La tecnologia de les indústries
del moble.
I I I . El comerç del moble.
L \ "SALA D EXHIBICION? TECM
IV. L'ensenyament professional «
C'IXS DE L'EXPOSICIO INTERNA- i les arts del moble i J a decoració inCIONAL DEL MOBLE
terior.
V. La bblioprafia general de les
Venen realit/ant-se activom'·nf els indústries
del moble i la decoració
trebalU necessaris per a l'organitza- ' interior.
ció per part de la Mancomtinitat de i
Catalunya, duna Sala d'Exhibicions 1 Probablement les dites exhibicions
tècniques a l'Exposlc.ó Internacional seran emplaçades a la Sala F de la
del. Moble 1 Decoració d'Interiors. A planta de l'Expoatcló.
L Escola de Bells Oficis ha acabat
la formació de la dita Sala contribuirà loordlnadament Ics diverses un avantprojecte de decoració geneescoles i instiincions de la Manco- ral.
munitat.
Segons el pla traçat pel Consell do AITORITZEU LES NOTES DE LES
Pedagogia, la Sala d'Eifcib-cions tèc- OLALS ENS PREGUEN LA PUBLICA
niques constarà de cinc seccions, fi CIO. AMB UN SEGELL O UNA FIRsaber.
MA QUE ENS SIGUI CONEGUDA-

LA

pe M a d r i d
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les esperances dds qui — siguin els qui siguin — creien que la
qüestió havia entrat o era a punt d'entrar en un apaivagament.
Ara bé : el Consell Superior de Guerra i Marina ha marcat
una línia de rigor i d'activitat que no deixa lloc a dubtar quin sera
el sentit de la seva actuadó. E l cas Jiménez Arroyo és d primer
graó d'una escala ascendent, no pas la justificadó primària d'una
davallada acomodatícia. Petjat aquest primer graó, els següents
tenen, per llurs circumstàncies personals i significatives, una importància que sobreix de la seva realitat concreta i deriva, per lligam
de reladons innegables, de concomitandes evidents, cap a altres indrets, complicant, uns amb altres, gestes, actituds i procediments ;
enllaçant amb estretor unes responsabilitats amb altres. Agafada
la primera cirera, totes segudxen...
Així, doncs, la complicada i primparada mecànica de silends
i de despistaments, aguantada mentre es donava pas al temps, cau
a terra. Si d Consell Suprem segueix inflexible i implacable l'actuadó definida per la seva sentènda en el procés Jiménez Arroyo,
generals com Berenguer i Navarro, alts càrrecs militars hauran
d'ésser impel·lits, per natural raó de legítima defensa, a cercar aquelles justificacions que solç poden raure en les actuadons polítiques
a què, en certa faisó, eren sotmesos, i heu's aquí, definitivament,
en d terreny de là realitat ineludible, l'afer de la responsabilitat
dds polítics. I si d Suprem de Guerra i Marina s'ha conduït amb
tant rigit i extrem sentit de justída—ço que esdevindrà, sens dubte,
estímul de l'opinió pública per a exigir total satisfacció — , serà
possible, seria tan sols moral, ètic i humà fer fonedisses o minvades
quasi fins a la inexistència les responsabilitats dels homes civils,
sobretot després de les revdadons i dds assabentaments que s'hauran després de les actuadons de l'alt tribunal militar ?

te de la qual As, no eolarrwni la
construcció 1 explo'Jidó de xarxes,
eiiió també la fabricació a E%piinya
de material telefònld. A aquasia So-cietat cedí el sau negoci el senyor
Mompó fa algunes mesos. Però íulta%·a, per a formalitzar cl contracta,
l'aprovació de riislal, puix es tracta
d'iin servei públk. i aquesta aprovació trobava alguna dificultat pel
fet de trobar-ee uncara pendents
negociacions per a la reversió a l'B»-,
tat Per fl han estat aplanades aquestós dificultats, i , segons les nostres
notícies, atur es va firmar a Madrid
l'escriptura ds ceasió del C<ntre Telefònic Urbà de València, prèvia l'aprovació de la Direcció General de
Comunicacions.

A sentència condemnatòria dd coronel Jiménez Arroyo, ba
estat, per a dir-ho així, un primer pas en el camí definitiu.
I Ella ba palesat el criteri, l'orientació, podríem dir la doctrina del
Consell Suprem de Guerra i Marina en ço qne es refereix al problema total de les responsabilitats per la desfeta del Marroc.
Després de les campanyes polítiques i populars a l'entorn d'aLa nova Societat conserva al seu
servei tot el personal antic, amb et
Iquest'afer, després d'un canvi de Govern i a prop de la convodÍPflctor don Pasqual Climent. Concatòria d'unes noves Corts, aquesta primera sentència del Suprem
siderem molt encertada aquesta primera mesura, puix la competència
I té, a part la seva importància intrínseca i concreta, una transcendel senyor Climent i el seu coneixedència fàcilment albiradora, ja que ens permet judicar el criteri
ment de la xarxa de València, han
d'ésser de gran ullUtat per a la noque quant a les responsabilitats regeix a les altes esferes miliva companyia.
Itars.
Tenim entès que «S president de
De primer cop d'uU s'adverteix que aquest criteri no és pas
la dita companyia, enginyer suec fle
gran competència, toma al seu país
de benignitat, sinó d'extremosa rigor. No cal examinar ni les
per a ultimar el pla de mHIoree qoa
circumstàncies del cas Jiménez Am^-o ni del seu procés per a treuhan de portar-ee després a cap.
re'n planerament aquesta conseqüència.
Feücitem l'antic conoessionari senyor Mompó 1 la nova Societat per
Però, sí que cal tenir-les en compte per a establir, en la dehaver arribat, a una solució quie perguda i natural reladó de proporcionalitat, les derivacions que, en
meti fer el servei de telèfons a Vaarrencar d'aquest primer pas, ha d'anar prenent l'afer de les reslència digne d'una ciutat de la Importància de la nostra. Ignorem
ponsabilitats.
quins són ete plans de miüara de la
Si el delicte i la graduació del senyor Jiménez Arroyo — en
de la Soctótat Espanyola de
Heu's aquí fins on arriba la gravetat de les conseqüències. xarxa
parlar de militars no cal oblidar aquest detalls de la graduació — Naturalment que, en altre ordre de consideradons, en pensar ço Telèfons Ericsson, però la seva reputació 6s una garantia molt més
han merescut aquesta severitat del Consell Suprem, si aquest ha que alguns homes polítics podrien al·legar també en relació a la segura, com és natural, que la gespalesat ja el seu desig d'examinar els autes de tots els consells I seva defensa, pot haver-hi un altre aspecte a considerar. Una tió de l'Esitat, puix l'exemple dea que
amb la xarxa de Barcelona que
realitzats per tal d'esbrinar si hi ha matèria punible en el pro- elemental prudènda aconsella deturar-se després de feta l'aUusió. passa
l'Estat explota, no Invita a l'optimlacediment o en la lenitat de la sentència ; si, de certa faisó, s'ha Per altra part, crec que amb totj d que he dit fins aquí, n'hi ha ben me, i . per altra part, les tendències
estatieíes eren de baixa a tota l'Euestablert, en judicar el cas concret d'En Jiménea Arroyo, un pre- ' bé prou perquè hom comprengui quina serà l'enverinada situació ropa,
sobretot a França i a Itèlia,
«dent, arrencant de totes aquestes fantasies, a quines conclusions que des d'un punt d'albir de política a l'espanyola produirà — co- on. malgrat tenir una administració
no haurem d'arribar, en albirar el cas de generals encartats i de mença ja a produir — la sentènda dd Consell Suprem en el cas mée apta que la nostra, s'ha arribat
a estudiar p^ls Parlaments i Governs
delictes més importants i de responsabilitats més greus? Fàcil- del coronel Jiménez Arroyo.
la conveniència de oedir a l'explotació privada, no Ja els Telèfons Urment es comprèn que tampoc als homes que integren el Suprem
Caldrà que etíem tots previnguts per a no astorar-nos massa bans, sinó les xarxes nacionals de
de Guerra els tremolarà la mà en signar una sentència de mort.
per qualques maniobres i per determinades campanyes, a primera Telègrafs.
Fins aquí, però, sense desconèixer l'enorme importància que vista inversemblants que segurament començaran ben aviat a fer-se
València el que demana 1 necessiaixò representa, la cosa no passa d'ésser sinó el palesament de efectives.
ta és un bon aarvel, i per això són
l'actitud de la justícia militar. E l Consell Suprem l'ha definida,
Demés, per damunt de tot, convé en les properes elecdons triar ele noatree vot». Teníem notícies del
volent donar a qompendre, sens dubte, que l'element militar, re- homes capaços no sols de servir amb Uealtat la justícia, sinó a l'en- curs de les negociacions, però per a
no comprometre el seu èxit hem
bent tots els homenatges que són deguts a la justícia i a la pàtria, sems, de no perdre, en d laberinte d'interessos que es posaran en pnetferit no donar res a la publicitat
fins el moment que estigués tot ultl-.
està disposat a arribar on sigui precís, sense febles desmais ni joc, la claredat de la inteUigcnda.
mat. Així creiem haver complert els
sospitoses vacil·lacions. Tot i no envejant-li la tasca, no seré pas
nostres deures d'informació i servir
«AFEL
MARQUINA
jo qui trobi en la decidida actitud del Suprem motius de cenmillor ek interessos de València.»
28-I-23.
sura.
Això de banda, cal recordar que la magna qüestió no resta •ratfmimiuinimimiraiiwmmiíiinmniBniumm»!^
reduïda a aquest aspecte de les responsabilitats militars. I aquesta circumstància dóna major importància i transcendència a la
condemna que comentem.
Nd fa gaires dies, un polític d'aquí, qne pels càrrecs que ha
LTEMPRESA I ELS OBRERS
exercit i pel que encara actualment ocupa, ha tingut motius per
DEL METROPOLITÀ
a conèixer a fons tot el que ha esdevingut entorn de les responDiumenge, a la tarda, es va celebrar al Govern civil una llarga consabilitats i ha motivat les campanyes que tots recordem, em deia
Els nostres llegidors no han oblit a oeasío del Centra Telefònic Ur- ferència entre el Comitè de vaga del
que, en el fons, ço que s'havia cercat demanant les responsabidat pas, segurament, tot «1 que es- bà de València. — Fa molt temps Metropolità 1 els representants de
litats polítiques i ajornant en mantes ocasions, per mor de debats, devingué quan l'Estat s'incautà de que es ve parlant a València de les l'Empresa constructora, en presència
inddents i situaciorú especials, que s'avanoés en el camí de l'e- la xarxa telefònica de Barcelona i negoclacons entaulades pel conces- del senyor governador civil i "de l'alfectivitat no era sinó afeblir, suavitzar, enspallidir i fer gairebé impedí que passés a mans de la sionari de la xarxa telefònica urba- calde.
En dita conferència es redactaren
Mancomunitat ,a qui de dret perta- na d'aquesta capital, el nostre bon
de pura tramitació formularia la sanció militar. E s fonamenta- nyia 1 a la qual tothom desitjava amic don Joan Antoni Mompó, amb une bases que el Comitè de vaga preva, demés, en la consideració que si tota rigor sembla natural que passés, a l'objecte que mi- una important casa de Estòkolm sentarà a l'Assemblea d'obrers.
en judici sumaríssim, no és tan versemblant, a penes si hom la Dorés el servei com aquella Corpo- i (Suècia), dé fama mundial en el que CANVI DE LES CARPETES PROVInostra sap ferho.
1 fa referència a telefonia." la SocieSIONALS PER TÍTOLS DEFINIcreu possible, al cap d'un any i mig de comès el delicte. Segons ració
Dèiem aleshores que en el fons tat •Allmanna Telèfon L. M. EricsTIUS DEL DEUTE
ell, fonamentant-se en això, s'havia aixecat l'aldarull — també se- de l'actitud de l'Eetat, o del Cos da son».
L'Alcaldia ha disposat que a partit
| Telègrafs, no hi havia més que la
gons ell — de les responsabilitats dels polítics.
Recordaran els nostres lector» que del
dia primer del pròxim mes de

L'Estat cedeix els telèfons de València a una empresa estrangera

Cal confessar que aquest criteri és compartit també per bona
part de polítics, comentadors i periodistes. E l simplisme1 és sempre una comoditat, encara que no sigui mai un encert.
Realment, en l'opinió qne acabo de transcriure, tots els elements són veritables, però és precís canviar els termes. No és
que es denfanin les responsabilitats civils perquè, per mor del
temps transcorregut, no siguin tan terribles les sanciona militars,
sinó que, tenint en compte el temps transcorregut, i, per tant, l'afebliment de les sancions militars, creien els polítics que el seu
afer concret podia anar molt a segon terme. I , amb previsora
habilitat matinejadora, cerquen ja la coartada.
Sigui com sigui, sempre ens trobarem davant del fet que,
deduint conseqüències diverses d'una veritat q|ue tothom creia
indiscutible — la poca rigor de la justícia militar al cap de tant
de temps, — es tenia en certes esferes la sensació que les sentències militars tirarien, com sol dir-se aigua al vi.
I, en aquestes circumstàncies, es produeix el fet de la condemna del coronel Jiménez Arroyo. Crec que, amb tot el que
precedeix, es pot fer càrrec cl llegidor de la ynportància que,
en aquests moments, assoleix aquesta sentència.
Taat si prenem un punt d'albir, com si prenem l'altre ; és
• dir, tant si admetem l'esplkadó qne ens donava l'important
personatge polític aíludit, com si 1* girem de la faisó que he intentat assenyalar,' ens trobarem sempre que el rigor de la
sentència condemnatòria del coronel Jiménez Arroyo tira per terra

1 inqulna contra la Mancomunitat. en un principi es tractà per l'AjunPerò no ens crèiem qu« tan promp- tament de munlcipaütóar aquest imte els fete ens vinguessin a donar portant servei arran de l'Incendi esla raó. Vegi's el que ha succeït a devingut a a xarxa, el qual deixà
València. La xarxa telefònica d'aque- incomunicats durant alguns mesos
lla capital — explotada, com ho era els abonats. Fracassades les dites neabans la de Barcelona, per un parti- gociacions, el conceesionari, accedint
cular — fa uns quants meeps Va és- als desigs del Cos de Telègrafs en
ser destruMa per un Incmidl. L'Es- { l a eeva tendència d'agabellar per a
tat inicià aleshonee l'expedient per i'Eetat les xarxes urbanes, acceptà en
a incautar-se'n i explotar-la directa- principi la cessió a l'Estat, mitjanment, com ha fet a Barcelona Però çant certes condicions, entre les
tot d'una aparegué una poderosa quals figuraven com la més imporcompanyia estrangera que soUicità tant la de substituir els actuals quaque se l i fes cessió d'aquella xarxa droe per altre» anomenats mdltíplet*.
I l'Estat h i ha aocedií. Els valen- de bateria local, mé» moderns i que
cians es mostren molt satisfets de la havien de produir una considerable
solució perquè eixí tenen assegurat millora en el servei La lentitud amb
un bou servei. I l'argument que fan què ee tramiten tels coses qne es
tots elle és «que ja han vist a Bar- refereixen a l'Estat, impedí la prompcelona com explota e k telèfons l'Es- ta millora del servei que justament
tat».
reclamaven els abonats, 1 en aquesta
situació sorgí la poderosa casa
Resulta ben patent que el que no Ericsson, potser la primera al món
es volgué conoadir a la Mancomuni- en el ram de telefonia, desitjosa de
tat—a pesar de tenir-hi aquesta un fer negocis a Espanya i de demosdret indiscutible, com ho demostra trar pràcticament, explotant una xarcl lluminós dictamen dea Col·legi de xa important com la de València,
Advocats — s'ha concedit a una com- flas on arriben els seus mitjans i
panyia estrangera que no ha pogut i la eeva suficiència tècaica.
al·legar oap dret, però qoe és "poderosa».
Per això, junt amb is Important
Vegi'o *1 que diu «1 nostre con- ' casa de Madrid, Viuda t Nebots de
frare «La Correspondència de V a - B. Prado. constituí una societat a
lència», en son número del 12 d'a- Madrid, la -Companyia Espanyola
j de Telèfons Ericsson, S. A -, l'oblitc[ quest mea;

Municipi

febrer, cada dia feiner, de quatre a
sis de la tarda, llevat dels dilluns 1
dissabtes, poden presentar-se a la Dipositaria municipal. Jiiuada a la
planta baixa de la Casa Consistorial
les carpetes provisionals representatives d "Obligacions del Deute Municipal, emissió del primer de juliol da
1822. Exposició Universal, per a ésser
canviades pels corresponents tlleia
definitius.
L'AJUNTAMENT PAGA
El senyors professors que cobren
mensualment de l'Ajuntament poden
presentar-se a fer efectiu llur crèdit.
EL CARRER DE LA BOQUERIA
Als aparadors dels Magatzems de
Santa Eulàlia hi ha exposat un magnífic pergamí, obra del notable artista Ea Josep Trtadó. que l'Agrupació
de veïns del carrer de la Boquena "i
transversals en fa ofrena al Uoent
d'alcalde En Martí Matons, com a
penyora de graiitud pels bons serveis prestats per dit senyor en benefici del d.t carrer.
Ee mpilalt indispensable que 1*»
notes que ans siguin tramet i
per a la publicació vinguin redactades en català i amb concilio periodística.

|ràg.
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DARRERES
PENÍNSULA
COMUNICAT OFICIAL DEL MARROC

Madrid. 30. x-ry) matinada.
Comunicat oficial d í Guerra de! d'a
SO d« gener:
«EJ general encarregat del comandament i despatx comunica a aquest
mfriisleri:
Ko res de nou.»
REFERÈNCIES DEL CAPTIVERI
.NKtiilla. — En el captiven moriren.
R més dels soldats Ja dits, deu paí«ans. «Dtr« aquests quatre doocb.
Dijous va saberse al campament
«Ms presoners !a neticla del reixat.
• leo tal la joia que aquella nit ningú
v« dormir.
Aquella mateixa nit sels afigura e!
narili que anavli a rescatsr-Ioa, pro
idvlnt-se una Joia immensa
EIí soldats rescatats conten «acenes
d'horror.
Lo fam arribà a ésser tanta, qoe els
talgué menjar-se deu gossos que els
«rren molt volguts per haver seguit
umb ells tot el captlverl.
Nomé^ va salv^r-ee el gos anomemat rCompafiero». I-s dóna el cas que
oquerfí pobre aniniul fou «1 primer
dV.mbaiT«r a Alhuceinas t el pr.'ioer
ds deeembatrar a Melilla.
/ EI* soMaU també han reUtat la
tnrversitat «l'un moro guerxo, anomenat Hamad, al qual deuen la majoria de les pallisses i que fou el que
va assassinar el soldat Cassia, sotmeimlAo a hornroso» turments.
Les palllsees es prodigaven per fets
InMgnliflcanW.
En certa ocasió donaren 25 garro•tarieí al soldat Ferran Santos López
per haver canviat amb un hebreu una
corretja per un tio» de pa. En Santos
va fer-se escàpol, pert fou capturat
novament.
K ITiospifal es troba gravitsimaKtent malalt el soldat Ramon Frau.
al qual, per a rean:mar-lo. s'han adtninistrat injecions d'oli cemforat.
Us oficials arribats acf diuen que
Abl EI-Kr m és un home menyspreaMe, dur ile cor, que recentment es
léu proclamar soldà entre els seus
EI seu germà, que estudià a Madrid, cckmpta amb grnns simpaties entre els ex-presonere.
En moltes ocasions aquest evità els
mals tractem dels moros guardiana, i
no poques vegades calmà la fam de
molts captius. En certa ocasió trame<é tres ous a cada captiu.
En el camp, el germà d'Abd-El-Krim
>iè molts partidaris.
Els oficials vivien en un Uoc estret,
lots amunleguta
Portaven tres mesos sense rentar-se
i no tenien robes interiors.
La misèria ha fet estralls terribles
en tote. Han conviscut amb malalts
de tifus, i per m raclo no han mort
*inó tres oficiala
Una nit foren portats els soldats a
3a una de la matinada, a treure ans
Sacs d'ordi que havien calgut a l'aigua, produint ?e 18 casos do tifus.
Vn dia van íugir tots els soldats de
la inferraeria. inclús un paralit:c. nomenat Maure. ignorant-se la sort que
enrregueren. L'n altre anomenat Cref)>o. que era gairebé orb, ea perde
de la resta dels seus1 companys, essent capturat quan Ja era prop de les
n ps tres avançades.
Dels oficials arribats a Melilla, hi
havia malalta dc gravetat, els senyor?
Alvarez Grírtón, Vlvanccs, Barrondo,
Vandnra i Sànchez OcaAa.
1.3 causa prlncial dc la malaltia
que pateixen és haver begut a'gua
pudent durant tot el capilvorl, po x
apagaven moltes vegades la set en
les aigües d'un bassal on s'abeurayen els ramats.
.Amb tol, alguns soldats |>ogueren
treure aigua d'un pou (Ton se'n pro veïen els moros.
El general Navarro ha patit disenïtrta.
Zl coronel ArauJo està malalt de!
Alguns oficials han contat la trista
fl del tinent Arévalo, que s'esdnvlngué així:
Vn d!à «Ts moros estaven maltractant a garrotades uns saldats. Aquests
es queixaven dolorosament i els oflclals protestaren del fet brutal.
El capdavanter dels barbres kabllenys preguntà:
- Cul és que gosa a protestarT
(Els oAclals, tols n la una, contestaren al moro Insolent
Aquest va exigir cl nom (Tun. 1 cl
Citem Arévalo, amb abnegació admirafcle, •declarà que ell '~a l'iinic
tisponsatile.
,
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Sembla molt més vell del que cer- ei-Krlm, consistents en tres rtílot
H^idatnent oi moro va donar ordre < afusíüatt. warnedlatament els seus
lles d'or, dos anells, i una caua
res pon els seus 56 anys.
als altres moros de Illgar-lo. portant- guardi aos.
lo després a un camp desert, on II
Dóna detalls interessants del seu do cabals.
(E3s moros, aquests últims temps,
Els delegats digueren al senyor
donaren 50 garrotattw. csbravanta·hl estaven cUl^pite a saludar militar- captlverl.
d'una manera salvatge.
Confessa que els fumadors usaven Ecbevarrieta quo d cap no poíta
ment e!e caps I oUciate espanyols pre.
D'cnçA d'aleshores el tinent Artva. sonerd que cren de grau superior al cigarretes fetes amb cafè torrat, fu- descendir a honrar els particulaiv
lo no fou altre. 1 dies després va cau- eeu i usaven Iguals distintius Jeràr- lles fines seques 1 palla embolicada
El tinent don Joan Casagolllotj ^
on paper dels sobres.
re «n IHJ llit mlseraible, en una màr- quics que en nostre exeret-..
íam:lia biscaïna, únic oficial per u
íega de palla, per a no aixecar-fc-:
Confirma qne els soldat» devora- qual el senyor Echcvarrieta pon«u
(Ei captin Antoni Hérez Garcia, que
més.
una fcarta. 1 encàrreee perUcal*«
fou fet presoner al Talutx «Antònia ren tots els gossos.
El desventurat tinent va cridar, una Terres», slta quedat voltmt4rlam«;nt
—L'tllUm d'aquests gobsos-diu el va morir el dia abans del rescat]
nit. el seu company Troocoeo i U entre ois rtíany» per baver-ee enamo- coronel — em féu llàstima, perquè com diguérem.
era vell i no tenia dents, com Jo.
va dir:
Els moros digueren al senyor Ecbe.
rat apasKionadammu d'una mora.
—Sé que Ifs merves forces s'esgoten.
Les noticies de la península eren •arrela que tenien municions i ca
!-:: nombre de presoners rau alts
perO abans de morir et prego que, si quan f'eadfcvtngqft el desastre, era de conegudes pels trossos da diaris en nons de fusell per a dos anys.
algun dia Espanya us rescata, que 5W; eís rescatat» són 336; la resta ois quals venien embolicats ets paAfegiren que estaven disposats 4
vagis a abraçar els meus pares.
quets.
continuar la guerra si Espanya «
mori «n el captlverl.
Els dos companys s'atoriçaren. I ,
Algunes vegades reblem diner ama- negava a pactar amb el RlffTol* els morts durant cl caiptiveri
poc després, el tinent Arévalo deixaEl comissari Interí, senyor Mpez
gat sota les etiquetes de les llaunes
foren
enterrats
l
ste
rescalat*
u-uen.
va d'existir.
Ferrer passà tota la nit del diasabt*
de conserva.
plànols
da
la
situació
topogràfica
del
.V tinent Troncoso 11 encarregar ca
Altres vegades tinguérem la sor- 1 diumenge sense dormir, ocupuv
les funcions d* metge des de la mort cemenUïl. TamW ban dit als riíenys presa de veure que algunes de les se de tot ei referent a l'embarcament
dol tjnent de sanitat del regí mant que, si respaotaiven aquells U,-»ca, al- dites llaunes venien plenes de pes- dels presoners.
gun dia els valdria diner.
d'Alcànlara.
Acompanyat «Tun policia ha arri.
C&s captius, dirigits psl sergent Va- setes.
Durant el captlrer!, l'esposa del t i Parla de la caiguda de Dar Queb- bat el moro qne tant ha fet parlar
nent Tro oc ciso va donar a llum dos saUo. enterraran e>s cadàvers que que- danl.
i diu que és inexacte que la aquests dies a Madrid, Muley Musts.
bessons. Ija mare uuorí. E i tinant daren a Anaual 1 Iquertben.
fè, a disposició de l'Alt Comlssírl
posició
es rendís.
Troncoso encara Ignora la desgracia.
Ea sergent Vasillo reconapué el caInterí.
Alió
va
passar
així:
Màlaga. — Tots els o&dals resca- dàver dal general Silvestre; 11 faltaL'«AntonIo L6pe2., després de cem.
Sabut
el
perill
en
què
es
trobaven
tats estan persuodite que «1 general va el llavi superior. Quan tomà per les nostres vides després de la retira- pllr la seva missió de repatriar «1;
Femèndez Silvestre mort els primers a enterrar-lo veié amb soipres* que da d'Annual, reuní als caps i oficials presoners, sortí ahir mateix cep a
dies del mes d'agos< de 1921. poc des- se l'havien endut
als quals els vaig demanar que ex- Màlaga
prés del desastre.
'Bis periodistes portaren amb el ge- posessin Uur opinió.
Com detall complementeri de la reAfegeixen que el cadàver fou trobat neral Navarro, sl qual està molt demesa, se sap que les autoritats ltl\.
Aquesta
fou
unànime
en
el
sentit
en un barranc, i quan. dos dies des- macrat i amb la barba blanca.
de reconèixer la necessitat de pactar 1 flanes i la representació d'Espanye
pnès s'intentà de rescatar-lo, havia
D*gne que cl captlverl fou molt pe- les condicions de rendició.
que anaven a bord. aixecaren «cu
desaparegui.
nós, l , en proguntar-U si ihavia estat
del lliurament, fent-bo constar en els
El
coronel
ArauJo
digué
que
es
fes
El coronel Mar el las aparegué mort tractat igual quo els altres oficials, per escrit, firmat par tots els pre- | termes oficials, un notari moro que
en un planell prop d'Annual. Tenia contestà que pitjor.
acompanyava als representants del
sents.
cinc baies al costat dret
CoaMrmà que havia sofert amb paHa pogut conservar el document Maghzen.
P.ls moros d'Aydir viuen bé. Són ciència la pena que l i infligiren els
DE GOVERNACIÓ
nets 1 tenen diner, fwró llurs costums moros de penar al coll una gran car durant tot el captlverl.
Afegeix que quan parlava amb els
són salvatges en alt grau. com d'i.n dena.
Madrid, 30. 8 matlca<b
caps moros tractant de fer venir Kapoble primitiu.
(El sots-eocrotart de Govcroadó ba
Diu que menjava .v> grams de coca dur Amar a quedar-se els resens, els
Quan posaren la cadena al coll tíel d'ordí cada 24 hores i que traginava soldats assaltaren la t r i n x e n i fu- manifeTtat aquesta matinada als periodistes que havia «trot on telegr*
general Navarro, l'edecà d'Abd ei- la pedra destinada a la construcció giren.
ma del governador de Baroedona en
Krim, anomenat <PaJarito>, exclamà dels caseríus.
Alguns
infeliços
oficials
els
seguiK-t enr-allat:
La fam era extraordinària, 1 per ren, però els uns l els altres (oren qtrè ocenunlcsva que els Obrers dèl
Metropolità bawten arribat a un setnl
- Això ós una e r m c-mièdli, poró és això con£t:tuU una distracció frenecessari porq'iò el poble es p^sl nl*- qüent el parlar de la confecció d'un morts.
art*) els patrons, sooaptaat uns 1 alVan
quedar
a
la
posició
amb
ArauJo
groi.
menti, o citar lees cases on es menja 10 oficials i 15 soldats, els quals fo- tres la fórmula proposada del senyar
Durant el caiptiveri làT.!»' n orlren més bé.
Raventós.
ren fets presoners.
21 L u ' n i d'intanterla Frarcísc M11Ha afegit que U ocmnmicava al goAfegí
que,
malgrat
la
qualitat
de
El
foc
entre
els
dos
bàndols
eneftos I ar.ànde» 1 cl tinent de smltat
vernador de Sevtllf l'arribada dei Rai
l'aliment
l
dels
cigrons
crus.
espemics
fou
gran
per
la
cobejança
del
Serrano, que soíri el contagi del t i a la capital andalusa, procedent del
raven l'hora de l'àpat amb gran dalè. botí.
fus.
EI coronel ArauJo fou mís ben tracKadur Amar va voler quedar-sc amb dos de Doftana Ha estat rebot sl
FJs oficials rescatats rer^r-iixen inle- tat a causa de l'apariència de més els presoners, però Abd-el-Krim l'o- moll pels Infants, autoritats i persoressant* i dolorosos detalls dels assas- vell, malgrat que el baró de Darali- I msnaçà 1 hagué de lliurar-los.
nalitats. En !'exprés ha sortit cap 1
sinats comesos pol», moros ett la per- Uos lé do «anys més.
L'n moro digué que Silvestre s'ha- Madrid, trüjutant-sc-ti un afectuós
sona del comandant Villar i Jel cuEl càstig de la cadena coincidí amb via saVvat, però el fet no tingué com- acomiadament.
p'tà Salto.
l'època
en la qual els fills del general provació.
OETENCIONS
Cl (primer fou afusellat 3 titol de tractaren
d'organitzar un complot per
Araujo diu que el camí entre Annual
protesta dels rebels contra l'oeopactó tal
l
a
peMcta
ba detingut a Jerez de l i
d'aconseguir el rescat mitjançant i AUtucemas és molt muntanyós.
de Dar Drius (por les nostires forces.
nu cop de mà.
| S'han do salvar tres cadenes de Frontera un estafador conegut per
L·l dia que fou tirat a focs el valJoan prosner, autor dlnnoníbraW»
EI flll del general Navarro, per a muntanyes.
•coll «Juan de Juanea» pels dispars
cetaSes comeses a Madrtd i a Andaluaconsegn
r-ho.
havia
preparat
un
cop
Els
moros
formen
actualment
frodo l'enemic, d s moros obligaren els
sia, bas em negociat' milions ds reis
presoners a contemplar cl trist es- consistent a comprar -SO guardians, pís regulars amb xlrimics.
Se sap que el coronel Araujo í els brasilets falsos.
pectacle dc l'enfonsaraent Jel vatxoll. que desembarcarien a Alhhucemas i
assaltarien el ca&criu per a rescatar oficials que eren en la defensa de la • L «REINA R E O E H T E D - A R R I 8 A 0 *
essent, després, novament tancats.
eis captius. Últimament es deixà cór- posició de Dar Quebdani. seran porMàlaga — Aquesst matí ba ancorat
El dia abans del rescat delü pre- rer el p l a
tats al fort de Rostre Gordo.
sl pon el creuer «Bélna Beflents». «1
soners (AB moros pegaren rakotiada
El general Navarro ha fet una de- 1 £1 tinent coronel Pérez Ortiz, un al- qual. estant a Algeclras. reoé un raa la casa d'Afcd-el-Krüm, eodueat-se'n claració Importantisslma; diu que con. tre dels rescatats, ha pogut conservar
éls matalassos i tot el que hi havia serva telegrames i tots els documents un voluminós Diari que portava 1 quo dioérama que l i ordenav» de venir
ha escrit en anglès, per a evitar que a Màlaga
d'uMlltaf.
oficiala
S'ignora la missió a la qual *«r»
els moros bo sabessin.
íLa vida a les quadres es feia tmNo pogué contestar a moltes cartes
destlneL
posstb'.o temps ha; tant, qu« els mo- que
A
D
*
tots
els
detalls
del
captiverl
*e U dlrgireo des d'Espanya, de
En el corren «Sister» ba arriba' «
ros entraven tapaiK-se «1 nas i düetu les quals
n'hl arribaren molt poques pensa publicar un llibre.
primer presoner rescatat, el tinant
que els presoners pudien.
Aquest
iinem
coronel.
Peróz
Ortiz
Quan ois moros menjaven faves, un
aviador Garcia Pefte.
Un dia d'agost eu quà foren tan- tinent
captiu csrcav» les tabellos per es troba en excel·lent condició militar.
En el mateix valx«ll han tornat is
cat-, per ordre d'.Vbd-e!-Krto. tH&i* les escombraries. Ics netejava, i d'a Manà el comboi a Igerlbcn 1 després
tocà la retirada per ordre del general majoria dels- periodistes msdrikiys
ren do dcspiilar-se, quedant tots mitf quesla fatsó feia més bon à p e t
que anaren s Mel lla, amb mótiu
Navarro.
a-sfUiats.
Gairebé tots els captius es deixaren
TXa dies. tanibé de! mes d'agost, la barbfl, però alguns s'afeltaven amb
Fet presoner a Mont-Arruit, /ou l'ii- rescat dols presoners.
En el vapor correu han tornat *»
no begueren aiBua, i úHlmameni se una fulla de màquina cbmoiada cons- nic iHès de la posició.
susMataven amb cigrons cuits, sense tantment eo u n à pedra; altres, per à
Diu que Déu el protegí per a abra- Melilla ol comte de Aguilar de lo**
çar la seva esposa i els seus des filla triUas, el marquès de Sento D·uc··'
sal ni grdix. 1 per a evitar que els afattareo, utilitzaven vidres.
moro» els illeve&sln aquest ünic miqà
La seva esposa ós cega rfetma dels go. el capità d'enginyers senyor TrcoEI general Navarro procurà ésser
coso, germà del tinent d'arttlleri·
de vWa. es guardaven els cigrons a sempre veraç amb els moros. 1 aix( sofriments.
En el moment de dembarcar es tro- del mateix nom, que ha estat allll>,,|^,
les butxaques, meqjant-se'ls do^prós pogué conservar la ssye autoritat;
I un ajudant de camp ddl general
com si fossin torrats.
amb tot, es veié obligat a treballar baren ambdós esposos, produtnv-se varro.
una
escena
acoradora
Com dèiem anteriorment, tots els davant dels «se swnts l dels soldats,
EI tinent Pefla afirma que caiguó
presoners parlen amio elogi del ger- amb objecte de vexar-lo.
mà d'Arod-el-Kríim. que es mostrà aalib ; Els soldats conten que el general presoner quan tripulava l'aeeroplà
ells compassiu, generós i humanita- cantussejava mentre traginava la pe- amb el tinent Florencto.
Foren portats a un morablf, on els
ri ; però fa tres mesos que m a m à a dra.
• mostraren algunes dones mortss per
Pei. i empitjorà la M<uacló dels preQuant s l desastre, no diu res.
les bombes.
soners, agreujada amb les proclames
Afirma que quasi sempre fou disl a Unió Jurídica Catalana h* '*'
del general Burguetc que provocaren cret, limitant-se a breus cartes a la • Bo'ls condemnà a ésser cremat viu
En Florcnclo l crucificat En Pofia
m é s el següent telegrama:
un règim de major severHat. .
seva família.
l
Després se'ls perdonà, però sofrlen
<Sr. comte de Romanones. —
Divendres AUl-el-Krlm orldà efl geEl general Navarro dóna impret- grans rigors en el captlverl.
«*rid.
neral Navarro. dlent-H que l'acomle- sió dc gron cordialitat l afectuós caTenint nalletes ftdsdlgnes es tro>-^
El tinent Pèfta est guó gravíssim.
dés dels oflcml.s. el rescat dels quals ràcter, malgrat la seva fama d'home
I El supervivent relata escenes esgar- .resoldre pr>»Hema Boglaroent jtetarW
estava acordat, 1 que tots procuressin rígid.
que afecta interessos vltalls Catalunya,
que, ·:ti lotnar a i.apanya, es realitzés
Fon retort a Melilla pels seus dos rifoses del captlverl.
Assegura que Abd-El Krim 11 prome- preguem V. E. se serveixi «sc^iw
una obra de pau i c vllluadora al
ambdós militars, oficials de caRlf.
valleria, per la seva esposa, i la seva té pagar-li 1,300 pessetes mensuals per prèviament Mancomunitat, Acs^nu3
Jurisprudència Barcelona, Col-tegl
AfOgi qu« existia on complot a Es- filla, infermera durant la campanya. a volar a les seves ordres.
Aquests oficials també parlen de .Advocat» 1 aïtres conporaolon» Jurhwpanya per a s^tar la tomada de quaIJI seva arribada s la ciutat fou
l'estrany complot forjat a Espanya ques catalanes.
tre presoners.
objecte de grans ovacions.
per a assassinar el general Navarro
El sahjden. H Consefll Dlrectlo •!« ' *
A les instetenle preguntes del geneEls altres vénen cn la mateixa BI- i diversos oficials per tal que restes- Unió Jurídica Catalana.-MaW·ns. Anral Navarro. Abd-El-Krira 11 digué: loacló que el general.
sin secrets certs detalls del desastre guera. Jover, Noguer, OSasferrer.»
— Tu ets un d'aquests quatre.
Quedaran a Melilla, fins que es re- de Melilla.
Conten que el M de novembre in- biiv Instruccions del Consell Suprem
tentà fugir el sergent Vasafile. que de/Gt:iMTiï I Marina.
REGALS A ABD-EL-KRIM.—DETALLS
iDHanenge s la nit eoctiren cap »
tants serveis hwmanttarls pra»!* en J Els periodistes també parlaren amb
Melilla. — Quan els delegats d'Abd- ' Madrid par a tractar precisament d ^
unto d sltres rrmipanys seus.
cl coronel ArauJo.
ol-Krlm entraren en IVAnfonlo Ló- quesla qtiestió, dc senyors Borrt*
D<»s;ol>en peis moros, fou form-ií
Aquest habita en una casa dc molt pes*, cl senyor Ecbevarrieta remeté , Palmi : BdiAle, degà i manW» d »
andb cadenet ; aigoaia al ocfll. essent 1 modest aspecte.
| als moros els. reçals destinats a A b d - ' GcMcc? sfc Hotete, fleqpeMlM* *

La qüestió del reglament
notarial
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LA V E U

Els Esports:
Futbol

D E CATALUNYA

Pàg. TT. — Dimarts, jo <Í< g^ncr de ïg^J

Futbol, Regates, Automobilisme, Tennis, Atletisme,
Excursionisme, Aviació, Ciclisme, Natació, Hípica, &

Els Campionats de Tennis del Món

REIAL MOTO CLUB DE CATALU.
HYA. PROVA OE REGULARITAT,
BARCEL0HA-8ARA0083A

ASSOCIACIÓ
Campionat de

Catalunya

iUROPA·U. E. DE SAN»
(Camp ds l'Europa)
europa, 9i Sana, 1
t?M ^rao inoItHwll w conyi syà al
Mtnp del» aoropaus, per a preseadar
la 11 ui sa entre aquaüe i «ds sansencs.
Com era d'esperar, donada la Importància que per al primor dels contendents, tenia l'encontre, aquest es
desenrotllà en tarmes de gran apassionament, provocat, qui-sap-les ve^ades. per l'actuació poc aíoriunada
da l'àrbitre, el qual, ea algunes ocab'oas. més que desencertat, sembla
parcial en «1 seu comportament.
S'inlcU la brega amb formidable
empenta d'uns i altres, i arribant els
europeus repetides vegades a la por la
del Sans. donant lloc a Eo Pedret
d'efectuar parades magnifiques que
el públic aplaudeix amb entusiasme.
Als deu minuts de joc. aconsegueix
«1 Sans el primer gol. per mitjà d'En
Feliu, rematant un centre d'En Rlni.
Ala pocs momenis incorre el Sans
ca •pecalty·; el tira En Pelaó i repel·leix En Pedret ta pilota magierralment; però l'arbitra, aUegant qna
el porter sanseoc s'havia avançat
abans de picar En Pelaó el «penalty>, ordena la repetició d'aquest.
Aquesta decisió, al nostre entendre
complalament equivocada i arbitrària puix que l'àrbitre no assenyalà
l i suposada taSta d'En Pedret fins
qrce aquest hagué repel·lit la pilota,
originà una protesta general, invasió
do camp. Intervancló de la guàrdia
civü, eta Després de llarga estona
da suspensió, es reprèn la lluita, no
variant el resultat d'empat a on gol,
fins a acabar el primer temps.
La segon» part comença amb on
atac formidable de l'Europa, que desconcerta l'adversart. En pocs moments, aconsegueixen els europeus
des gols magnífics, per mitjà d'En
Cros i Alcacer. L'Europa segueix dominant netament; amb tot. en una
escapada d'En Feliu, entra aquest
on altre gol pel seu bàndol, no dooam-lo l'àrbitre per vàlid, al·legant
•offslda». Uns i altres lluiten furiosament, destacant-se del Sans. En
Sancho, el qual acut a tot arreu; puix
que els mltjos-ala 1 els davanters
fluixegen visiblement; i arriba e] final de l'encontre sense variació en el
resultat.
Ò capità de requin de la Dnló Esportiva, senyor Solà, s'acostà a la
llotja de la premsa, pregant-nos que
protestéssim, en nom seu de la de
clsló de l'àrbitre en fer repetir el
•penalty», i en no donar per vèiid
el segon gol entrat per En Fellu.
Els equips s'afllaiaren alxl: Enro: Bordol, Serra. Vidal, Bonet, Pe>. Artisns, Pellicer, J u l i à Cros, OlivKIa I Alctóer.
Unió Esportiva de Sans: Pedret. Solà, Moltó, Hclbig, Sancho Banadima.
Blnl. Costa. Feliu. Franch i Ribera.
L'àrbitre fou En Croella: estigué encertat en algunes ocasions; en altres,
completament desafortunat

C

SABADELL i K9PAMV0L
(Camp del Sabadell)
Sabade", 3; espanyol, •
Els sabedeOencs han volgut res—
cabalar-se de la derrota que U Infligí nEuropa. «escolUnt. per víctíma l'Espanyol, al qual. en on partit
compctldissim. van ce ren pel nombre
da gols apuntat
Jugaran p d Sabadell: Estruch. Cat«do. Montaner, Morera. Llumà. Detv*os. Molins. Bertran. Marti. Tena i
Castellet
Per l'Espanyol: Ibars. Canals, Moot^slnos Trabal. Elías.
Sanahuja,
Malrlot Tonljoan, Peidro. Alvaree i
Ventarà.
ESPANYA . TERRASSA
(Camp de l'Espanya!
Espanya, 3; Terrassa, l
Sota las ordres de l'Arribas S'alíptaren així als equips:

Motor

Estats Units, Romania 1 Portugal t
segurament donaran Hoc 3 episodis
emocionants, dels quals amb piou
(eines tenen idea els nostres esper
tius. que mai han vist de prop tan
preat estol de grana tennistes, entro
els quals h; han el» més cèlebre? Jogadors del món.

Aspecte del formós Palau del Parc.
transformat par la celebració d'aquesta festa mundial, gràcies a les
facilitats donades pel nostre Ajontament
En prtaner lloc es veu la pista secundària, i en darrer terme la principal, amb les tribunes adjaoents. la
llotja d'autoritats al fons 1 l'atnpla
galeria, podent contenir en conjunt

més de tres mil especial ors. Entre
les dues pistes hl hauran les 50 llotges totes les quals ban ostat abonades, malgrat llur preu de cent duros
cada una pels deu dies.
Dijous vinent ha de començar el
Camp onat en € qual lluitaran els
nostres millors Jugadors amb els campions de França, Gran Bretanya. Dinamarca, Polònia, Suïssa, Holanda,

Espanya- Bota, Perelló, Vidal, Vlemes. Blanco, Cortés, Orriols, Alfaro,
Dalmau. Ossos io i Plaza.
Terrassa: Munlll, Massagué. Fornells, Segarra. Pa pell, Fernàndez,
Roig, Redin, Canals, Torrella i SontolàriaEn els primers moments, aconsegueix el Terrassa imposar.se, marcant el primer gol, rematant una
•còrner». Un .-penalty» contra el Terrassa el tira l'Orriols fora.
En la segona part, els espanyolistes ataquen formidablement, x. fruit
de la seva tenacitat és un gol masníflc entrat per En Cortés, establinlse l'empat D'un centre da l'Orriols,
marca Eo Dalmau al segon gol cspanyista; essent En Vierner qui aconsegueix el tercer ds «penalty».
Uulta el Terrassa furiosament per
a millorar al resultat aconseguint
on segon gol. producte d'una "coroer»; però els desigs de vèncer o
empatar resten fallits.

Formaven l'equip vencedor: Bru, jugaren, com aKwttoian í « * o . amb
Massanet. Espuny. Riera, Mauricto, molta fe 1 empenta, si bé només en
Gamls, Beu I I , BeoageE, Can cela. dues ocasions arribaren a inquietar
llnre aidwerearts, els quals dominaren
Llinàs i Alen,
'
coonpletaiment el joc.
Per presentar-se la Unió amb dos
FRANÇA.ESPANYA
supienss, hagué de canviar la íonnaEI partit disputat a Sant Sebastià ció de la lluita resultant molt ç o c
entre els representants de França I efl<aç, la ousi cosa j>rlvà als ssus
d'Espanya, fou guanyat pels espa- ràpids tres quarts dels formoses atacs
nyols, per tres gols a taro. El pri- que en altres ocasions havam presenmer gol l'entrà En Moojardin. re- ciat. Malgrat això, aconseguiren una
matant un centre d'En Piera. El se- I marca molt ban assolida, en cotoengon raoonsegui En Zabala. i el ter- i ç«r la segoaa part. que no fou transcer, també En Moojardin. Dels da- i tonnada. Dos assaigs més foren favanters, el cníllor En Piera. L'equip 1 llats de molt, poc, així com també un
espanyol dominà rempre; en la se- d rep -gol, acabant el -pardt amb el regona part en absolut.
sultat de tres a zero a favor de la
Unió Eejiornva.
L'equip espanyol s'alinià així:
Zamora, Vallana. Careaga, Saml•E's aueles del sant Andreu han
tler. Meana, Pefie, Piera, Zabala, millorat molt llur joc, arribant a desMonjardln, Carmelo i Acedo.
concertar els adversaris, però els manPer França Jugaren: Chaurlquès. ca encara aquesta tècnloa del rugby
Garablln, Mony. Yayant Huguet, rpïe s'adquireix amb la pràctica, i soBonnardel, Dewaquez, Bronze». Ni • bratot amb un tooo caipità. No dubtean
làs, Dubly i Bard.
que on els pròxims partits donaran
algun dlsgusí a llurs contrincants.
CORBECLITA
De la Unió Esportiva molta energia,
però ea notaren alguns punts flacs;
R U G B Y
no era el Joc de çertlts anteriors; formoses escapades malgrat les males
lluites, puix la segona línia de daCampionat d'Espanya
vaniera íparavà el baló i tardava per
U. E. 8AMB0IANA • R. 0. 8 t ANDREU tant la transmisió «la tres quarts. Ea
'Ceanp de Sant Bol)
reeum: sl arriba a tenir més sort,
Sambolana, 3; Sant Andreu, 0
hauria pogut marcar dos o tres asL'üllim partit de la «cpoule B= es saigs més.
disputà diumenge al camp de Sant
Del senyor Coyàs, qui arbitrà l'enBoi. guanyant-lo te Unió Esportiva, contre, pomés l'hom d'esmentar com
<{ue de tal manera s'ha classificat n. exemple a altres jirges oficials,
com a finalista del campionat
enèrgic 1 imparcial a la vegada, donà
Fou un veritable partit da casoplo- al ipanit un calra digne de desitjar
nat puix els minyons de Sant Andreu per a tots els partits, amistosos o ds
campionat.

JUPITBR . MARTINENO
(Camp del Júpitar)
Jupiler, 1; Marttnano, I
En conjunt, emprà millor Joc d
Martinenc. malgrat fàltar-li alguns
dels sens millors elements. El Jüplter. no tingué una tarda galra afortunada, circumstància que. da vencedor que podia resultar, oi convertí
en vençut.
EI primer temps finí «rpb un gol
a Bero B favor del Jtlplter. entrat
per En Tena. El primer gol del Martinenc. a la segona part l'aconsegui En Cara puig. i el segon, de «pcnalty.. En Costa, El* equips foren;
Jilplter. Castro, Gené. Campos, Peyró, Caillcó. Gumgau IT. Gil, Bumbau
I , Tena. Kaval I Gimeno.
Martinenc: Mariné, Colomé, Costa.
Comorera, Montfort, Bessas, Samsó,
Viïar, Carapuig. Barrachlna 1 Rodríguez.
BADALONA-ATLETIC DE SABADELL
(Camp del Badalona'
Badalona, If Atlètic, 0
Amb relativa facilitat aconseguí el
Badalona un esplèndid triomf sobre
al seu contrincant, marcant els gols
En Bao U , Llinàs, Benagcs, Alcu 1
GamU.

TAOÜIGRAFIA
CATALANA
08
J. E L Í A S J U B E R T
El millor llibre de taquigrafia
De venda an totes les llibreries
•a la nostra Aclmini·traaió

CATALUNYA A. 0,-O. A.DEPENDENTS
Catalunya A. 0.18; 0. A, Dependenta, 0
Domina corupletament «i Catalunya,
puix als Jugadors del Centra encara
ao han arribat a coHocai·-se i fogar
com han de fer-ho, i no pogueren, per
tan:, coctratesiar els atacs ràpids de!
Catalunya, que resultà ftualiata de ia
e^va ifioiÀs; itiilgrat el partit qua
el pròxim diumenge bao de dlspowr
m t M t e Natació 1 el Centre de Dependeuls.
Es disputaraa dones la final del
Cairpionat, el Ca.alunya Aüènic Club
. L'u'.ó lEsportiva Sazaboiana. ea
co^op j dato que oportunament donar«m a OOMÈur

Amb 48 concursants quedà tancada
la inscripció per a aquesta carrera,
bavenvec inscrit ultra als Ja pubyests. els següents:
Classe 1. S'de-cars superiors a 6M
o. cu
Josep Marta Vidal, Harlay Davidson.
Classe K. Antoclcles de cobicactó
superior a 750 c. a:
Enric Mestanza, Salmsop.
OC. X., Salmson.
Ebert Echmith. Salmson.
Jaume Serra, Salmson.
D&wndres a la a l t a l aocal social del Reial Moto Club do Catalunya, tingué lloc el sorteig per a l'ordre de sortida dels 48 Inscrita, l a
qual tindrà lloo:
Classes C i E-, a les quatre del instí. Recorregut, a 30 quilòmetres per
hora.
Classe D., a les 4*30 del mati. Recorregut 32 quilòmetres per hora.
Classes C. i K.. a les 4*46 det matí. Recorregut, 85 quilòmetres per
hora.
El primer concursant dels que efectuïn el recorregut a 30 quilòmetre»
per hora. tindrà l'arribada a Mora,
a les 9 hores. 17 minuts, 38 segons,
donant-se en el dit lloc una hora i
mitja de neutralització perquà p u gnin esmorzar, i ha d'arribar a Saragossa a les cinc de la tarda.
El primer concursant dels quo etectuia el recorregut a 35 quilòmetres
per hora, tindrà l'arribada a Mora,
a les 9 hores, 87 minuts. 45 segons,
i després d« concadir-se-11 la mateixa neutralització, ha d'arribar a 6aragosea a les 4 hores, 46 minuts, 50
segona.
El primer concursant dels que efectuïn el recorregut a 36 quilòmetres
per hora, seguint la mateixa pauta
que els anteriors, ha d'arribar a Mora, a les 9 hores, 17 minuts, 14 se.
gons. í a Saragossa, a les 4 horee,
6 miouts. 34 segons.
Les sortides es donaran a cada
grup amb Intervals de minut a minut entre cada concursant.
L'AUTODROM
Els trebèllG de construcció de l'Autòdrom van avençant d'una manera
formidable, i Testat de la seva construcció és tal, que Ja es veu la configuració que té la pista, donant
una idea clara del que serà l'obra
un cop acabada.
Actualment h i treballen 340 obrers,
el qual nombre augmenta cada dia!
i b han tirat 1.872 barrinades, ço que
demostra el treball intens que alU
s'efectua. Cal dir que tot just s'ecaba do sortir del període de preparació que, en aquestes classes d'obres és necessàriament molt llarg,
però ara, que ja s'ha entrat en el
ple període d'acció, es veu diàriament un canvi en l'aspecte da la futura pista I les obres es veuran avançar a passos agegantats.
La maqueta de l'Autòdrom. que està exposada als aparadors de la
casa Vailet i Boflll, ha despertat tai
interès entre «Is spormans, que
molts, dasvatllat l'Interès per la mateixa, han anat aquests últims dtes a
Sitges per a poder visitar els treballs
que aDÍ es realitzen, quedant admirats per l'impuls que es porta en
la construcció de la nostra pista.
La direcció da l'Antòdrom ens f«
avinent que té prohibida l'entrada al^
terrenys de la pista, per a evitar qoe
allí s'aglomeri la Infinitat de coriosos qua anaren a presenciar als treballs, els quals, no solament en privaven el normal desenrotllamenf.
sinó que podrien ésser vlotíme-;
d'algun accident, produït per IP-;
barrinades que coniinuament ex ploten i que transporten pedres a altures 1 distàncies considerables. Per
a vlaltar los obres cal portar un permís especial de la direcció, que strà remès a les oficines de l'Autòdrom.
Essent aquestes ordres molt rlgoro
sas, ho fem avineat a tots «Is ap
mans, 1, sobretot, als fotògrafs professionals esportius, per a evit.v
que facin el viatge tnrttitnvr-. pei
no anar proveltó dc l'osmotii
pormís especial-
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El premi per equips correspon al
Club Esportiu Espanyol.
I LA FEDERACIÓ CATALANA D AT'
LCTtSME
El Consoli Federal, malgrat h&verse'I presentat com a Junta desmembrada. dijous passat, amb l'assistència dels senyors ftarcia, Alsina. Pons,
Massana, Llorach i Caballé, tots ells
en plena afitivítttf dels seus càrrec8preiigutS el següent acord:
•Convocar una Assemblea general
| exiraor4ii>ària per al dia 8 del vinient
febrer, a fi de donar compte de la
impossibilitat d'actuar en què es troba el Consell, a causa del comporta, ment de l ex-secretari i ex-tre.sorer,
j senyors Rubira i Carrera, els quals
no fan tramesa de les documentacions respectives; 1 creient que això
: no té altre fi que una actitu;! medi: tada per a barrar l'acció de l'actual
1 Consell, acordà planejar la qüestió
de confiança, posant els càrrecs a
disposició de l'Assemblea. •

Ci.S> CAMPIONATS DEL MON
Ahir es van robn- telegràficament
lee Inscripcions oíUiaís del notable
Jugador roman* Mishú. i també la
dels jngadors francesos classificats
en la primera Mrio del seu pnis. Le
Benerais i Lacoste, així corn la de
I • \ .ampiona dc França, Mme. BiUoui.
La inscripció de Mlsliu. campió del
seu pals. Té gran intorts. per ésser
aqruest un -formidable jugador, .de
moll personal estil, k-s lillimeb informacions del qnal són immillorables.
Lacoste, nomenat ppr la srva FcdéderaciÀ • suplent de- l'equip nacional
lranr<>s.
un dels rnquetistes més
nons qi'* 1 " produït, la veína nació;
per ^sser.brillantissiraa la seva'actuació en el SPROH semestre dol passat óny, i priïn ipalment en la copa
Noel, ha pslisat recentment a la priAl mateix temps es tractarà del cas
mera rategoria. Es un dels jugadors Ribas, en el darrer IV Premi Jean
en cl qual França xifra las seves Bauin.
més fundades psperances.
I Volíem, per la nostra part. parlarLe Benerais- ve enlrenadissim. per ne un xic de tot el que pissi actualbavír pres pari en la majoria dels ment dintre de la Federació, i l lnponçuïsps francesos celebrats durhnf. terès vlvisslm que existeix per a
i·l passat any; té també resultats molt enderrocar, per tots els mitjans
bons. h s v n t vençut a Dupont, cam- l'actual Consell. Per ara no diem res
pin df França de dobles, a De Pon- i «sperem que la veritat surarà per
rbfvjlle. riimpló dél Nord de Kran- damunt de totes les enveges, i en
| la vlnenta assemblea, es veurà tal
ra, 1 a Danef.
' irnbf s'ha ImíCTil. Mm'v T^e He-I vdlta si la raó és dels que criden.
nerais. jugadors •d'intaxaWe estil, Nosaltres creiem que, malgrat el que
(me. al mateix ternp*. figura com >ma crida, sembla que tingui raó. no semdé les primeres raqnntes de la seva pre succeeix aixf, i tal vegada en el
naAtói Le B^nMais jugarà «1 doble cas present podríem aplicar-ho.
amb T.T-.oste i «1 cmxtn amb 1« seva
Velem en «1 fons de. tot això, la
«•^"«a. I aquest» el doble amb ma- política de sempre, els odis persodariii- BUIout,
nals. les enveges: en fi, hi veiem
que ens recorda fet« passats
Avui s'espera Fairibada del gran iquelcom
ens avergonyeix retrobar-los.
jugador internacional H. Cochet. carn
pló del món de 1922. el qual s'ba
EL CROSS DE SABADELL
sotmès en aquests últims temps a un
La secció d'atletisme de l'Atlòtlc de
rigorós entrenament. Cochet le prin- Sabadell,
té cura de l'organltr-acld
ripa! qualitat del qual és una im- d'ona importantíssima
prova de
pertorbable, serenitat unida a una for- Cross, que tindrà Uoc diumenge
vimidable seguretat en els fons de la nent, la qual, ultra encloure el campista, aixf com a un rapldíssim joc pionat comarcal, servirà d'orientació'
de bolea. sóbresortint cl seu gran per a la formació de l'equip català.
«sma-sh», segons ha afirmat, ve molt
Al propi temps se celebraran unes
preparat físicament 1 tècnicament.
proves atlètiques.
Les nostres primeres raquetes narionals. segumment lindran·en ell
un dels contrincants més perillosos.
S'espera d'un moment a l'altrc l'arribada de l'equip anglès, integrat per
(lifss Moliaiie. considerada, després
de Milè. I-^nglen. com la millor jugaCOPA DATO
dora del món; Mrs. Beamish i CrawEl Club Marítim, celebrà diumenley. Greig i Gilben. aquiests tres úl- ge la tercera prova de l'esmentada
tims amb Ljpcett. els jugadors reco- Copa, fent-se la lluita en vent fresc
neguts com els més pràctics en el seu del quart quadrant.
país. cn aquesta mena de pistes.
Poques regates havem vist tan disPrlncipalménl en Greig. funda An- cutides;
«Mercè», malgrat anar
Klaterra' les seves esperances per « sempre alel cap.
veié seriosament
l'esdevauidor, ja que aquest jugador amenaçat, i fou es
el "Bajazzo»,. l'«Asque es revelà l'any -passat, ha ob- phodel». el «Barandil»,
que desentingut en el seu pals ressonant'» rotllaren una discussióelsferma*
i els
triíjmfs. derrotant últimament a Juga- que molestaren el primer.
dors de vella nissaga.
El «Mercè» ha guanyat amb lluita
Fn les nostres pròximes «dldons justa i formosa, coUocant-sc a una
donarem intercssantlssimes notícies situació iguaílada amb el «Bajaizo».
sobre les noves inscripcions que per els quals semblen els únics indiscartes particulars se sap amb certesa cutibles aspirants al primer lloc de
que han d'arribar oficialment d'un la classificació general.
moment a altre.
La prova suspesa diumenge pasTotes aquelles persones que desit- sat, es farà el dia 11 de febrer.
Resultat d'ahir;
gin adquirir localitats per a assistir
Primer. «Mercè», de don Eusebi
a la çran manifestació esportiva, han
de drinar-se pressa per a encarregar- Bertrand i Mata, patró Pi (Pere), en
ies, puix s'estan exhaurint ràpida- 1 h. 4' 30".
Segon. •Bajaz7o». de la senyoreta
ment, principalment les de preferènMercè Bertrand, patró Mas (F.), en
ciaAquriles persones que hagin "ncar- 1 h. V S".
Tercer, «Barandil·. de don Josep
reçat verbalment o per escrit localitats, han de passar a rerollir-les per- Llaudet. patró Amat, en 1 h. 5' 10".
Quart, «At.pbodel·, de don Enrir Fesonaímeni. per la serreiaria genernl
dels campionats, instal·lada a l'Ho- rrer, patró Espiell, en 1 h. 5' 38".
Cinqnè. «Rasiola».
'aX Wta teitàtl temps fins avui.
Sleè. «Càspita*.
Setè, «Manso».
REGATES BLANES
HÍ. estat fixvlfi ia data del 18 del
vinent febrer per a la celebració d'aquesta regata que les tripaleclóns
concurrents a les corregudes s la
COPA MONTOAU
dita població, per l'agost últim, orgaAmb motiu de festejar el primer nitzen d'acord amb el Club Marilim,
anivarsarl de la seva fundació, r i en obsequi a la colònia estiuenca 1
Grup Excursionista Montcau, celebrà especialment a les noies.
diumenge una cursa de muntnnya en
Sembla que serà una formosa festa.
e) recorregut Gavà Vall de la Sentiu,
Begues, Vallirana, tolel 23 quilòmeNOUS' YAOHTS
tres.
Diumenge veiérem córrer per les
La prova titiRué un cxil força in- dàrsenes del nostre port els dos sis
laguir. la qual cs desenróüla sen- metres que; comprats a Alemanya,
se cap contratemps i en n i à organiu venen a engrandir el núcli. ja forsació bona.
mós, de les nostres naus de Uuita,
Classificació:
La impressió obtinguda és excelPrimer, J. Vela (U. E Sansi. au lent 1 tot fa emire que un cop afi1 h. 17' « " ; segon. A Sànchez '•Es- nats seran de greu perill. Són dues
panyol . en 1 h. 40' 27"; tercer. B. embarcacions boniques, l'una de pocs
Saez Espanyol), on 1 h. 41' «7"; vents l l'allrà de vent fresc.
quart. 3. Costa (tl. E. SHas), i n 1 bPorten el nom de «Brisa» 1 -Ga42' W i cinquè, M. Vives (Espanyol), v a K esíeat propietats de?ç socis del
en 1 h. 43' 35"; sisè. J. Agulló fEs- Marítim senyors Salami i Jèla, respanvol*. en 1 h. IT fc": setè. T. Bo- pectlvament, i seran patronejats per
cb» (tt E. Sans'. «* 1 h. 47' <!"; en Plus Pi I I . AsifU.
vul'è. E. Valle ' I . E. Sans), en 1 n.
V 8": novè. L. Ciinquilla 'C. E. RoLA JUNTA DEL C. MARÍTIM
damón^. en I b. «S' S11": 10, .1 LisLa Jútota general de socis celebrata (U. E. .Sans, en I h. 4S' 41*".
da ahir per l'esménuil Club es des-
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enrotllà ordenadament, aprovant-se
els deures rrglamentarts 1 procedintse a l'cleedó del» càrrecs vacants en
Ics Juntes.
Resultat: President, D. A. Sedó; vocals. J. Ouef. S- Ribot, J Marqpès,
J. Roura. J. de Miquel. J. Berché,
M- García. T. Queralt, M. Valdés.
A. Brossa. I . Bauets. F. de P. Poch.
A. Reig, E. Espiell. J Pellicer.
La Junta Consultiva es renova la
mateixa de l'any passat.

Ciclisme
ESPORT CICLISTA BADALONÍ
Per al dia 2 o 4 de febrer pròxim
(oportunamení ee fixarà «ü dia),
a les tres d« Ja tarda, organitza el
Velòdrom de Badalona una interepsant sessió ciclista en obsequi del
corredor ; «-individu de Junta, En
Josep Tarruella, qui acaba d'arribar,
amb uns dies d« permís, de Melilla,
sota el segnent programa:
Primer. Cursa lliure de velocitat,
un qullòRiítrei
Segon. Cursa Uinre eliminatòria.
Tercer. Cnrsà local de mig fons,
30 quilòmetres, aoú> entrenadors a
moto.
LA P«NYA RHJN
Dijous passat' sç celebrà l'anunciada Junta generial de Penya Rhin,
amb asç.stèncla de crescut nombre de
sods i sota la presidència de don
Joaquim Molins.
La Memòria on era detallada l'actuació brillant de la Penya «n l'exercici paf',-au aixf com l'estat de comptes, forèn aprovats per unanimitat.
I per unanimitat, també, cosa que
demostra l'ambient d'harmonia existent a 1» dita «ntitat. alií com l'adhesió que va merèixer als rçunlts la
gestió de la Junta sortim, foren després reelegits per als llocs de Junta
que quedaven neglaniíniarlament vscants. el mateixos senyors que cessavenEn conseqüència, la part de la Junta Directiva çlegidà dlreçtament per
la general quedà integrada pels se.
nyors:
cate, don Joan P. Borés. ron Joan B.
cans. don Joan P. Borés. don Joan B.
Trias, don Manuel Trnllols, don Lluís
Armangué, don Enric Ràfols, don Jul i Santarans. don Manuel Garcia Pérez del Ingerto- i don Antoni Garcia.
Els dita VOÍAIS, junt amb els que
eligeíxin a la seva vegada les seccqns de la Fènyn, hào de ré.partir-se
els diversos càrrecs reglamentaris.

Excursionisme
PROVA PER MUNTANYA
Propera Ja la dàta dc la celebració d'aqu#sia iihportani manifestació
excursionista, organitzada pel C. E.
Rodamón, en el trajecte Gavà, Castell de l'Aromprunyà. La Morella,
Rectoria de Begués. Torrelles. Turó
de Sant Antoni i Sant Boi. hem cregut convenient dir quelcom m é s sobre aquest acte.
Fins suara totes lès rurs«s excursionistes havien tingut un caire més
aviat àtlèüc, ço que l^s feia poc assequibles al veritable eitrureionisla,
però en aquesta organitada pel Rodamón. >e li ha donat un caràcter
completament excursionista, essent
gairebé més que. una cursa, un con• tirs d'excursionisme, en el qual
triomfarà més que aquell que confií
eií llurs forces físiques, cl que es dediqui a la muntanya i signi un constant excursionista.
Aquesta Prov* ba estat molt ben
rebuda par l a restants entitats similars i són moltes les que ja han
inscrit llurs equips representatius
per optar a la magnífica copa d'argent «C. B. Rodamón», per l'entítòt
que mfllor es classlfiqulLes duea valuoses medalles d'or,
pel primer equip, és un trofeu que
sens dubte serà disputat amb força
entusiasme; les altres dues d'argent
daurat, les d'argent i les vuit de
bronze, són els altres-" premis pel»
equips segflenis: a més. son mrflts
els premis rebuts de cases dedicades
a la venda d'objectes d'esport, que
han volgu^ contribuir al millor èxit
de l.i prova.
A l'estatge del Centre Excursionista Rodamón (Palma de Sant Just. 3.
principal, tots els dimarts i dijous,
de deu a dotz» de la *«tlla. es faciUtdran programes i es donaran tota
mona de detalls al qui ho sol·liciti.
Hem de creure qua tots els excursiotiistes respondran als sacrificis que
s'ha imposat l'entitat organitzadora
per là causa d» rcïcursionisrfle.
LES BELLESES DE LA MUNTANYA
Cooíorne anupaavepi en son dia.

divendres i dissabte passat es pro- marquès de San Roman 1 8. cin».
jectà al Palau de la Mijsiea Cata- mond. 2.
lana aquesta meravellosa pel-lícula
E. Bertrand. J. Fabra, marquès IU
(segon» part d^ «Les meravelles del MÜDSOIÍS 1 baró de Güell. 0,
skil, en la qual Us dóna a conèixer
Sisè tempe:
el que és la muntanya a l'hivern,
J. Vilallonga. J. Fabra. I . Ferm
la vida que es ía sobre la neu de Vidal i Cinamond, 0.
les grans altituds i sobretot la tècV. de la Cruz. E- Bertrand. marmv.
nica que s'empra per escalar alts de Monnlís 1 baró de Güell. 1.
cims, salvar esquerdes petites i
grans, davallar per indrets tallats a PILOTA BASCA
pic, circular per la neu tova i geDos partits foren Jugats dlumeng.
lada, etc., resultant una vera aca- al Frontó Comtal, assolint major
dèmia de la pràctica del gran ex- terès el primer encontre, els q ^
cursionisme en regions bon xic di- acabaren amb el resultat de:
fícils i que tenen una infinita bePalau-Olamend;, perden contra Cu,
llesa per aquell que sap apreciar-lcs. chy-Montagut, per 37 a 40.
Fcrrer-Bo guanyen a Carulla, R.
Tothom pogué apreciar l'ús de les
sabates ferrades dels crampons, les gau 1 Garcia, per 40 a 2!.
Per al dia 2 s'anuncia un fomòj
cordes i altres elements indispensables en aitals pràctiques, com pogué partit entre A. Bo-Roviroça. coatn
truir de la incommensurable bellesa PonsWas.
dels alts pics Lyokamm. Brelthorn.
Diumenge vinent començarà el con.
Zermaft 1 Cervln entre altres, vistos, curs de segona categoria
sobre mars de núvola. efl pas d'aCORREDISSES
qtiests empresos per l'oratge, passantse moments verament emocionants.
Cal agrair al Centre Excursionista
l'haver-nos presentat aquestes pel-lícules, les quals han de contribuir a
la divulgació dels esports de neu i
a la casa Cuyàs Films per'la perfecció amb la qual ens han estat preAmb solemnitat celebrà el CoHegl
sentades.
d'Advocats, a l'església de Noan
Dona del Roser, la funció rellglea
CONFERENCIA
Al local del C- A. de D. del C. 1 que anyalment dedica al seu. Patró
de la 1. divendres passat al ves- Sant Raimon de Penyafort.
Hi assistiren, ocupant lloes de prepre donà En Josep M. Co de Triola
la seva anunciada conferència, pri- ferència el canange lectoral En Mimera de les ded cicle d'orientació ex- quel Hospital, en representació del s»
cursionista que amb força encert ha nyor B-sbe: el tinent d'alcalde senyor
organitzat la Secció d'Esports i Ex- Junyent. en la del marquès 'rAwlIa;
«a presMent de. FAlMlNUIrtE, En Segoa
cursions.
Tractà de l'art de la fotografia Anfftelles:' rt cnt^dràtlc «mjror Gçn.
aplicada a l'Excursionisme.- 1 essent zàlez del Castillo, en delegació d«l
moltfssima la competència que en Co rector deia Uni versitat; pel CoUegl dV
té en aquesta branca, no cal dir que Proctïradot*; el Bttú dogà En Pew
el seu parlament fon seguit amb VergiéS, acompanyat del senyor fUeót
tota atenció pel nombrós auditori allí pel de Notaris, el senyor •Dakmau; d
aplegat.
doctor Bartomcus. pel He Metges 1 els
S'ocupà dels assumptes I motius ex-degans del Col·legi, senyors vfía».
fotogràfics, dc la fotografia, plana I ca 1 Magarre i Maluquer i Vilado' i
estereoscòplca, dels objectius amb la Junta de Govern, que era formada
llurs múltiples variants de llumino- pels senyors vSe.TTalhtma. Twrescntant
sitat i profunditat de focus, parlà del el degà; lA-aguera, .Cla-m+a, Vflaseci
tamany del aparells fotogràfics, dels 1 Pujadas, Glnestà. Trabal. Martí, Mireveladors, de les plaques corrents i ralles I NoUa
de les plaques sensibMifzades per a
Ocupà la Sagrada Càtedra el canontota la gamma de colors dc l'espec- ge previsor Metrcipolíià de Tarragona
tre, mitjançant la presència de cer- doctor Nlstdre Grxma. qui pronuncià
tes, substàncies ea quantitats Inflni- un panegíric del San», replet de docteaimals. Parlà també dels aventat- t r i n a que mantiogué vtvameni l'atènges de la placa i de les comoditats eió de la concurrència.
'
de la pel-liriíla. i de mtl detalls. 1
Aotuaren de celebranls el» canopgas
aspectes tots ben interessants.
senyors PortoUis, G;isià i Moieno, asAcabada la seva clara dissertació sistits de radvapat col·legiat nererení
déls problemes fotoprafire. fou pro- D. Maties UorenS. anat la part mujectada una bona colla de diapositius sica) -a càrrec de la CapdUa de Sant
impressionats per En Co de Triola. F<Mf Neri, la qual. sots la 'batuta d«l
anant en avié. Ultra de les que féu mestre IMÜIIÇÍ. interpretà ami> e! sea
en el primpr viatge aeri de Barcelona acostumat encert la Missa de «Pontifla Palma de Mallorca, veiérem boní- caíio», de Perosi.
-ques fotos de Madrid, I sobretot dc
Granada i de l'Alhambra, a 'vol de
ocell.
La concurrència va restar molt satisfeta de tnn profitosa vetllada, pre- L'ambaixador ianqui cap
miant-lï la tasca amb justos aplaua Mallorca
diments.

La festa dels Advocats

IV dos quarts de nou del vespre d»
diumenge sortí en «1 vapor «Mallorca»,
«ap a Palma, l'atriba^xador dels Estats Units a Espanya, acompanyat d«
la scfva esposa.
HÍPICA
Passaren a boçd del vaisdl p«r s
donar
cefqiat àU. tUuetres viatger* *>cm
Dues proves es van córrer ahir al
' camp del Polo Jookey Qub, donant nombre de famílies <J« la colònia tsr.
el següent resultat:
, qui 1 representa""ions de les entit**
£3 doctor Cyrus « . Wioods 1 la s«v»
Prova Assaig. — 10 cayaljs; Primer,
GaloparL per V. dc Lacruz. n (altes, muJler estaran de tornada d dijet»
en l m. ó' 4,5. Segon. Bewin, rjíeT A. . vinent. amb r<rt>jecwie de sortir <í o1*'
teix dia cap a Madrid.
Sans. 0 faltes. 1- 6.
Prova guanyador. — Set cavalls,
primer, Deeoroeo. per F. L'daeta. 0
faltes. 1 m. 28. Segon. Milaya, per V.
de Lacruz. 0 faltes. 1 m. 31" 2/3. Ter- A Hostafranchs un «quincer, Ocleesa, per F. L'daeta. 1 falta.
L m.. 27" 1*.
t o » e s mori d'un tret

Barreja

POLO
El partit de Polo jugat diumenge al
terreny de can Ràbia, ej féu a sis
temps, obtenint el següent resultat:
Primer temps:
P. Bosch, J. J. Ferrer-Vldal l B- Cinamond. 0.
L. Ferrer-V.dal. J. Fabra. E. Bertrand i baró de Güell, 2.
Segon temps:
Marquès de Monsolis, P. Bosch, J.
J. Ferrer Vidal i B. Cinamond, 3.
Marquès de San Roman. J. Fàbra.
E. Bertrand i baró de Güell. 1,
Tercer temps:
J. Vilallonga. J. Fabra i B. Cinamond. L
Marquès de San Roman. P. Bóèch
l E. Bertrand, 0.
Quart tempà:
J. Vilallonga. J. FerAr-Vldsl. marquès dé San Roman i B. Cinamond. 2.
E. Bertrand. J. Fabra, marquès de '
Monsolis .baró de Güéil. 0 .
Cfnqiiè' temi»:
L- rwi-ec-Vidal, i . i . Fcrrci·>·jdal, ,

Una ccflla dels minyons quintat* qo*
han d'arnuarcar d'aqui. pocs dies ccoi
a soldate. . anaven aftwr a la nit pe-*
•-arrers d'H'osíeifraiidhs írnnvato 1
mant gran tàbóla
fcn passar pel carrer de Consell d*
Cent, en" ^sser daivaut de -la f*bric*
de cartró del número 30, sorti
da la fà&rica, Josep Gómez IMartíaeZi
do 28 anys. intentant fer-los cailsr.
No otoeírèn ak- joves, produmt-s*
seguidament una batussa- Bl 0<'>ni*!
entrà dtatro de la casa. agafà un*
pistola 1 tirà un tret al'grtç)Ctlgu^ mort un dels mnayons» trívessat él P'' pèr unà bala. B» del* * "
'red Garcia Bfídriguez, de 81
i hatiitava al cài rer de les Corl6 Catalanes, M3. baisos.
.
.
•T'n àfiiclai de la gUànBa
1 •*
mtiníclpaí Joe^i Vaais Ginesta
cediren a detenir a l'autor del ttei'El ritjat ordenà el trasllet del (*•
Jàvor dei malanrat GM*ià a'TH**
[,itai Ojiià

LA

LES

V E U D E CATALUNYA'

TERRES

GIRONA

Etónom de LJampalles Reverend
senyor Francesc Casanovas.
Ecònom dA iguavlva. Reverend senyor Manuel Puig.
Sagristà de la Parròquia del Car{Confertneia de le$
de la nU\
me, de Girona, Reverend senyor Anei Centra Catalanista de CirOna. — dreu Corcoy.
Renovació de càrrec».
Un home murt
Aislt celebrà sessió extrnoriJlnària
Prop de Riudarenes Ita eetat trael Centre Catalanteia de Giruua 1 sa
íoroaivit, per procedir a m renova, bat el cadàver d'un home que 00
ha estat possible. Ue moment, identitió de la lueltat de la directiva
ficar.
foren reelegits:
Agosti Riera í Pau, presltfent.
Pel Museu Diocesà
Ramon Xifra R'.era, secivari.
La Junta Directiva de l'Ateneu de
Agust; üailoetr». comptador.
Glrtna, ha visitat avui el senyor BüAlben d« yuiDUum i Serra vocal tte d'&qucsta diòcesi, proposant-11 la
yrimer.
creació d'un Museu Diocesà en aquesCampionat da futbol. — Partit acci- ta ciutat.
La Junta ba sortit molt ben imdental.
AlUr va Jugar-se el primer partit pressionada de rentrevvista Uuguda
de campionat de segona volta
al amb «1 doctor Uompart
t«mp de la U. U G.
Lluitaren els primers equips del PaP l a del L l o b r e g a t
iafragell F. Q. i el d ' l i . Ú. G,, davant
MOLINS
DE REI. - En la renod'iuia gran gentada.
Là prímeru part del partit fou m- vació de càrrecs de la Junta del Fufereesantlsslina. lluitant
ardorosa- mem Industrial i Comercial d (iques
iu«&t tots dos t«ams.Dominà s·.-mprc la vila. ha estat elegit pKS.den'. el
el gironí, desmoralitzant el contrari nostre bon amic En Josep Tort l Traval, qui fins ara fa deu anys va ésami; Jugades magniSquvs.
En la segona part fou emprat pel sei-na dotze de seguits el hostre alPalatrageil un Joc dur 1 poc fevo- calde. El nomenament del seayor
maneble; par la qual cosa el irefe- j'urt úa estat molt celebrat, no scls
ree» castigà nombroses jugades. En cels socis, sinó per tot «i poble que
una daqüestes Jugades fou ordenat >eu en ell un gran factor i * i 1 otade retlrar.se del camp on dí-ls Juga- bar la gran obra dri Futnem. C.:IJ
dors de Palafrugell i aquest Jugador i m t a fe i tuut entusiasme començud.t
no, volgué obeir. Davant d'aixó es ijer la Jnuta que ha ceisat I espedonà per finida la lluita. Quan el C'—li·iefit pel r-resUlent sortint, ui
ureferee» s'havia trtirat del camp. Un tre --uuc senyor Claramunt.
Kl grandiós edifici del Foment —
Jugador del Palofut·gell n'agredl un
de l'equip gironí, i lej camp fou en- un dels uiillois edificis socleiari-- de
ataiunyu — ha d'onrar aquesta v.la
vaït aleshores pel públic, no passant
ree mes mercès a la intervenció de que, oiiib un any —prova de la cr-.ila guardià civil t l'exnortació de la xença llur — iha bastit, demés, l'edifici tu la Joventut Catòlica i el de la
Junta de la U. D. G.
Sea>tola que el «reteree» ha propo- Fe li·iiicló Obrera, esíon; no igualht
«at la desqualificació de dos Juga- l<r cap més poble.
Mii r? de Rei creix j'-ina m-ineni
dors del Palafrugell,
cd/tiirable. i mí-s creixeria si es eonstruiisin vlvendes de lloguer com es
Detencions
Al poble d'Amer ha estat detingut construeixen torres. La carretera de
Josep Pone. de 17 any», abusat d'ua- Molins de Rei a V'allvitirera — la
ver robat dues ovelles de la casa gia:i carretera .M·rriUlana d'F.n Prat
de la Riba — Ja
començada; l'emRtero, de La Sallem.
A Camprodon ha estat detingut Es- pedrat de la carretera reial ès un
teve Cavuaes, de 62 anys, reclamat fet; és- d'esperar que l'Ajuntament
tracti aviat d'un servei de ijaveguepe! Jutjat de Puigcerdà.,
rvs 1 de portada d'aígtles. tan abunNomenaments eclesiàstics
doses l sanes *n les nostres muntaBon esiat lei* els íegiknts nome- nyes. Tot fa esperar que Molins de
nàments-.
Rel sigui aviat ana de les millors
Vicari de La Sallera, Reverend se- V.les de Catalunya, a trenta minuta
nyor Pere Punset.
de Barcelona, és dir: un eixampla
Vicuri de Plrwda, Reve^nd doctor de la gràn ciutat.
senyor Eduard Riyós.
Aqui ens disposem a donar una

D'espectacles
ROMEA
Zaoooni
Segueixen els èxits d'aquest actor
formidable. Després d'.Otello. com
fét expressament per a produir un
efecte de contrast,- ha estat posat en
escena .11 Cardiuale LambertinI».
d'Alfred Testonl. L'interès d'aquesta
comèdia es concentra en absolut, 59Bre la figura del Cardenal. En podríem dir. un gran retrat que Zac<X)M encarna duna faisó superba,
detullant-lo minuciosament, fent-lo
viure davant nostre, amb una tal realitat que Ja el posem en el lloc de
preferència de la nostra simpatia,
com una de les més admirables i
honroses coneixènces que «hàgim
Tet en la nostra vida. Zacconi troba
l'expressió Justa reveladors d'un ca.
ràcter ple de santedat Ingènua, espiritual, pietós, irònic i coneixedor
de les flaqueses humanes l alhora ar'ista i humil.
Lambertinl és un pastor de i Església qne guia el seu ramat plorant
atd^ els que ploren, rient amb ela
que liuen. brillant entre el gran món,
però oblidant-se de pendre la seva
xooolattf .quan el rectama el profit
del pròxlní o els afers del seu enlairat minlsterfí que marxa a peu, vestit de porpra fi de reconciliar amb
Mostresenyor un trist solcat, que im
pobre vicari de poble no ha sabut
«ínvéneen que abraça 1 besa el front
d'aquest mateix capellà mlseriós, absglent-Vo d'un turt, comès per a guarir la mare vella, malalta 1 famolenca; que estalvia l'escàndol Immiscolnt-se 1 intervenipl çn alxalabrada

joventut; que sap de coses d'amor
humà com de coses de l'amor diví.
que freqüenta els salons i les mansardes amb la sola Idea de sembrar
el bé i és autoritari amb els orgullosos punint-los amb la seva ironia, i
és dolç amb els ppcadors sense malícia i predica l'evangeli amb l'exemple, exempt d'ambicions i Intrigues.
1 en Zacconi posa de relleu tot
aquest tresor evangèlic de purpurat
excepcional, amb una gràcia l senzillesa magníflqnea.
Cal veure'l quan lluita amb Ses
fórmules de severitat pròpies de la
seva etdaírada representació i l'entendriment infantil del seu cor rublert de compassió 1 d'ludu9gència:
cal veure'l en els seus entusiasmes I
franqueses, barrejats amb discreteigs
diplomàtics, 1 quan la seva bonesa
el compromet als ulls de la seva pròpia dignitat de cardenal, entesa a la
inanere hleràtico com es d'ús i costum, 1 quan trnem de reprimir els
impulsos dé la seva indignació d'home franc, de consciència rectà i espontània!
De l\Otello» d'ahir no eo resta ni
memòria. Ni un gest, nl una Inflexió
de veu ens el delata en el «Cardenal
Lambertinl». El nostre esperit s'eixamore d'un goig suau. d'una gran
placidesa emanada del tracte amb
un eclesiàstic exemplar, candidat
a papa per voluntat dels altres, però
encara amb l'originària i sagaç rudesa del pescador dt- Galilea, sota el
refinament cortesà imposat per molts
c-nts anys d'exercir el govern dai
mon en qüestions ortodoxes.
Després de l'obra. de Testoni. ha
vingut «Gioconda», de l'ampulós
d'Annunzlo. i la meravellosa flexibilitat d'En Zacconi ha pogut comprivar-se novament.
I en reaparèixer Shnkespearç amb
l'aítorador «Re Leari. trairèdta de tragèdies, compendi de passions, sofri-
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gran majoria de vots a En Miracle, tuïda IGAsociadó de premsa tarragoque tunt ha fet pel dletricte; per ora, nina, havent estat «leg.da la següent
no es parla de cahüuíat en centra.
Commcen' de sentir-M ei« eftoctes
President, Modest Dalmau.
de l'eixut tant en el* pous com en
Vice-president. Joan Ramírez.
(Ccnrerència de íét 9'30 dt la nll)
e] riu; l'aigua del canal s'aprofita a
Secretari. Joan Romaní.
ba4sades.
Vice-secretari, Manuel Menéndez.
De futbol
La sitaació de França preocupa els
Tresorer. Timoteu Zanuy.
AWr va Jugar-se un partit de c a »
exportadors de fruita, l el VI. no es
Vocals: Lluís Aris 1 Josep Bou..
El prilneer acord qne la Junta pren- pionat entre el primer team del F.
vet) Les fàínlque* treballen, pero
amb certa apreherisió de l'avehir,—C. gui va ésser d adrelar-se al ibinistre C. del Segre íde Balaguer:, i el pride Gràcia i JusUvía, ddemanunt 1 ai- mer de Joventut, Republicana, de
dujt de tots els period.'síes coxidem- Lleyda.
nat-í b processats per delictes d'imAmbdós equips van fer jugades inpremta
teressants, i quedaren empatats & C
La Junta visita «1 governaJor, el
Vària
A la Oambra de Comerç
En el sorteig d'objectes que es van qual telegrafià a l'esmentat ministre
S na reunit a la Cambra de ComerQ
en
el
sentit
indicat,
1
també
ha
visirifar en el Collegl dels PP. Escolael Comitè d honor de la Fira Oficial
pis durant les festes nadalenques, tat les altres autoritats.
de Mostres que ha de celebrar-se •
ha sortit premiat el número U68 que La Lliga Regionalista de Tarragana. Barcelona del 17 al 28 de març propno ha «stat encara presentat.
vinent.
— El nou Consell.
— Es troba malalt el distingit metEl president del Comitè, senyo*
S'ha const tult el nou Consell de la Schenlflnl,
ge doctor don Josep Mir i Marcet. Lliga
donà compte de la visita
Regionalista
d'aquesta
ciutot,
No cal dir que U desitgem un en aquesta forma:
fi·ia p d delegat Lluis Comas, per tal
prompte 1 complet restablí meni.
de posar-se d'acord tocant els treballa
President, Àngel Rabadà.
1 fer conèixer l'extraordinària unVlce-presldeni, Salvador Vlriosa.
portànclu d'aquell certamen per a la
Segon vice-presldent. Eudald Me- indústria, en el qual certamen trolendres.
barà digna representació el movt
Secretari. Josiep Maria Espluga.
ment industrial de Lleyda.
(Conferència de let 9 de la nit)
Vice-secretaii. Pau Rltomà.
S'acordà de cridar tots els indusTresorer. Josep Bofús.
trials d'aquesta ciutat l dir-los que
Comptador, Josep Avlla.
poden concórrer a l'anunciada Fira
A l'Ajuntament ~ Debat accidentat.
Blbl çtecarl. Àngel Bru.
de Mostres amb els productes da
lLa sessió de l'AjJ'Un···atfníni ha co- I interventor. Joaquim Rovira.
llurs Indústries, 1 per u tot det^K
mençat avui amb la lèttura de ia coque els interessi, poden acudir al
Campionat do futbol
manlcacló de nomenuenent d'alcalde '
Partits del campionat jugats ahir: Ot-spatx de la Cambra.
4>«r R. O.
Vllafruncu-TaiToguna. 6 a 1.
Carnavalesques
Les minories han Tet constar re^p-çSitgetà-Atlètic Vallenc, 2 a 0.
t·U'jsament 11 protesta.
Ahir. a la vetlla, al local de la JoReus
Deportlu-Ateneu
de
Tcrtosa.
El conservador Senyor Caibhé ho ha
ventut Republicana, se celebra un
fet en una forma ten deíenoertada. 8 a 0.
ball de disfresses.
Fora de campionat jugaren ei Casque ha provocat un Xort escàudoJ, en
Hi hagué molta de concurrència.
telló F. C. : el Gimnàstic, vencent el
ei qual hi ha LUUírAiitvgUt el ipülblic.
També organitza un bníl de disprimer
per
U
a
«.
L'alcadde, senyor VluQetw. na profresses el Casino Principal.
nunclírt un parlament que el púUlc
D'Obres públiques
ha aplaudit; níiiaudUuents que ha
8ipri.*aia·. l'alcaide flw a manifestar
La <Jefatura> d'Obres Públiques ha
que el piiblk no (eme drut d'interrenuprocedit a l'acopi de grava per a la
Montserrat
pre els deiiats d«J ConSlsloA, i ba <lít
conservació de la carretera de LleyBRUCH.
—
El
temps
continua
fred.
!
que farà desallotjar la sala sl les :n- més. sec. a tot ser-ho. Convindria | da a Puigcerdà, del quilòmetre 1
ïtTTtgçUms es raproduien.
pluja per tot: sembrat», arbrats 1 vl- al 63.
InsiaUaoIò elèctrica
El Consistori ua pres aquests acords hyes.
entre altres de uienys interéíi
Hermeneglld Granollers, veí d*A— Es toma a parlar anfb insistènJubilar raduüalstradí·i Ue l Escor- cia de l'anada a Montserrat del tren lentorn, ha presentat al Govern civil
xador.
elèctric, foradant lo muntanya a l'In- uti projecte per a establir una línia
d'energia elèctrica entre el Molí d'ArVotar una quahutat a l'objecte de dret de la Vinya Nova (Collbató).
un professor àlemany eJtudii els mit— Ha pagat l'import del seient tesa de Segre i el poble esmentat.
jans més eíraiçnís pel «aueejameni dels pats-torres a tols els propietaris
La Cooperativa de funcionari»
de la c utat.
Interessats la nova Unia que creua
Ahir celebra reunió general aquesAdherlr-sé a lliomenatge que es* de Terrassa a Igualada.
projecto de celebrar a !v memòria de
— Els vins es paguen: el negre, a ta Cooperativa, havent estat elegit
l'eminent pedagog mv-.*eii Baudlli 30 pessetes; el rosat, a 32, 1 el clar. president, en votació, et comandant
Rexach.
a 36 pessetes la carga. a la propie- d'enginyers Josep O. Con volies.
La sala del Cooslstori era plena de tat, de bona graduació.
Mercats de dimarts
gom a gom.
— A causa de la persistent sequeAvui celebren mercat les pobladat, ni el Llobregat porta aigua, i cions de Palau d'Anglesola. Solsona
L'Associació de premsa
l Cervera.
Definítivametit, ahir quedà consti- moltes deus estan molt baixes.
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ments i defonnitftu de la nissaga hu- tes —cadascú a sa manera —de «11
mana, hem vist cotu eh Zasconi ha Cardlnale Lambertinl» i del «Re
superat les Interpretocións prece- Lear», obscuretx les figures de l'endents, lu qual cosa semhlaTà Impos- torn. Zacconi culmina sempre sobre
l'altre personal de la companyia desible.
Els més freds, tls que n ^ es lliuren gut al poc relleu dels papers que Inalxi com aixi a l'emoció, car estan terpreten. 1 a desgrat dels mèrits bea
atents a l'anàlisi artístic, ban sentit palesats en altres obres, no fan mé»
flaquejar llur fortalesa i llur inhibi- que contribuir al bon efecte del conció de crítics. Una sui>lrbha dignitat, junt, sense. però. que els desteils de
actuant de monaiua; una sàvia gra- talent de la majoria passiu desaperdació en les divagacions, una tendresa cebuts. — P. B.
sanglotant en els passatges amorosos, un exaltamepl que imposa en els
deliris 1 en els actes autoritaris; un
foc que esteiuordelil en les impreEL PROBLEMA TEATRAL
cacions; unes uluuies i uns rogalls
oportunissims en els defatliments l en
l'agonia culminant, i , sempre, el maConferència al Qoya
teix ajust amb la realitat del tipus,
Han
arribat
a Barcelona En Misense cap efecte inçoiigruont nl cap quel Muúoz i En
Jesús J. Gabaldou,
exageració que el desdibuixi, heu's president i vocal, respectivament,
'del
aqui sintetitzada la ;;.sca d'-fu Zac- Sindicat d'Actors Espanyols. Vénen
coni en el «Re Lear».
per a pendre part en una conferènQuan demana a la natuta que tor- cia pública que sobre el problema
ni eixorcs els flanc» de la seva filin uairal a Espanya tindrà lloc avui.
Gonerilla, quan apareix umb b seva dimarts, al teatre Goyo.
corona d'arrel» i «1 aeu çeplre de
A aquesta conferència, que comenconya, quan colp·'Jn la pe,l.'a i com. çarà a la utia de la matinada, es
p.'.rn l à seva dure^p amb tls cors convida espeelaJment, des d'aquestes
ingrats que l'hah dut a la misèria i a columnes, tots els empresaris dels
la bogeria, 1 quan çerca l'^lé en la teatres de Barcelona, autors, crítics,
boca del cadàVet Ue Cordèlia, no hl professors d'orquestra, actors l acha qui pugui romandre seré enfront trius, i les persones quo s'interesla genial ficció.
sin pe! problema teatral, pregant-los
El triomf de Zacconi en el paper l'assistència.
de Lear no té atoduants; és del« mé»
De l'acte. que ha d'ésser molt indeflcultats que hem presenclot.'
teressant, en donarem compte als
No cal dir amb quin entusiasme va nostres lector». •
aplaudlr-ío el nombrós públic que
atupeia les localitats del teatre. Qui INAUGURACIÓ DEL PATHE CINEMA
més qui menys, encara, a hores
d'ara, té la visió tràgica de l'infeliç
Després d'una llarga temporada de
rei que el persegueix 1 no poden es- no actuar, invertida *f, practicar amquivar-la ni elf afers professional» plies i encertades refonuts, l'elegant
ni les expansions de llar. L'hem som- Pathé Cinema de la Rambla de Caniat dues nits i estem segurs que no talunya, ha obert novament les ^eves
seran les últimes.
portes.
L'interès enorme dels protagpni».
£ i s senyors Vilaseca i Ledesma,

propietaris d'aquesta sala d'espectacles 1 concessionaris de sempre de
les pelllcutes de Ja casa Pathé, poden
restar satisfets de l'óbra que han realitzat. Tant la sala restaurada règiament com jes primeres peUícules presentades, proven de manera absoluta
la suficièuclu que en aquest, negoci
tenen els senyen» VHaseca l Ledesma.
En la vetllada rl'luauguració, celebrada dissabte, un públic molt selecte ompUa el üucial. U i ivelerem
moltes famílies conegudes, les quals
elogiaren Justament iels esforços e t
merçats pels presiigiosos lOinematografislos senyors Vilaseca 1 Ledesma
que han dotat la nostra ciutat d'una
nova sala d'espectacles digna de U»
matèria i en la qual s'hi projectaran
les graus exclusives de la casa que
Indubtablement causaren sensació.
El Sindicat d'Artistes Teatrals d'Espanya celebrarà assemblea general
onliíiària al seu estatge social Tres
Llit», 3, principal, el dia 31 de l'actual, l a l'hora de costum.
Demà dimai ls, tindrà lloc al teatre
Coya. on tari brillant temporada està font la notable companyia Cobeúa Oliver .l'estrena de la comèdia
en tres actes en prosa «Al rugir el
león», que ba despertat extraordinari interès, per ésser la seva autora
la senyora Pilar MUlan Astray.
Després de «Al rugir el león», on
hl pendran part la Carme Cobeúa í
la Carmeta Oliver Coberta, s'estrenarà, la inu'.c-ixu nit, el pas de comèdia «Vuelo de alondra». escrit exprés
sament per a la gentil Carmeta.
Ped setembre cimentarà a lEldoratk
una segona tfeiupora^a lírica a c-rroc
de la con^rúnyla Onas-Lcmis-Gallego.
eatTaar-'ht eJ batx Rufart.
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V I D A MARÍTIMA I C O M E R C I A L
K o v t m e a t « • ! P o r t o l dia aa
VAIXELLS ENTRATS:
\apijr espanyol «Saíilua-, d e ü l a »
gow, amb carbó.
Vapur espanyol «RÍÍ) Jaime II •, d»
Mabó, amb carrega general i 47 pasPalfebot e.tpanj-al «Japlter», de
MàhO, amb l i t r e g a general.
Vapor espanyol •Nalon», de Sant
Eíicve de Prèvia, amb carbó.
Vapor espanyol -Ampurdanú' . de
sant Feliu, amb carrega general.
Bergantí goleta italià «Miccltele ü... de Terranova, amb carbó.
Goleta fitaliona «San Jacopo», d e
ragllati. amb fosfat.
Goleta '.taliana •Migllarlno·. de
Bona, amb carbó.
Goleta
itaUana
•Carolina»,
de
Viarpegio', amb carbí".
Vapor italià «San Agostínoi, 0*
t.'nova. amb cérrega general.
vapor
anglès
-MirzapoM·. d t
Kcribay, amb càrrega general
Vapor espanyol «Aragón» de Ctdli
i escales, amb càrrega genera*, i 9N
pa*sn!gers.
Vfip..,
eï-panjrol •Almazora., d*
r.asfelk.. amb càrrega general
Vapor alemany -Ayamonte» de Lar
Palmai. amb írultw.
Pallabot espanyol 'Ramon Frrtde Ciutadella, amb càrrega
general.
Vapor espanyol »Rey Jalme I«. de
Halma, amb càrrega general 1 55
pasíatga-s.
Vapor espanyol «Cibo Carvoelro».
dé Hcsa«, amb càrrega general 1 8
paisatger;.
Paitebot espanyol «Paullta", de
\ alència, amb càrrega general.
Vapor americà iJomar». de 51óv l?. p.mb càrrega general.
vspor francès r.^natolie-, de Ma
zftgan, amb càrrega general.
Pailebot espanyol i r l o f del Mar»,
iie Ciuisdeilo, amb carrega MonM
Balandra espanyola •Paquila·, de
Vinaroç, amb garrofes
Vapor espanyol «Serafín B a l l a e t » TM .. de Gljóa, amb cart·ó
Llagut espanyol nAnita Martíneí»,
ite Vitjaro?, nmb garrofea.
Balandra espanyola «Glòria», de
AsruIIftí, amb marbre
Vapor «vpr.nyd «Alberto», de Sevilla, amb carburo.
Vapi>r flniandèi 'Suomen Neito»,
d» LiMespool l escales, amb càrrega
\opor espanyol «Cabo Rooa», <Je
genpral.
DtliMa i escaic:, amb càrrega general 1 passatgers.
VAIXELL? DESPATXATS:
Pailebot rranct»s «üaillaidc», en
Has:, cap a Marsella.
Ll&gm espanyol «Carmencila F ^ ria-', amb càrrega geowul, cap a
Valincia.
VAIXELLS SORTITS:
Vapor ojpanyol -Cabo B'.anco»,
ataft càrrega general, cop a Merse
lla ; Çam Feliu.
Vapor eipaayol «Cabo Cervera»,
amb càrrega general, cap a Bilbao i
MCOlaB,
>-'up<.·í ospàHyol
Tintoré»
amb
ganeral, cap a Cartagena I
Vapor ftíp2ny->i -Canaleja?»,
amb
"rrejfa general, c a p a València
Vsvr.jr • ^por,y"''. «Cullera»,
amb
• «rróga ^-íiipral, cap a Gandia í e*
Vnjv·r « n j l í í «Piíarro», de tràa;". cap 0 València,
tapor noruec «Ryvardeo». amb
i prega general, cap a Sant Feliu.
Vfipof epanyol «Maria», amb el
•u equip, cap 0 la mar.
Vapor francej ^natolle», amb cdrr-^a general 1 tràmit, cap a Mar.-«lla.
Vapor espanyol «Modeso Fuentes»
amb càrrega general, cap a Avilés,
Vapor espanyol «Ordonte M e n d l » .
eu liast. cap a Garrucba
Vapor aUmuny «Ayaxnúrtte*. «o
l » o « . cap

a Valòocia

V'ttpir «ípoayoi .Mereedes». amb
ul leu e i u i i , cap a la mar.
Vapor espanyat «Ramon de BiltUr.a >, aa . . i - cap a Huelva.
Vapor espanyol «Rey Jalme l i . ,
arob càrr ua general, cap a Mahó.
Vapor a»pBÜfol «Rey Jalme I»,
ama v^rraga general, cap a Palma.

Accítlents marítims
OE L AGENCIA HA VAS
Londres. 29. — £1 .Daüy Expretí»
jnunc.'à que sTian vist aeayuls mi»

MERCAT DE BARCELONA
teriosos procedents del puat central 1
del Pas de CoiaU.
Dia 27 de gener de 1923.
Segons el <.Dolly Xews». aquest» sè- ,
nytUs signifiquen un sinistre naval. ' CotitAiciò setmanal dels preus corcreient en una coUisió entre doa vel- ' rents de cereal» 1 altres articles faxells, algun dels quals ba quedat va- cilitada p«r la Junta SloUicol del
Còl-legi d'Agents de Canvi i Bons
rav. — Uav-as.
de la Plaça de Barcelono.Blat Candcal d« Castelbi, d* •l'75 a
pessetes els 100 quilos sobre vaZENC. PLOM ALBA1ALDE, MKil. ES- iZ'M
gó d'origen.
TANY
Blat dc la Manxa, de tí'75 n 43
Dia 27 de gener de 1*03. pessetes els lüu quilos sobre vagi) d'oEls preus
xagvUUia són els se- rigen.
Promlg del preu del blat de Castegüent»:
Pessetes lla, a 42'7ü pessetes els 100 quilos.
Farines: Elnboràció per cilindres:
per 100
Extra blanca número
l , de 68 a
quilos
64; superflna blanca número 2. de
56 a 59; enlern de 60 a 61; segones,
Zeno: En lingots de primera
fosa
ICO de 35 a ; » t 5 ; terceres, a 30; quartes,
En lingots refinat!
190 de 27 a 29; extra força número 1, de
Xapes número S.
206 TSTiO a 83; segones, a S5T8?; terceres,
Xapes número 6
195 a SO; quartes, a 29·18.
Xapes número 7.
1851 Arròs; Benlloc zero. de 53 a 53
pessetes els 100 quilos; Ídem floret.
Xapes números 8, 9. 10. 11, 12,
13, l i . iò. 18, 20, 22 i 24. . . 170 de 5U a 58; Ídem selecte, de i>3 a 60.ma'isat, de 58 a 60; bomba corrent,
Planxes ondulades números IS
114
170 de '.•-> a {05; bomba superior, de U3
(Plaaxsa per a setinar paper. 207 a 121.
Garrofes: ds Vtnatoç, de 1904 (vePlenxas per 0 calderes da vapor
. . . .
180 lles) a 20"tó (noves) pessetes els 100
Discs i lires pír a glbrells . ÍJ5 oullos; roges, a 171*5; de Mallorca, a
Claus de zenc
235 Í5'47; d'Eivissa, a l5-47i de Terragono. de 19'06 ívelles), a 20 83 ^noves);
Zencs auib especial per a piles
Léclanché
253 Oe València, a 18*45; Je Xipre, de 22
a 23; de Portugal, a 19'0l.
P l o m : Tubs de plom pur de 6 a
Desp'Jl!6*-' de segó, a $"11 pessetes
8 m/m.
116
els IU0 litres; segònet, a 6'73; segonet
Tubs de plom pur da 30 m/m.
endavant. . . . . . . . . . .
116 menut, a 7
Planxa ds plom pur de 1, 1 V2.
I Escaioia Je Sevilla, a 65 pessetes
2. 2 1/9, 3 i * m m
135 els 100 quilos; estrangers, de 53 a
C5 pessetes.
Mini: Pur üe plom ea barrils d»
Civada: d'Cxtremadura, de 34 a
50 quilos net.
335
35 pessetes els 100 quilos; de la ManPur de plom en barrils de 100
quilos net
13S sa üe 35 a 30; «le lArgemlna disponlbe, de 33'50 a 34; de Tunis, de
Pur de plom ea barrils de 800
quilos net
135 36 a S6'5<i
-Veces: de Novarra, a 70 pessetes els
Albaiaideí Pur eo barrila de 150
quilos 1 250 quilos ne'. . . 160 | 100 qulus: de Càlaf, de 61 a 53;
de Màlaga, rodones, de 53 a 55 pesseEstany: Fi en barre'.es, marca
BllIltOD
750 ; tes: ídem oontelludes. a 52.
Ordi: d Exiremadnra. de 3C'50 a St
Fi en lingots d'uns 18 quilos,
marca BllUtoo. . . .
.
3S0 pessetes els 100 qullcs; de l'Crgell,

de 35 a 33'60 passsiea: de la comarca, de 35 a ÏG'JO; del Danubi disponible, de S4-50 a 35, del Marroc 1 Tunis, a 35
Pavès: d'Exiremadura, da 47 a 48
pessetes els 1W quilos-, del Marroc,
de 46 a 47; de Mallorca, de 46 a 47;
valencianes noves, de 45'50 a -10'iO;
de Mobó, de 70 a 75.
Favons: de Sevilla, da 47 a 49
passetes els 100 quilos: de Xereç, de
i9 e 50; del Marroc, de 47 a 48.
Moresc: del Plata disponible, de
30°50 a JÍ'JÜ pessetes els 100 qailos;
bre al 15 de gener, a M'375 cal.
Mill: de r estranger, de 39 a 40 pea
setes els 100 quilos; de la comarca,
de 39 a 40.
Erps de! país, de 46 a 47 pessetes
els 100 quilos.
Llavor de cànem de l'estranger,
de 60 a 63 pessetes el» 100 quilos.
Cigrons: d'Andalusia blancs, de 46
a 90 pessetes els 100 quilos segons
número; Idem Ídem palons. de 55 a
90 pessetes segons número; Idem
Idam alíaruats, de 70 a 110 pessetes segons número; idem moruna
número 30. de 56
a 58 pessetes;
Idem ídem monms número 29; de
54 a 56; Idom idem número 28, de 4ï!
a 44»

dèria sobr» el» c a r » * , psr eaffij·,
efcl .reoedor. Itavat dsU prejis ^Jf;
BACAIXA
L·ia £7 de geoar «v» ^
Aquesta sstmana ha arri dat c v».
por .Gencia». amb 878 lardeUs de u .
eaDà d'Islàndia
També ha arribat el vapor «Pi^j
ro». aaa> ïSO lardeUs de bacallà a i t
Undia.
Per al consum es cotitien el»
gflents preua:
Bacallà llibre de prim ara, a 78 p(&
setes t is 40 quilos.
Bacallà llibre de segona, n C8 DM.
seies els 40 quilo».
Bacallà llibre mitjà de prünefa. a
70 pessetes els 40 quilos.
Bacallà Ulbre de segona, a 65 p».
setes els 40 quilos.
Bacallà d'Isiàndta de prilnera. d»
72 a 74 pessetes tis 4ü quilos.
Baoailà d'Islàndia prims», a 70 p«.
setes el» 40 quilos.
Bacallà d lsiànJia de segona, a n
pessetes els 40 quilo».
Tripes de bacaUà, a 3W p«<«tts
els 40 quilos.
•PeU^Pal-j. a 32 pessetes el» « qal·
103,
OLIS

tVa 27 do gen»r do 19ü.
Mongetes: de València del Pinet
noves, de 87 a 68 pesseies els 100 qui- ÍXisoelacíó Gremial de Xegocliati
los; amonqulllna noves, de 65 a 67: I d'Olis de Barcelooa}
tranquillon noves, de 67 a 69; de OH d'oliva
Castella noves, de 110 o 112; de la coCorrent bo {42 duros carga), g
marca noves, de 65 a 71; cucorroses
de Castalla noves, de 77 a 79; de 182 60 pessetes els luo qutloa.
Corrent superior (43 duros carga}, a
Mallorca noves, de 73 a 74; de Calatz
noves, de «iO a 62; del Japó velles, a 16C'95 pe&seias els 100 quilos.
Classe fina (50 duros cargal, •
30; del Danubi velles, de 41 a 42;
, 217'S9 pessetes els 100 quilos.
de Xile velles, a 88.
|
Classe extra (58 duros carga}, s
Fasolets: estrangers, de 63 e (ü pesi : pessetes els 100 quilo».
setes els 100 qullua; d« Castella, de
£ n el mercat conilnueo tis matoiUe 70 a 73.
xos preus.
Llenties, de 105 a 120 pèssetas els Oli de plnyola
100 quilos.
De color verd de primera, de KTCJ
Guixes, de 4a a 47 pessetes el» 100 a 100 peesetes Í-I» 100 qulloa
qotloa.
Groc de primera, de «H1» a lOTJO
Nota. — El» prau» s'entenen sense pessetes els 100 quilos.
dret» de oonsuais. posada la mercaGroc de segona, de 100 a 10Í S5 pessetes.
(Sense env.isos.;
iiiniiiiiiiminiiniiiimMniiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiwiiniiiiihimiimmiíimiiiMii·iiiiiiiiii^
D'aqmata classe han pajat els
preus.
Oli de oeoo
Blanc (umb envfts, a 135 pavetes
els 100 quilos.
Cocíilo, a 165 pease.es tis 100 quoaiiliraeió únira del C e l tagl a Agani» uo canvi l earaa i al Marcat ILare ds vstora
los.
SESSIONS DEL OIA. - Al malf, a le Sola de Conlraclacions del Casino Alerci nUI, a fi de mes: Ea fa de
Palma, a 190 pessetes els 100 quiNords de 6975 8 SVdS I a ftJ 70, Afaianls a 7II<JO, Uren-cs a lci'50. Ctilouial» de lití'/ó a t>o J J , i
\üi a 114 o5.
los.
A la tarda, a la Casa Llotja. Es fa de Nords de G9';o a 60*35, Alacant» de ru'OO a BOT ), Aod.ilusos de 5S JJ a 5ft<10
i a 56 ^c, Oren^es de nv-iOa 16 25, Colonials deeS'SO a
DocUs a IT'75, Gran Metrupolitè a 1145IX», 1 Metro- Oli de lltnoaa
Cru. a 170 pessete? el» 100 quiloe
transversal a IB'GS.
Cuit, a 178 pt-ssotes-els 100 quilos,
C o t i t z a c i ó da valsra t r a c t a t s al es«piai I o e I m x i t t snear» tn sl Buiiie'' Mefaf
locolor, a .300 pessetes els 100 quiBarcelona Tractionaud Llglu Power 7 0|0,0921», * a IIX)'*5 i 00U Grans Molins Bascos 6 0|01 * a 90'5a
los.
Barcelona Traction and Liglit Puwer 7 o|0, • a lü, W,
En caixes, vmt pessetes més els 100
Mines de Potassa »Snrla» 7 " i ^ a 99'COL
Serceku-.esa de i·savtnactó 6 "lo. * a r ^ m I Ci)'U).
quilos.
Municipis de l'Exposició 6 per 100. a 97'00100.
Obligacions Espanyola Colonibsció í 0u. ' 8 9010.
Cooünueo els mateixa» preus.
Fomem d Obre* 1 Cousirwcions 6 "-io, • a €4'50.
1 ramvies de Seviiía 6 "u, • a 65 00."
Oli de cacauet
AL COMPTAT (Reproduït del Butll. 11 UHciaD
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uoo rüliím canvi per a guia del llegidor. Us el quilo.
* Els valors assenyalats amb asterisc no lian tingut cotització.
Deixem
Feroando íNio superior, a 315 ps*C o t i t z a c i ó : P r a n o » , 40'CO·, aaïaaca, IWJS; belgoaa, 38 LO. lUores, SS'Éfc; lUas, 30'GO: d ò l a r s , e^;
marcs.
el quilo.
O.C'23 1 corones, 0.01,
Fernando
Póo corren; bo, a 3 pss•DARRERA SESSto. — A l Casino Mercantil, de dos quarta de cinc a les duc de la tarda, c fi de mes: Es tanca
setes el quilo
de Nords a t*i 5J, Atacants s t » 06,1 Andalusos a
Pemando Póo corrent bals. a ZTÍ
ottsron.nor d» Us epsraolons n terme
pessetes el qulo.
D í la del matf, a ta de los dnc da U tarda d'aval, ea baixa O ïO ds Nords i 0* IS d'AlacanU,
Gualaqnil Arriba Nadal a 4 o«a»»
te» el quilo.

BORSA D E BARCELONA
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l'àg. 15. — Diniarw, $0 d* R * n ^ ^ ^ - . ^

LA V E U DÉ CATALUNYA

lentrc Cotoner de Barcelona
TPI.PQRAMES O n Q A L S DEL DIA DAVUl
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00.00

••••

«r.80

00,00

00,00

27168
27.95
27.61
25.18
24 90

27.83
2S.10
27.97
25.27
00.00

27.34
27.^
27 20
24.v5
00.00

•28.00

00.00

27.44
27.44
27.28
24.80
24.53

00.00
00.00
. 00.00
00.00
00.00

00.00
000»
Uu.uO
ou.uo
ouuo
oooo

Pinyons de Castella, • 390 pessetes els 100 quilos
Troauiaos. a 38 pesseta els 100 quilos.
Figues de Frsga. a 10 pessetes la
caixa de 10 quüos; de Mallorca, a 7;
de Mallorca Cantines, a 5; Mallorca confecció de Fraga, a 9.
MERCAT I FIRA DE LES BORGES
BLANQUES
Preus que han regit al mercat de
Les Borges Blanqnes, ei dia 27 de gener;
Blat blanc, de 24 a 25 pessetes la
quartera de quatre dobles; bla» rotg
Ue seca. de 26 a 27.
Panls. de 18 a 19 pessetes la quartera de quatre dobles.
Civada, de 12 a 12'50 pessetes la
quartera de quatre dobles.
Panls. de 19 a 19 pessetes la quartera de quatre dables.
Faves, de 21 a 22 pessetes la quartera de quatre dobles.
Favons, de 23 a 24 pessetes l a quartero de quatre dobles.
Fesols, de 45 a 50 pessatea l a quarters de quatre dobles.
Patates, de 2*25 a 250 pessetes els
10 quilos.
Garrofes, de 8 a 9 pesseles els 40
quilos.
Ous, de 2·75 a 3 pessetes la' dotzena
Olis d'oliva. — Fntítat extra, de 27
a 28 pies. el quarta de 3*900 quilos
fi. de 28 o 27; conen;, d? 23 a 24.
OU de plnyola —Groc, de 20 a 21
dor^s la carga de 115 quilos; verd,
de 18 a 20.

Nova Orleans
Dtoonibla.
Futur»:
Març
>t»>g. . •
Juliol
Octubre. .
Desembre ,

. .
. .
. .
, ,

Ca^raa ertra pintat, a t-X, pessetes «1 qollo.
Caracas natural, a 4 pessetes el
quilo.
Atjuests preus s'entenen per quilo
net, pagats ais drets dé Duana.

EDITORIAL CATALANA
R / f í / ICiTFCA IITERÀRIA Les millors obres dels autors catelans
w a u u j L ^ A u i c n * ™ * j ies obres méç failloses de le5 i;ierH.
tutes estiangerestraíuíUespels noalres més illustres contemcoraiua.

Obres a publicar durant l'any 1923
PRÜDENC1 BERTRANA
E L

M

E

U

A M I C

P

E

L L IN I

Recull de novdle» Inèdlte* del fort prosista que l'any rassat obleuia el prem
Concepció Rabelb al» Joc» Florals de Barcelora, per la ?eva obra ELs HR-l
HOIS, publicada tanil>< per l'EDITQRlAL CATALANA.

SHAKESPEARE
R O M E U

I

J U L I E T A

Traducció en vers per M a ^ l Morera l OaUcia.
L'obra de la pasaló amorosa, de l'immortal dramaturg, incorporada detuatjvament al català.

Mme. de LAFAYETTE
L a

P r i n c e s a

d e

C l è v e s

Traducció de Rafel Marquina,
La famosa novel la femenina del gran se^le.- francès exigia l'estil dat
i elegant amb què l'ha nostrada l'excel'Ient cronista traductor.

L O L'ÍS
L A

BERTRAND

I N F A N T E S S A

(Segon volum)
Traducció de Joaquim PeUlcona
El gran interès amb què rebé ei públic aquesta apassionant novel la de la
Catalunya francesa, ens obliga a no ajornar més la publicació de la segona part.

J ON ATHAN SWI F T
0CUM
Canvis
facilitats
per
l
a
V i a t g e s
d e
G u l l i v e r
00.00
oo.oo B a n c a M a r s a n s , S . A .
Traducció directa de l'anglès per J . F a r r à s M a y o r a l
00.00
Els meravellosos viatges que encisaren a tantes generacions infantívole»
00.00
i foren sempre ensenyament per a les persones grans, han estat traduïts ara al
B
O
R
S
A
D
E
M
A
D
R
I
D
00.00
català sense mutilacions oi reduccions que ets enziquien.

Barcelona, 29 gener.
4 per 100 interior, comptat
71'lü
JOSEP CARNER
»
flmes
OOO
'O
Barctlona. 29 d» gener de ÍSSJ.
»
flpròaJm-..
OOO
'O
1 E
S
P
O
E S
Amortitzable 5 per 100 (1920).. 97*46
1901
•
1
9
1
0
Banc d'Espanyo
SüS'OO
Els versos del príncep dels nostres poetes, els que li donaren fama i reno2-»7'00
Camp de Tarragona; blanc, a VTi Arrendatòria de Tabac*
at. Gral. Sucr.·'-Oblteacions OOOO
' O varen amb un lluminós impuls la nostra lirica. són avui introbables. Llur edició,
pessette: negre, a l"75»
» Ac. preferides
75'25 curosament revisada per iautor, era una necessitat imperiosa per als gustadors
Conca de Barbarà: blanc, a l'SO:
J
» » ordinàries
00*00 de la poesia catalana.
negre, a r50.
Francs
39*85
Priorat: negre, o 2 pessetes.
ALEXANDRE
PLANA
29'84
Vilanova l Geltrú; negre, a 1*75 pes- Lliures
Banc Espanyol Rio Plata
230'00
setes.
del M a r
Cèdules hipotecàries
101*00 A T o m b r a d e S a n t a M a r i a
Igualada: negre, a l'OD pessetes.
Martorell: blanc, a 2 pessetes.
Quatre novel·les d'un barcelonisme essencial, realitzades amb sorprenent
.Manxa.- blanc, a 2 pessetes.
penetració psicològica, que col·locaran el poeta crític Alexandre Plana entre els
B O R S A O C P A ft t s
Alacant: negre, o 2'25 pessetes.
nostres primers prosiates.
4
per
100
Interior
Espanyol
OO'
O
O
MUtela blanca, a 2'75 pessetes.
» 100 Exterior
»
- OOOO
'O
Mlstela negra, a 3'75 peesetes.
Acciona Nord d'Espanya
RUDYARD KIPLING
Moscatell. a 4 pessetes.
. QÚÓ'OO
9
Alacant
Meixat animat. Preus ferms.
OtO'OO
»
Andalusos
(Prohibida la reproducció sl no
000 00 E L
L L I B R E
D E L A
J U N G L A
Recda russa 5 per 100
s'esmenta la procedència.)
OOOO
' Oi
(11 volum)
»
4 1|2 per 100
OWOÜ
Traducció directa de l'anglès per M a r i a n Manant
FRUITES i LLEGUMS DEL PAIS
Brasil 4 per 100
OOOO
'O
Pocs llibres han tingut tant èxit en català com el primer volum d aquesta
67700 obra. coronada ab el premi Nobel, en la qual es conten les punyents aventures
Dia 27 ds gener de 19£3. Tanc Espanyol Rio Plata
58-50 de mowgli. El finíssim poeta que en traduí la primera part. completa ara !a seva
(iDfonnociú de la casa Miquel Valls Renda francesa 3 per 100
Accions Rio Tinto
2.470 obra amb la meravellosa continuació.
1 Salvadó)

HORTALISSES 1 FRUITES
Dia 27 de gener de 1K3(Iníortnaciú Maiutano)
Aüs de primera, de 36 a 40 pess•9 la dotzena de fores: Ídem de se-•-ua. d? 30 a 26.
Cebes de Figueres, de 15 a 16'J0 pestes els 100 quOu»; iüem de .Milrc a.
de 10 a 12.
Patates del bufó, de 19 a 21 pessetes els 100 quilos: idem de bolado,
de 30 a S .
Pèsols del pals, d» 12 a IS pessetes
els 10 quilos.
Tomiíec* del pals, de 8 a 11 pesAlls cap-pares. o 36 pessetes la dotsetes els 10 quilo».
PREMI DE L ' O R
Pern d'Aragó, de xi a 14 pessetes zena de fores.
Ametlles amb closca molla, a iSS
(Preus de compra)
•la 10 quilos.
Pomes d'ArogO, de 10 a 12 pessetes pessetes els 100 quilos; idem amb Alfon»
WOO per cent
closca forta, a 60 pessetes: idem Ma- Isabel
*'s 10 quilcs127'50 » »
Uorca
escollida,
a
290;
Hem
propieCols ^e València, de 35 a 40 pesseUiicesl
mitges
unce*
123*50 » »
tari de primera sense trossos, a 285 Quart d'unca
te? la dotzena.
Ili3'60
» >
Llimones, de 3 a 4 pessetes el cen- pessetes.
l23'50 » »
Escalola de Sevilla, B 60 pessetes Francsl|16d'unç«
tenar.
123 3) > »
Bnsiams, de 0'jO a 0*75 pessetes la els 100 quüos.
Dòlar»
B'-K) » »
Mongetes
blanques:
AmonqulUnes.
dotzena.
Lliure»
31*00 » »
a
72
pessetes
els
100
quilos;
MallorEfcarolea, de OS
' O a 0'7j pesseus le
ca, a 75; del Pinet. 0 71
dotzena.
Plàtans, de l'SO a l'OO pessetes la Mongetes d« color de Castella, a 80 C a n v i s f a c i l i t a t s p e l
pessetes els 100 quilos.
dOtUBÉb
B a n c de C a t a l u n y a
Melons d* València, de 18 a SO pes- Matafaluga en gra de Castella, a
i'H pessetes els 100 quilos; Ídem de
la dotzena
DIVISES XECS NO COTITZATS
la Manxa, a 280.
OPIOIALMENT
Veces de Sevilla, a M pessetes els
FARRATGES
Barcelona,
29 gener de 1923.
100
quilos.
D'a 27 de gener de 1923.
Arró» bomba lloret, a 115 pcsae'.es Portugal
0;32 pies. escut
Alfals d Urgell de primera, a es'jO els
100 quilo»: tomba udmero 12, a
2*33 •' pe»
pessetes els 100 quilos estació de Bat- 110; amonquill ndmero 10, a 58; Argentina
Holanda
2*545 •• florí
cekua.
amonqulll número 5, a 57; amon- Suècia
l'TS » corona
Alfals d'ürgeü de segona, a 22'50 quib numero 2, « W; selecte, a 58; Noruega
i'196 »
pessetes.
farina d'arró». a 50; glacè, a 6a
Tieco eslovàquia IS'SO >• 100 enes,
PaOa d'Urgell, a 12 pessetesAvellanes-, negreta ewolUda, a 62 Polònia
(KM » !00 marcs
PaUn del pals, a 12 pessetes
pessetes els 58 quilos; Idem garbella0*00 » 100 leis
PaUa curta de l'Aragó, a 12 pes- des, a 55; Idem «t> gra de primera, a Romania
setes.
OR
220 pessetea
Palla
a embalatges, a U p«s124'C0
Cacauets: gra de l'estranger, a 90 Alfons
1Í3'50
pessetes els 100 quilos; dos grans Unces
-ieta».
127·50
Palla per a omplir màrtegues, • roigs, de 70 a 75: '.res grans, de 80 a Isabel
123·50
85
pe»s«t«.
Quarts
12 pessetes,
123'50
ComI. a 450 pessetes els luO quilos. Fetit
MINI D'ALUMIM
6'40
Xufles garbellades, a 100 pessetes Dòlars
iD-a Z! <U gener de 1923. els 100 quilos; Ídem colllter. a 95
31 00
Lliures esterline»
123'5U
Co pols de color natural, a 150 pes- Cigrons: Oe Xereç. a 112 pessetes Francs
sete* el» 100 quilos.
els 100 quilos: Ídem Xereç número l .
BITLLETS
En pasta de colors grisos, a 350 pes- a 117: Ídem Xereç número 2. a U3;
39·Òc-.
Mazagan, números 29-30. a 65; pi- Francs
^•ae» e k 100 quUoa
30-00
lons número 4. a 60; especials, a Lires
2970
MERCAT VWICOLA DE BARCELONA 85 pessetes.
Lliures esterline»
0-03
Dia 27 de gener d« 1923. Llenties del pals, a 130 pessetes els Marcs
COl
luformadO facilitada per l'Associa- 100 quilo»}.
Corones
ció de Magatzemistes l ExportaMoresc del Plata, a 32 pessetes els
dors de rtns de Barcelona)
100 quilos.
I- reu» per grau l hectoUtre 1 mer- Nons escoUides, a 96 pessetes «Is Pillc rfo P M a « S a r r i à
rfta«fla poaade ad celler del colllter: 1C0 qollol
• '
£0. Rambla dei J e r u n , SO
Penedès: Uaos. a i'65 í»9MMt a»Pauses de Màlaga, de 15 * £1 pe«VALORS - CANVI — CUPONS
\ setes la calla de 10 qulloa
gre, a res.

J A S C I N T

L e s

V E R D A G U E R

m i l l o r s

p o e s i e s

Selecció de Carlaa Blba
Sovint la crítica es queixa que les noves generacions no llegeixen els poetes
que donaren el major impuls a la nostra renaixença. Es que estan en part exhaurides les edicions completes de llurs obres, i manquen, per altra banda, veritables amples antologies. Per la tria que ha fet amb tut amor l'erudit seleccionador podrà el lector d'avui penetrar en l'esperil del divi Verdaguer.

A L F O N S

L l e t r e s

D A U D E T

d e l

m e u

m o l í

Traducció de Carles Soldevila t U n i a B e r t r a n
Per a portar al català aquesta pura producció da la dolcesa irònica provençal s'han aplegat do* {prts autors nostres: l'un, mestre de la prosa Insinuant;
l'altre, fort en l'expressió poètica. N'ha sortit, naturalment, una versió exemplar
que l'EDlTORIAL CATALANA premià en el seu concurs de traduccions-

A L E X A N D R E M A N Z O N I

E L S

P R O M E S O S

(Dos volums)
Traducció de M a r i a Anteala Salva
L'espiritual poetessa mallorquina en» ha donat una traducció de Men'.oni.
digna de la que feu de Mistral. que era valorada com una obra original pròpic.
AIXÍ s enriquirà la nostre llengua amb l'obra cabdal de la moderna prosa italiana.
Hi ha en preparació traduccions de Daudet. üwift, Walter Scott, Ryder
Haggard, Keller. Schiller, etc, reedicion» modernitzades de Ramón Muntaner
'.Crònica), Joanot Martorell ('iTirant lo Blanch ), Emili Vilanova, e t c , i obrea
originals inèdites de Llorenç Riber, Víctor Català. Pmdenci Bertrana, Carles
Soldevila, E. Martínez Ferrando, Roig Hevenlós, Josep Pia, etc.
Subscripció a aquest. 19 v o l a » , j i ^ ' 0 " 8 ' 22 p t a ' ·
. publicar durant l'any 1023: \ [£[raanger; g
.
Omplin i retalleu aquest butlletí i «nvieu-lo a YEDITORIAL CATALANA,
S. .4., carrer d Escudellers. 10 bis, entresol.
El Sr.

resident

tarm

s# subscriu per l'any 192J als doue volums de la biblioteca Literària, enuiani
a tal eftcte limport de la subscripció oçompromumt-se a satisítf vauest irr*
pqrt a la presatodo del ntmt corresponeta.
— 1 — ct
.
. de I 9 & .

I

Ag.

LA VEU DE CATALUNYA

16. — Dimarts, 30 de gener de IQÍJ

ANUNCIS

D'ESPECTACLES

MovfSJlmB números de <jivert<(tsment«
Soheherezade
t el rei de la broma
Avui no hl ha funció. — Demà.
Tato i May (Jongleurs)
Darrera representació de nit de la
nova òpera del mestre Schlllings, DemA, tarda, preus populars. Nit:
MONNA USA. — E l dijous: MANON, Primera audició del ballet de gran
pel divo tenor Cartó Hacket 1 l'aplau- espectacle
dida sopran Balüassarre.
CARNAVAL, del mestre Scbumann,
gran presentació. Decorat 1 vestutri
expressos per a aquest BALLET — Es '
Gran Teatre del Liceu despatxa a Comptaduria.

Gran T e a t r e dei

Liceu

Temporada de Quaresma. Quatre
grans concerts pel genial pianista
EMIL
S A U E R : : Dies 22,
nit; 25, tarda, 1 28, nit, de febrer, 1 3
de merç uii. — Queda obert l'abonament. — Als senyors abonats a la
present temporada d'òpera se'ls reeervaran llurs localitats fins el d a 4
de febrer.
Teatre Català
R O M B A
Telèfon 3500 A. — Avui, dimarts,
nit: cinquena funció per l'eminent
artista Comm. EBMETE ZACCOM,
amb l'obra de W. Sbakespeare,
LA BISBETICA DOM ATA
Demà. nit: Serà ta <renore i oomlat
del genial ERMEUE ZAOCONI. de 1»
seva gran creació,
UN PADRE PRODIGO
d'Al Dumos. — Es despatxa a ComptadurTa.
Dijous, tarda, per la Companyia catalana: E L S PASTORETS O L'ADVE- '
NIMENT DE L'INFANT JESÚS, amb
els Bels 1 obsequfiTa nens 1 nenes que
concoiTln a l'espectacle. Nit: Tertúlia
Catalanista. Estrena de la comèdia en
tres actes, d'A. P .Marisiany. LA RIQUESA de SEMONIDES. — £ s despatxa a Comptaduria.

T I

V O L I

Darrers dies del mundial espectacle
BALLET SOBRE GEL
Avu". tarda, a les cinc: Preus populars. Butaca amb entrada, dues pessetes, Dues nodridissimes parts de
programa pels rels del
PATI-GANIVETA
LA CHARLOTTE I KREOKOW
amb La seva companyia, en el meravellós BALLET SOBRE GEL. Nil, a les
ideu: Preus econòmics. Butaca amb
entrada. S'SO.

Lloguers
Solar tancat

ea lloga carrer de Cerdanya tocant a VMèncla. Baó: Portalurribsa, i», entresol. L* De 4 a 7.
P>Jo r>r\o de Uognor de dlfe•
rantajjreos. Bmch
n.* Ï8, eQtreaoI. C. BlEOER.

lossals espectacles FAEGOL1-ALONSO
per a com at de LEOPOLD FREGOLI.
— Aviat: Grans debuts. — Diastbte,
el gran BALDER

TEATRE:

COMPANYIA ARGENTINA
MUISO - AL1PP1
Avui, dbnarts, tarda, a .les cinc.
Ml COMPARERO EL LAOROM
Gran moda. Primer: LAS VIBORAS;
segon: LOS . D1ENTES DEL PEBRO; interpretant el paper d« DUQUE {LaT e a t r e d e N o v e t a t s tercer: MONÒLEG. PEL SR. MUISO. drón), el senyor Güell.
FIERMEZA, CANÇONS, PERICON.
Demà, dianecres. 'Popular Tarda
UltímM Funcions de la Temporada ORAN FESTA CRIOLLA. Nit, a les
L AMIGO TEDDY. Nit. MI COMPAAVUI, dimarts, tarda, a les cinc, i nit, deu. ESPECIAL. E L MATEIX CAR- EPÏERO
E L LAORON.
TELL iDE L A TARDA. — Nota: Demà,
a les de»:
Es
despatxa
a Comptaduria — TeduDOCres,
estrena
de
POMPA6
D£
LA PROHIBIOION DEL BESO
lèfon «34 A
T
Partitura de belUsslma músTca. JABON. — AViaU
Grans ballables.
SEGON GRANDIÓS ÈXIT
d'operetes cinematogràfiques. — Demà. I tots els dies LA PROHIBICION
Gran Saló da Moda
T E A T R E VICTORIA
DEL BESO. — Preus de costum a
Avui, dimarts, tanda 1 nit. GranComptaduria .
Ham ipogut aconseguir al
diosos programes I.a pel·lícula instrucnostre favor, el contracte
tiva, LA CAÇA DE L'OS BLANC; Oa
d'un
còmica, TRIQUITRAQUE; la de diverargument, CAVELLER D'INDÚSE L D O R A D O
GRANDIÓS ESPECTACLE tit
TRIA PER ESPORT; gran esdevenit COLISEU DE VARIETATS :
que està cridant actualment
ment cinematogràfic, primera Jornada
Avui, dimarts, tarda, a les cmc.
i ' ATENCIÓ (PREFERENT
de la colossal pellicula de sèries, suMatínée extraordinària. Projecció de
DEI- "PUBLIC. Debutarà cl
perproducció de marca alemanya.
notables peUicules. Exlt&s de les ovadissabte, dia 3 de lebrer.
U. iF. A., L'HOME SENSE NOM; la cocionades atraccions E L S THEDUS,
mèdia de gran broma, HAfiOLD COgimnastes SOLEDAT MIRALLES, ceMEDIANT, pel cèlebre artista EL de
lebrada ballarina. KANUI LULA TRIO
les ullieres.
Balls, cents i músiques de les Dies
T
E
A
T
R
E
C
Ò
M
I
C
Hawai PAQUITA ARROYO, genülisslma coblejadMa, ovadonada pel púwo:. dimarts, nit, a dos quarts de
blic. Nit, a les deu. Funció extraor- deu. Primer: el drama en quatre acdinària a càrrec del famós 1 Inimita- tes, n a U F E OERBLAY; segon: LA
ble art sta LEOPOLD FBEGOLI, en TORNADA D IEN NANDU; tercer:
Oran Cinema da Moda
les seves grans creacions del seu vast liPI - PI!
Notables quintet JORDÀ i tercet
repertori Programa: Primer: MARXA
TORRENTS. — Avui. dimarts, èxit
FBEGOLI. Segon: FREOOLI en el seu
grandiós: «L'excèntric» (Artistes Asrepertori excèntric. Tercer: La paròGran Teatre Espanyol
dia d'algunes òperes en un acte, qua- Companyia de vodevil Josep Santpere sociats), formósIssima comèdia, per
l'Inimitable artista Douglas Fairtre quadros i apoteosi, original de
Avui, dimarts, 30 de gener. Tarda
FREGQU. SALAMIHA, creació de a les cinc NOVES I VELLES TEMP- banks; «Cor de salvatge. (ParaFrègoll. Quart: L'apropOtlt de gran- TACIONS DE SANTPERE. Nil, a les mounti per Elsit FerguaOn i Thomas neigan; «Trlqultraque vertigidiós èxit, amb noVva presentació de deu. CORNUTS I CONDECORATS.
nós», còmica; «Vacances d'Ambrós»,
tipus, FREOOLI, EMPRESARI. — Decomèdia. — Demà, dimecres, granmà, dimecres, tarda i nit, sessions
diosa estrena del Programa AJuria:
extraordinàries. LEOPOLD FREGOLI
P o l i o r a m a «Enamorada del seu xofer», delicio— Dijous, tarda: REAPARICIÓ de T e a t r e
sa comèdia, per Ethel Clayton. una
Companyia de comèdia
PILAR ALONSO. Nit, penúltima sessió d'art FREGOU-ALONSO. — Di- GOell - Tudela - Asquenno - Cortès preciositat en pel·lícula, una veritavendres. Diada de la Candeiera CoAvi::, dimarts, tarda) a les cinc. ble Joia d'art. Preus corrents. PrefeMAT1NEE POPUL.AR. BUTACA PL·A- rència, 1 pesseta. General. 0'60.

Per a Comerç i
Idiomes, TaquiMeca, etc, estudiï, senyor o
senyoreta, en la

PA LA CE CINE

Saló Catalunya

Jotes

PIANOS

«

r a ezpoaieió.
laeria, S.

A Sarrià

Donaré 100 pasaaCu al qn] em
roporelonl botiga n principal,
•jgnor deïO a » doroí al mex.
Uoc c ntric Baó:L·aTèxtil Catalana. Plaça de 1 Àngel, cantonada Tapuerla

Carrer Archsjio
Telèf. 5.041 A.
L a més important d'Espanya.

Avisos
Vendes

A N G L È S

L·llçonM i ersdnocions da l'an- Venc preciosa casa-torra
KUa,al (raneès. litattA ieipocarrer Diputació, 461. al cosJonee per profeasora aneleaa. al
carrer Marina, disponible
Aviniruda de la Kepdblica Ar tat
amb
6.7UO p. de »up. En 72,000
Kentlna nüm. t34.
ptes. Consta de mterrauí, baixos t pi* independent, jardí,
Aíinliiistració ie Finimes moderna
9. U.AMÜSI
De 6 a 7
Montaner, 28, principal

MATRIMONI

Prestígiúe proteaaor d'idiomeA
fora de Barcelona, setanta duro* mcn.Mialfi, canària espanyola o estrangera d'algun capital
per n coronar aspiracions. Assumpto serlò». Escriure, doncs,
oonnadamuut alxi- ntlto. 833. C
L-, Bamtila d'Kstadls, 0, Anuncis.—Barcelona.

L'anunci

més eficaç 1 econòmic és lluutal lat a Wa pUMarras deia baixos de

rEmpresalflealfl'Moimle

El dia 12 de febrer de 1923
TEATRE NOVETATS
Direcció I Cavalcada, a càrrec
de tots els Artistes. Venda rie
llotges i localitats, al Reial Oircoi
Artistlo.

Qran Saló

Frontó Principal
Palaet
Avui, dimarts, tarda, a on quart
de cinc, dos interessants partits »
cistella. Nit. a nn quart d'onze, dos
extraordinaris partits a pilota. Primer a pala: ARAQUISTAIN 1 AGl'IR.
RE contra QUINTANA I 1 ARRARTL
Segon a cistella: SANTI i SALSAMENDI contra VICENTE i PALAU.

T e r r a m a p - Sitges
PARO HOTEL, deliciosa carretera
asfaltada. Telèfon 1341.

E D E N

DE CORDES CREUADES
AMB MARC Dí TERRO

'uotes

Pianos i pianoles

da 9 a 36 anys falta en casa de
especialitat en les d*
senyor sol, tardes 3 a 6 lliures. E L · E G T B O Q n l M I C A
Dlrlgir-se avui mateix carrer
Bobinat* - instal·lacions
Proveoca, 159,4.rt - 2.'. dreta.
Reparacions
Maquinària Elootrioa, S. A.
tallers Balcella)
Tocant Passeig Gràui; Coria(Antics
Catalanes. 416. T. 568 B.
Casa particular ofereix peu
sló a senyors, calefacció, bany
confort excel·lent, cuLdne, put
no. Passatge Domingo. 1. segon

Bonic gabinet

per a senyoreta o matrimnul.
carrer, molt sol. Consell
Esmfes eiéctripes a 30 Mes balcó
Fogons i planxes H. B. C. Paa- de Cent. 291, primer.
seüf Crea Coberta, 64.

Sublim marca

Traspassos
Traspasso botiga

RM
. ARISTAI1Y

amb babitaclò. lloguer luüpes.•etto. B: Carrer Paasatge Virreina. 1, baixos.

AL COMPTAT
PLASSOSiLLOGUER

tenda 1 magatzem i on bon pis,
és tota una casa. propi per a
Indústria 1 venda, sortida per
dos carrera. R»ò: carrer del Peuedés. s. s«.gon.
Gràcia.

Casa fundada el 1670

l8.PldçaC3ídlUflijd.]8

E s traspassa

Traspasso pis pral*

buit o emtunblat, lloguer ISO
l>CT«eUa. Escriure al num. 2813,
Ideal d'Informació,
Singer tiuliloa central Kmpresa
per repartiment herència carHam bla deies Flors. IBtanunrer Carme, superfide 617 mts.. 'ecreter es ves. k -eafort, 156, ols).
15.425 p., prOpia per aIndústria, pral.. 1.*
cunler-: oc porvenir. a preo do
terreny. València, 198,3.er, 2,"
P e n s i ó d'artistes
"BÏÏÜar
Ue3a6.
pisos amb bustes, gran negogran taraany. fabricació angle- 2
tra.·fpasso amb tot el mobiliasa, estat nou. veuc. Escriure JI. ci,
ri.
Remolcs
R. 420U Rambla du les|Fiors,16 tori-Raií Ramellere», 2, escrlpDUUS de V i 4 rodes venc, preu anuncia).
de t'anaa. Eacrlure a H. S.
ntiiii. 4206. Empresa Ideal d'InAuto torpedo
formacid. Rambla Plor», n." 16
Dispeses
(Anuncia;.
Uverland. tipus4 nou, es ren a
terminis. Consell de Cent, 433.
Habitació
Per absentar-me
«enyor sol a dormir. Provença,
Bancs
fuster
venc casa meublé acreditada al
288, l,er,
centre Eixample. R.: Ramelle- armari i e»tanWie-.
ras, 2. escriptori.
C. de Cent, 43S.

Dues cate* C. Sans

P E L L S

Llogo habitació

eu:moblada. Rocafort, lis, pral.
primera.

Beuards, noifres o olors fantasia, a 83 pessetes. Pel la vàries
Famiiie française
classes per aexomar. Arraniaoientl transfomiaciò de pefla. offre cbaabre ueublée. Corta,
Villarroel, 42. pis •econ. Taller. C4f>. segon, segona.

ANÀLISIS

MODERNS

Desitjo 3 habitacions

per a 4 amics. Escriure a número 2880. «Empresa Ideal d'Inforcid», Rambla Flora, 16. AnoncLs

Cartes
Circulars

Demandes

reproduïdes on l aparel
M ÜETUí RAPH, inconfusll
ble* d'originals mecanografiats.

Jove de 24 anys

competent en maquinària
ferro I fusta, ncillatga,
olis i corretges. Referències de primer ordre, es
col·locaria en casa Important, com a cap da ven
dea. aubgereut o càrrec
anàleg.

Mobles
Fitxes
Carpetes

Goles I tot el material p a
als sistemes moderns d organiuaciò d'oficines.

COPIES
originals a màquina

Administració

finqnet. secretaria particular,
comptes corrents, defensa grail- assumptes jndicials per a
pi'Tlt. Riudarenes, 6, primer.

Ofertes

CONCERT

Asalto. 12. — Exlt NTTA IBASEZ,
OLIVARES, TROUPE ROLANDO 1 altres importants números. Tots els
dies Aperitlf. Danclng i gran Tabarln Americà. GRANS BALLS DE DISFRESSES.

Pensió de família. Habitacle A n u n c i s
per a 4 amics a 135 ptes. mes a
rota pensió. Menjar casolà. Car. E L EC T BO MO TO
dansi Caeanas, 16 i 17, pral.
X DiaAKOS

nous t d'ocasió. Planeta, 41.
Casa Campa.

Bohèmia

MODERNISTA
Carnaval da 190
Avui, dimarts, nit, a dos quarts d'oozt
Organitzat per la Germandat de Caii
brers «L'Aliança», de Barcelona, IUQ.
dadora de la Quinta de Saioj
«L'Aliança, I a benefici de les seves
caixes de Vellesa i Invàlids. S'ator. I
garan vuit valuosos presents a i«
disfresses que més es distingeixin
per la seva disfressa 1 originaliut

Safates I serreis de plata, a
rea. Compro or, plata, platí,
brillants I perles.
JoUrloa ds & «É»M
Rambla teles iTor»,3A
Cardenal CaaaAas, 8.

Casa ocasió

Kambla Flora, 10, baixos
de 22.000 pams u-rrenv:
Admetem anuncia por a tom els més
lii.0>Xi ds., sran ttanta.
periòdic*.
CASA A Ü. GOtVASI
baixos i 3 pisos. 6J00 dnius
Grans disr cn . i s
Can Boqueiria, S

Icbcïc.tcri
wptcial f a

d'ocasió

Reial Gírcol Artístic
Qran Ball de Disfresses

Serventa

Rambles llogo

t aparadors
Raó: Caca

NOU

ASSOC
A
IC
Ó
I R
ITM
I À DE mm\

TEA, UNA PESSETA. L'EXIT DE
PRESENTACIÓ 1 EXECUCIÓ en tres
actes.
Coliseu Pompela — Travessera, • I
Dimarts, 30 gener, a dos quarts ,
EL AMIGO TEOOV
deu de la vetlla. Presentació dgi *
Inteipnetant el ipaper de Teddy W. table QUARTET CASALS.. - A J t
Kimberly, el senyor Tudela.
concert corresponia al dia 29.
'
Nit, a les dea POPULAB. BUTACA
PLATEA. DUES PESSETES. L'EXIT
DE GRAN BROMA en tres actes,

HAMMOND
per a escriure, de tipus
canviables

Missatgers «BAPIDS»
(Oontüiental)
8 E E V E 1 RÀPID
Repartiment de tota
classe de circulars i esqueles a UomicilL pelíts
paquets i tuta classe
d'encàrrecs.

EMPRESA IDEAL
D'IN FORMACIÓ
Rbla. Flors, 16, baixos
Telèfon 4.863 A.

^liiiiiii'iuiiiuiannMuniiiffi
1
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I GABA |

— rvfr·tcanl·s. S·slnf·c s
- unes. tob·raitu cortr* =
S la TOS » stscctenM 0* =
I* «•rgaal·.

i » * i. í 0*3*. tom S
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Casa Sarcia Snarez
8t • Rambla da Catalunya
Teliton 43» A

S E N Y O R

S'ofereix per escriure hores o
mlpdia o càrrec de connança:
Escriure aT.G.. Uadó.S. botiga

LIMOUSINE

DESMUNTABLE ELIZALDE
Ajustat de nos amb patent i
Senyora francesa aicimetre.
Venca preu molt redóna lliçons. Preua econòmics. duït. Ronda Sant Pere, 43, desProvença, 80». quart.
patx de 12 a l i da 5 a 7.

D'ORINA

Axo.STEEnMAWioC

Demnnl's el folla» fl-taatrat
Dr. veuLVE Professor Aiu. de I»
Facultat da Far^aAcia. Fernando, *

