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SUCURSAL A MADRID
Avinguda del Comte de Penalver, núm. IS
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Advocat

P Q M Q Í I - M O , . dels hospitals de Paris. Vies Urinàries, Ronyons, aa
^ 0 , D d r i I d U Cirurgia. P l a ç a Urqulnaona, a, l-erDe I I a 12i 4 a8

Indicidu de la Molt Il·lustre Junta cTObra de la pamxfuia de
Santa Anna, ex-Degà del Collegi cfAdpocats i President del
tReal Canal de la Infanta Dona Luisa Carlota de Borbon»

ha mort havent rebut els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica

Marí. de. C a r . e
^
^
^
^
^
Ktícs, nebots, cosins ii fai
tamllia toca. i la junta Directiva del ^Keal Canal de la Infanta• Do
Luisa
Carlota de Borbón preguen els amics coneguts una oiació per a lènima del Dofla
fiHét,
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havia arribat a tan alta volada.

E L

D O C T O R

M A B U S E

L a novel·la tràgica del vici que
l'albada del B é . No s'assembla

B I B L I O T E C A

Ha
EI pas

L I T E R A

sortit

dels

chaussée

g e g e n í s

des

géants

de la ^ual se n han venut en pocs mesos a França'
més de 150,000 exemplars
Obra profundament emotiva, basada en la gran revolució irlandesa de 1916
Preu del volum. 2*50 pessetes
EDITORIAL CATALANA. S. A., Escudellers. nd•
10 bis, entresol, i a totes les bones llibreries.
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lona. En Manuel Ferradw. ban passat al Jutjat de l'Hospital que incoarà ara el sumari per correspondre-li
així. donat el lloc on es cometé el íet.
Demà es procedirà íi l'obertura de
Direcció del vert: SE., Calma. S.
Velocita: del vent en metres per se- dos sobre» í|ue contenen: un els documents relacionats amb la sostracgon: .. 0. 4.
trobats al domtclli de Josep P«sEstat del cel; Tapat Nuvolós. Quasi ció
serula. i l'ai;re. ela que es van trobar
topat.
al laboraitori installat al Passatge de
Classe de núvols: St. Al St.. Ai K.. la Mercè.
K
També reürà les claus que ha ofert
Temperatures extremes a lorabra:
n a ^ a , ta'-i: mínima, a'S; mínima p rop el doctor En Manual Mir. director del
dispensari instaUat a l'esmentat laboratori 1 que va funcionar ía set
Oscil·lació termomètrica: T S .
mesos. Sembla que s'utilitzava un
Temperatura mitja: 0
Precipitació aquosa, des de le* set sèruni aatituberculòs. «1 descobriment
del mati del dia anterior a les set del deI qual esava ara en negociacions
diu de la data, 0 0 mm.
de venda per una Important quanüRecorregut del vent en igual perío- | tat.
íe: l·i! km.
Es diu que Josep Pessenda té, amb
Ubservacions particulars: Boira.
i el propietari de la casa on està ínsEl director. E. Alcobé tallat el labora tari, un contracte per
a quafre anys.
Al Palau de Justícia s'ba dft que
Les diligències instruïdes pei Jut- els valors sostrets pel Ferrades són
Jat del districte de UoSja, sobre Ja tots els tltpls del Deute del quatre per
tugida del caiser del Banc de Bar^e- tent mterl&r. l uoport dels quals as-

Traducció feia per Joan A r t s , de la
famosa no vel la de Pierre B e n o ï t

Le

Estrena a Espanya
D I J O U S - K U B S A A L · - 8 FEBRER

Observatori Metoorolòfflo de U
pnlvaraitat de Barcelona. - Dia 5
de lehrer de 1ÍK3.
Hores d'observació: A les set, a fes
tretze i a les divuit.
_ Baròmetre 3 0° i al nivell de la mar
Ç*^'. T.Jb'O, .758'5.
Termòmetre sec &'2, \ff3, n's .
Termòmetre humit: 7"3. 1J 3. S'S.
Humiíet (centèsimes de saturació):
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C . M . Guillem T r ú n i g e r , S. A.
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a cap altra pel lícula.
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Balmes,7-Barcelona

COSTUM

cendelx e tres milions en efectiu, 1
els negociava el Pessenda.
Al Banc no poden calcular encara
ço que fou sostret, puix estan
webaJiem m i i «üa per a la liquidaciò, que es fa amb moHa cura. puix
estan confoses tots «Is valors de les
diverses carteres, que com s'ha dit,
són en valors en dipòsit. El fet de
no tmbar-a'bl en moltes els títols quo
contenien, féu suposar al principi qua
havien desaparegut, però no és així,
puix van apareixent en altres cartetes.
S'assegura que el valor <lel laboratori del P a s s a r d e la Mercè, puja
a un milió de pessetes. ^
S'ba dictat a<ute de processament 1
presó aense flan^-a contra Manuel Ferttàm.

Paraigües Cardus

Portafer»
rissa, 10.

VfliYpIIo?
PORCELLANA
f dliClItiò J. Llorens. Rbla. Flors. 30.
La Unió Jurídica Catalana ha rebut,
en contesta al que adreçà dies enrera,
el següent telefonema:
Ministre Gràcia i JusUcla fi la
Unió Jurídica Caiialana. — Em campi ase a contestar telegrama de vostès dient-los estic estudiant reglamentació a què es Telereixen donant-ü
la gran importància q w mereix per
a resoldre amb tota justícia barmomtzant interessos l realitats, tindré
molt gust en rebre la seva linformació podent ésser 'per esorlt per a evitar-los molèsties I pregunt-los la trameUn en el termini més breu ela
toma atentament la saiuiacíó.»

Criítilieríes it Uoreaa.

R.

lon,!!

Ahir, a quarts de set del vespne,
uns guàrdies urbans detingueren a
instànclee del senyor Vilaseca, amo
d'un magatzem de ferreteria del oar-

Pàg. 2. — Dimarts, 6

de febrer

r-r fle Ateidizàtal. el seu «lependífit
Antoni Cos?«ller Macaix, de 30 anj-s,
í un .«ufejecte anomerM Agustí Rivern, eu «1 pwcii moanen: que «1 pir.iner remetia e! segon quaire ipafïuelï
>le aïllereies de o»T*.
Segon* nianUestack» del 9«nyor Vilaseca, feta teriv>s tjuo notava furts
s^ntblante al seu masatzem.
JOI ES

VILANOVA

Unió, 6

Irobanl-se a uisa seva, carrer 4e
luumeí, 130. aegoti, '.eroera. Felip Ril>pru «Jonu-. de "-"S anys, es iposà a nei·-·lar un revWver. Sense saber «om
Be H eugegií. leart-li una ferida greu
i'l ventre, {>rub8lMeanent amb hemorràgia interno.
VO» assistit per un iiiúlge dei dispansnri »K» (iràcia ai n»at«ilï domicili.
Calefacció ideal

Estofa

J . M . B .

València, 346 - Telòfon 747 S. P.
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VEU DE CATALUNYA"
obeeix n O'.teri . i nu; per dist.nts
Sindicnii de la Cci^oració (íeneml
de TrsbaLadors. Unió de Sindicats
Ulnrev, que d'avui endavant publicaran tots els docnments oflclau en
català. Ja s han imprès també unes
aeiles fulles de manifest peis tuateix r- mbrers. en la nostra '.leipij' I
seguint les normes de l'Institut d'Es*
ludls Cata'uns.

+!

VAQA ACABADA
Ha quedat solucionada.çmb transaccions mútues, una vaga que n l
bavia a !a fàbrica de teixits de Francesc Vila, pa»»elg de lu Creu Coberta. 2i, liavent tomat al treball
tots els obrera.

El Senyor
B o n a v e n t u r a
M i r ó
i
ha mort cristianament

M o r e r a

<A. o. S.)
EU seus afligits esposa Isabel Roca, filla Mercè, fill polític Jaume Baralla, nét, germans (presents
i absents), germà polític, parents tots i les cases comercials M i r o 1 S a l v a d ó i B a r a l l a M a r t i 1
Companyia, preguen als amic? i coneguts ona oració per la seva ànima i que se serveixia concórrer demà. dimecres, a les deu del mati. a la caía mortuòria, Raurích, 7, per acompanyar el cadàver a l'església parroquial de Sant Jaume i d'allí a sa darrera estada. Cementiri Nou.

A un SOÍAT del carrer de Neptú, GràNO I S CONVIDA PARTIOULARMINT
Barcelona 6 de febrer de 1923.
< ia, un gos va mocisegar a EJOXU. Mas
Deivall, de setze, anys, aprenent ebe:il6ta, donant^l «al queixalada que 1'
va eacupsar el nas, fem-tU, àdliuc.
una íerlàa a Xa gaita esquerra.
£1 pobre xicot \-u ésser curat ui
Otepíuisarl do Oràcla, i «.1 gos el a beiiietk Ari.;'la a engrossir Ja susenpKn el soi toie de les cinc imaigc-s del nyaron constant ruent l oilnilrable Invan dur al J^aibaratorl iMunicIpal on ClO per adquirir un aparell oncupèdi'; .Nen Jesús celebrat el dia -i del cor- terpretació que dóna Zaconni a la !a
«stara en absai'vatlú.
desunat a Na Dolors Subtrà. que tou rent, u lexposlcló del Pessebre de la mosa creació de SbakeSpean.'.
attiopellada per un vehicle ta poc Casa de Caritat, và lesullai' premiat
el nümerc. iftk
temps.
L'èxit obtingut per «Els comptes de
- G r a n s rebaixes
!es mil 1 tmn nits» al Pathé (.inefnii
ba estat superior al que "^esperava,
de i ' l al 15 del corrent en jocs de
iLa Geïunanüat Valenciana de Ja
i l R. c.oíiàoi..iu C^nètala d'iuilia:
pots, olles, catscroles. cassons. etc, Mare de Deu dels Desemparats. e.4iaVlsto i l manllestú relutlvo in data puix c?da dia s'han «agolat les locaen alumini extra. Llorens Germans. blerta a 13 parròquia de Betlem, lia u Cennaic decurso del Mlnistero de- litaU efl totes les sessions que slia
projectat aquest llim, Joto de la d?
Rambla de les Flors, 30.
col lacai u I» reixa de l'altar de la lia Guerra.
V··rge una «.-aixeta eri la qual es diInvita i nillrt.iri rçsldentl In Ispag- nomatografla trancem'. Per tant, a
A una doiui que fitusava aiiar pel po^ufen els avisos dels gvtjiiuns na arruolnli duronte la le\u sulla requeriíuviit de molte- person-s que
carrer do Stins, 31 va venir un treball
(.lasse ISOi di presentarsi ulle armi encara no han anat n veure-la, ivui1, conduïda per uns transetials al disL- - senyores cambreres i ^s man- non oliie i l 10 Maiao 1)123 per cwm- presa ba decidit mantenir-la al programa uns pocs dies mes. puix nu
pensari d'Hostafronubsi. va morir als hres de la J.mfa do Gavcm de ;a Oer- piervi la ferma tabilha.
pot demorar la presentació de -La
pocs iiiontenjs. Eci deia Josepa Pe fra mandat, visitaran d!s malalts uxtito el
Jona de Faraó., la mès gran producAlbert, de C0 anys, vídua, habitant fl d'a^onsolar-los i atendre'Js tunt com
ció clnematogrflca coneguda flns al
Waèi lo, 22.
«ÍÍ pugui.
- TINTURA W I N T E R dia, l'estrena de la qual, que tindrà
Es prega que es faci constar bé els
lloc el divendres, promet ésser un
Premiada amb Medalla d'Or
- V í R f l V n r r f El «nís enèrgic dels noms 1 cognoms dels maflaMs i los
Amb una sola aplieacló desapareix esdeveniment sense precedents.
• W l D a j t t l U reconsütuents. Tor- senyes de llurs domicilis.
la canlcle. Serveix per al cabell,
na la força i salut a tots els malalts.
El dia 10 del corren*, a les cinc de barba 1 bigoti. Es prepara per a neA mitjans mes actual debutarà
gre, castany fosc i castany clar. Dóna
•Kelaciú dels ubjaeies trobats aSs cot- la tonia, tindrà lloo a !es «üaileries colon tan naturals i Inalterables, qua al Teatre Tivoli la companyia d'oxes dels Tnuuvies de Baircelona du- LaydKmee. (Corts, 613). la inaugura- be pot dir se que és la millor i més pereta que dirigeix Esperança Iris.
L'artista mexicana ha realitzat una
ran; el mes de gener proppassat, els ció de a'exposlció de treballs pres. ii- pr&cUca Venda en p·rfurotrt·t.
•tournée· per Espanyo, i abans de
quais es troben a J'Olfciau correspo- tats a l concurs de >pruje«tes d* .Motornar oi seu país. desitja acotmadorlien i a disposició de les persones que bil iari i Decoració convocat pel
CoUçgl d'.\rtifix un Ebenisteria.
*o del públic de Barcelona.
a< ieditin tenlr-íú dret:
La dita exposició estacà oberta fins
Esperança Iris aprofitarà la seva
Dotze paraigües, un basto, dotze
actuació a Barcelona per a estrenar
moncriere. sis parells de guants i un ei dia 19, en qual dafta el Jurat ftauA
C
T
U
A
L
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M
E
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T
algunes operetes.
de soJX. quatre ímfaudes. dos parells rà adjudicat els premis ofens en el
il idlejes, un reJloige-pulsera dlar- dit concurs.
gent, un rellotgeipulsera d'or. un rellotge-pulsera de Joguina, una iàmpu
L'Acadèmia Clentlflco-Mercantil cera de butxaca, dos ipareils de sabates lebrarà divendres vinent un banqupt
de senyora, un estoig amib dues bc- en homenatge al seu nou president
Qüestions socials
quLUM» d» fumar, dos àlihiv:s de ue- honorari doo Carles Modist i Carbó.
llgló 1 etiquetes dHma farauàcia. una Assatiran a Tacte tots els membres
llibreta de notes escrita la. primera de l'entitat.
TROBALLA D'UN ARTEFACTE
patrina, una novella de Dumas, una
D
E
S
C
O
M
P
T
E
Ahir. a les set de la nit, fou troua- '
neulRRi dc joguina, una capseta amb
L"ns guàrdies de segutetaí detinda ana bomba al xeplú de la casa
lin dlpOsit d« tinta, un tros de goma gueren a Manuel Concepció Expòsit. |
del carrer de FouiancUa. 9, on es
massissa, una cistella contenint mo- de 18 anys, cl qual havia intentat ro- j
en tots els artroben InsinHades les oficines del conneders de pell. tres carteres de ian- bar un paquet de gorres d'un carro
solat italià, així com les de la Camticles de llana
.xaca, un clauer •anib algunes claus 1 que passava pel Paralle-l. impedintbra de Comerç d'aquest mateix espenjador, diverses claus soltes, un pa- ho «i carreter.
tat.
quet conumim tabac, un paquet conSamarretes, pantalons, bufandes,
tenint «ma rtnta i tela negra, un paarmilles novetat. garíbaldines,
L'artefacte era de forma cilíndrica
Al dispensari de can Tunis auxiquet contenint pknues d'ogenc un
mil,ons. mitges, guants, sabatid'un pes aproximat d'un quiio 1 porpaquert contenint sotires i targetes a liaren a Úregori Ramon Lorenzo, de
lles , mallots, bresiers , robes,
tava adherida una metxa que estaqual trebcdlava
nom de F. de la Cruz, una dentadura 47 anys, caBderer.
mitenes, botins, peílcs, petoa, faiva apagada i que presentava senyals
ça de les drassanes d'aquella bapostteia.
xes, pulseres, boines, gorres, cacThavejf estat encesa rocentmeni. Al
rriada i va pandre mai. fracturaní-se
pelleta, flaísades, mantes viatge,
costal de l'artefacte hi havia algun»
dues costelles.
echarpesp vestits, sueter», jerDiijít·s apagats.
seis, bruses, xals, nubes, mantéEl primer q i » es va donar compte
B E L P A E S E hribat.
"r
Kl
La polida deün^uó al carrer d'Eoletes, bates, capetes, vestidets,
de la troballa, fou el porter de la
na a Joeep Robles López, de 21 anys,
abrïguels, bandes, mitges esport,
L I T A L I A N A , Beaaucoé·. IB
casa. el qual inuned atament d r n à
per haver pres d'una botiga unes
passamonts. jerseis noi. Jerseis
avís a les autoritats
balances 1 altres efectes de poc vasenyor,
tricot
en
peça,
mànegues
Davant la casa ndm. l i s del carrer lor.
L'artefacte va Asser portat a la dei punys samarretes, etc, etc.
d'Urgell, uu test que va caure d'un
legació de l'Audiència i d alli al
balcó va tocar a l Irout a l noi de nou
camp de la Bota per àsser examinat
A tes tres de Ja matinada un urbà
anys Joan Bffnal Espinosa, produïuti
uu
vigilant
detingueren
a
Josep
'
Fabrloa
de
Gèneres
de
P
a
s
t
ELS OBRERS METAL·LÚRGICS
11 una rascada lleu.
Mtfejca&a Aragón, de 30 anys. sense '
El diumenge passat es celebrà al
Ningú va poder precisar de quin damicUi,
i
Enric
iPrast
Roncs,
de
19,
Centre de Sindicats del carrer de
bakú havia caigut el test.
babrtanA u una posada del. ParaUel. i
Guàrdia, l'anunciada Assemblea Geels quals naivlen sa Hat & l'exida d'una
neral del Sindicat lliure de metalliiríEn anar a pujar & un tramvia al u k » i del carrer d'Aragó, juntament
CASA Í I L A B O E L L
gics. amb el local ple 1 entusiasme.
Passeig do dràcia, davant del Btu- uaiii un nercer individu que va fuAprovaren l'actu de. la sessió «niexadur, 11 va ajoaíair un treball a mos- gir quan els esmentats agents els
1 Hospital. 36138. • Sucursals
rtor i l'estat de comptes. Després es
sèn l'ere Bergadà, de 70 anys. habi- van soipendre.
Comte Asaito, 8; Carme, 73
tractaren assumptes •i·.· transcendèntant ul carrer de Moramany, 46. Uns
Riera Baixa, fW. Fontanella, 17
Interrogats els detinguts sobre què
cla' per a la profeísló. Finalment
guàrdies urbans el van dur a una
MAGATZEM: Barbarü, 16 bis.
s'acordà, per unaaimlat. úretastar
turmàcla l , desï>rós, en cotxe a la es proposaven íer, no saberen qud
davant de les autoritats K T los coaccasa de «ocorsos de lla Randa de contestair. ?lo se'ls va trobar ca/p arma n i cup eina sospitosa.
cions que sofreixen per part de deSant Pere, morint en arribar-!-.:.
terminats elements I rebàtre-les enèrForen conduïts e la delegació de
gicament si no s'hi posa reme:.
I." V u p a c i ó Excurslonisla Tagama- policia.
Es va donar compte de lu dimisnent, dimecres, a les deu <M vespre,
D'espectacles
A les sis d'aquest matí es presentà
sió de la Junta I·irectlva 1 se'n va
oeleferorà ja seva Junta general real dlepensari d'Hostafranchs Julià
nomenar a continuació una altra,
^loiuentàrio.
Ofiata iBartOlomé, de i7 anys. del
composta de quinze companys dels
ZACOVNI AL TIVOU
de més prestigi de la c'asse.
(En l a darrera sessió ceietarada pel Perú, i domicilia)! al carrer de Sarrià,
Veritable vetllada d'art fou la de
CKrt> l^scoíàs loren admesos ^guus d'aquella barriada, el qual tenia unu
CL CATALÀ I ELS OBRERS
socis mte i fonen rebudes també al- ferida d'anma blanca, d'impartàm-la. dilluns al Tivoli. on el genial actor
Ermette Zaconni representà la imgunes adhesions a d'obra que raollt- a te cuixa esquerra.
Tot Barcelona ha aparegut plena
za aque.xta institució indicant quanSegons digué, passava a les quatre mortal tragèdia de Sbakaspearé,
de cartells convocant a una Assem»;ata deítluades a ITiospltal Olnlc. pal carrer d\Arag0 en direcció a casa >Hamlet·. discretament secundat per blea del Sindicat lliure de Cambrers.
S'acordà adherir-se a .a campanya seva i Jl sortí al pas un desconegut tota la companyia, especialment per Constatem la satisfacció da veure
lu sanyoraU Bagcy. e& «1 seu paper que per fl, contra ei que era costum
pro irutuit Verdaguer. soUicitant qua 1 agredí amb un ganivet l fugi.
en aquesta casoa. els cartells estan
aquesta mercè dels Podws Públics.
D'aquesta manifestació se'n donà d'tOIàlia*.
S'acorda a m mateLx destinar la compte al Jutjat.
El teatre era ple a vessar 1 els escrits en el nostre Idioma a ona masuma racoUda «o aquella s«ssló per
aplaudiments del pútiblic acompa- nera correcta. Sembla que aquest fet

2(W00

REPRSA OC TRtBALL
Els Mossos d'Eaquadra de Sentmenat comuniquen que han reprís
treball laO obrers de la fàbrica de teL
xlts de Francesc Serra, havent estat
acomiadat el director del dit establiment.

Canvis facilitats per la
Banca Marsans, S. A.
BORSA

DC

MADRID

Barcelona, 6 febrer
rrio
•! per 100 interior, comptat
»
flmes
Uü-Oo
oyco
p
f i pròxim-.Amortitzable 5 per 100 (1920)..
W60
5a9>00
Banc d'Espanya
^7'00
Ar ren dat ària de Tabacs
ai. Gral. Sucr.a-üblÍRaclons
rovoQ
>
» Ac. preferide-*
7750
»
» . ordinàries
uu'00
4/75
Francs
••
^•77
Lliure»
Banc Espanyol Rio Plata
í.-.u·OO
Cèdules hipotecàries
iMl-SO
PREMI
DC L ' O R
(Preui de compra)
Alfons
IÍW'00 per cent
Isabel
IWSO » » •
Unces i mitges unces
I!i3'50 » »
Quart d'unça
\23'60 » »
Uied'unçB
líS'SO » » •
Francs
lai'Sl > » ;
Dòlars
6'-lG » » ,
Lliures
31*00 » »

BIBLIOTECA
LITEnARIA

L ' I N S P E C T O R
per

Nicolai Gògol

^ e u : S'SO ptes.

La Física
Positives rebaixes en
g è n e r e s per a vestits

BALL i CARNAVAL
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(Telegrames
NOTtt O I L PALAU
Madria,
8 3u 1U1.
La Reia» dcnya Víctdfla « troba
muK millorada de la Uidlaposidíi
Çue v« patim tu aifruns dlea
PW prescripció facultativa no ha
af>andonat «ocara le.; saves LabnudúQ»,
—Là Rtlna dofiya Marta Cristina
ha tcoínpanyat a SS AA. els inla&U duo Caria* l dsttya Uuiea a f*r
una rUlta al Palau del G«l.
Dasprí* han donat un passvi^ en
automdbll p»r la població.
—Ha «stat a acomiadar-s*.' d«l Bol
el Untat corotuíl senyor Vélez, que
c«3ea an al càrrec d'agregat oiCUur
de l'AmhaUada Argentina.
CLB CARTERS
Una c-rr.l·rii.·. d6l Cos da Carters
ha \-lsltat el director de Comunicacions. solUcltant líue no es oorll o
cap la rsfortna dels serveu de oarterta ttn* <iuo no se celebri el Congra» <n* carwr.» anunciat per data
propera. Amb el mateix fi es proposen vUltat «1 mlnüUtt de la Cuvtr
nadO.
t k PALAU O I JUftTlOIA
Aruí «Tia peuírtt la Junta d'obres
del Palau de JusCcla. acordant «nUd<Ur te» obfvs r*ruuà. eo etectuarse l'obrlment deLà tribunals resti
líis'nrmuu a l'ediflcl rAudiOncii territorial.
OCSORAOIA
Al pa s»v de Rosales bolcà ahir
una motocicleta ocupada per des Joves, resultant acobtM· ferits greument.
EL PROBVtMA FERROVIARI
F.i «Diorio Cnlvefsal', tractant del
ptiMema ferro»ari. diu tju.* no és
possible suprtrtrir d subsidi de l'Eslai a favor del personal ferroviari,
lÀfíii-f el recèrwc del 15 per 109 que
percebelxen les Companyies dt 1920
ençà.
Sl no hngués « t a t pels avenços,
algunes Companyies, entre elles el
Nord i M. 3. K haurien liquidat amb
dèficit d-ll a 12 mtBoos l'any t9«l
Es cert que les principals Coniponyles ban tingut d 19(8 itiíK Ingres^
sos i han pagat a més bon preu alguns materials, però hl ha hagut
més tràfec, l . per tant, han hagut
de posar en circulació major nombre
(ÍB trens, i aquests serveis requereixen noves despeses.
Ha calgut també Intensificar les
cl!-.-- de raiovacló de vies, reparació
de locomotoiM. cotxes 1 ragons, per
a recuperar, en part, ço Que no pogué Ter-se ois anys de la guerra
Es difícil la «oloció del problema
lerrovlarl. car no pot delsar-se eï
pals «ansa tratupons. ni accepwr cu
que (temanen Ica companyies. Cal
crear aolocioos de justícia.
La culpa d«l t«tras a resoldre's
aquest problema, oom altres, esta en
tocs, 40 l'amírtant en gaoeral; p«T0.
és inAubtabie que convé, com mé£
aviat millor, far cara a una qüestió
qua M fonamental per al noütrc pal*
com és la de fer que les anenes d«
comunicació peninsular s aníoneixin
l es multipliquin en bé de la riifueto
SOBRE LA SUPOSADA ACTITUD DE
L'EJtERCrT.
Madrid. 5. yiS nit.
' A propòsit dels rumors circulats
aquesta tarda referents a l'actitud
de determinats etements. diu La
Correspondència de Espafia»;
«Persones particulars noticloses del
que succeeix, ens informen respecte l'origen d'aquests rumors.
Scgon-i sembla aques:5 •ties han celebrat, particularment, alguns oOclaí», diverses reualons. influRs. sense cap dubte, per certes cnmpnnyes
de premsa, i com a resultat d'aquejtès han dirigit una carta al mlntst N de la Guerra en la qual es fa
veure al Covem la coqyenièncla de
realitzar una operació sobre Alhucemas. per a donar satisfacció 0 la
dignitat nacional, ofesa pel tracta
ment donat als presoners
En la dita cana, els militars que
U signen s'ofereLxsn voluntàriament
ai pendre part en aquesta operació.
També es fa menció en la carta de
la qüestió d« les responsabilitats, de
manant-ne la depuració, íant en
l'ordre militar com en el polític.
Podem assegurar que tot aütf té
caràcter particular, ^0 s'ha cejabrat
cap acte cofleotln

També s'ha dit aquesta tarda que
el general Weyier ha rebut ufia carta signada per un cap de l exèrcit,
en nom d'altres caps i oficials, que
s'ofereixen com a voluntaris al veterà general per a formar part d'una expedició militar l objecte de la
qual seria AQiocemaa.
degut» *La Acción». sense propòsits de conquesta i sense que aUó
signifiqui canviar els designis del
Govern espanyol, l'exércit es limita
a dtmanar que es castigui la Infàmia d'Aydir 1 la gran vergonya J'AÍbaenmas Por a fer aüco, l'oficialitat
s'ofereix voluntàriament, renunciant
per andavant
a tota recompensa 1 incl&s a la permanència «D al
territori ocupat.
Sobre aquesta mateUca qucsttú diu
'La Època..«El dia d'avui ha estat molt f^
cund en rumors alarmants que ens
abstenim de recollir, peiqoè no tenim mai l'ànim propici per a parlar
ni escriure sobre hipòtesis desagradables.
Voiem confiar, conflem. qud la prudència i el boo aenut n imposa ran a
toM
Els moments que passa Espanya, les clrcumsiànuies en què vivim són a bastament delicats perquè
ningú prouorl, oonsetentment. o mr.·orutclenl, per alta que Mgui la mlradA, tomar-los encara mes ardus.
El verltebia patriotisme sempre estrina en la unió espiritual de tots
els ciutadans, no en què s'exacerbin
les circumstàncies.
Oue s'imposi la serenitat «a tots>.
DISCURS O'EN LERROUX
Madrid, 3, urso nit.
A Alacant el senyor Lerroux donà
la seva onanciada conferéneta sobre
les respocsabilltaK.
Ai Teatre Principal, on tingué Uoc
l'ecte, estaven completanv-nt. ocupades totes les localitats.
Començà dient qoe en vista que
els successos polttlcs pracípliaren la
CTtsl i contíegQenanent- el tancament
de; Parlament sense esposar cl seu
criteri en l'assumpto de la conferàoela, reuní 3 la minoria del partit exposant-!! el seu parer 1 4 u p r é 3 el seu
propòsit d'empendre activa campanya començant a València, perquè
l'opinió veiés clarament la posició
que ocupa.
No vinc a fer propaganda partidista, perquè demés «uteuc Lonohlo «1
paper d'acusador, que mal beuria
acceptat. Però qui puja al cim amb
la respousablliíai. on hi ha l'bonor 1
el .tauró per complir, no pot renunciar el paper que en la tragèdia l i
depararen les clrcnmslànclss.
Fa un estudi del ptesent govern,
al.·'ntnm ;t tes in-iftaclons democràtlquea perquè preparin una nova era
poluica.
F.n ela meus discursos no tu ha hagut atacs groller» al centra elrègim ni uontra tes persones. Únicament he oealtjal evldeuciar que ela
qui no saben evitar on desastre sòo
responsables per laoap·cUat 1 incomprensió.
Si les causes del mai foren superiors a te InteUlgèncIa dels bomes
que ocutxn el règrón. no ofereix cap
dubte que aquests tKMues estan francament incapacitats
* Lee respon«íihliitets no daten del
deeastre d'Annusl. ni tan aols del
començament de la campanya de Melilla: daten des de 1893. com ja vaig
exposar en el Parlament en 1919.
Ha estat eterna falta nostra la
imprevisió lUla en* porta fatalment
a les mes grans desgràcies, l aquesta imprevisió culmina a Cuba i aquestes doloroses lliçons no han servit
per a reconstiiulr-noa.
Una catàstrote oom la d'Annual pot
ocórrer inevltehiement; el que no pot
ocórrer t> que la Impotència 1 la inoapec.tat seguissin. ,
A continuació pregunta per què sarvelxen eU «J&rcite penuanente, <
arribat ei cas demostren la seva' inca paci tai.
Per aitò s'ha d'exigir altres responsabtitta».
Desconfia de la justícia del Parlament per a castigar tes responsabilitats en e's nom-» ciTils 1 considera injusta la diferència que palesar à el càstig a que es vol sotmetre al
coronel Arroyo 1 la impunitat en que
quedaran els «res ministre* «ocac-
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Les esmentades Toroéï remafidra^
a Ha «uutoi Uas'andina un mes.
LA CATEDRAL DE VALLADOLID
VuUaduluL — P«o aootü |deli Gspllol a'estan reallteant obres a U CatedraL
A l'altar major ha estat coll oca t
al magnífic retaule de llnl, que estava
a l'església de IWitt0. avui en racon»mwdo.
Al prestoiMTl es .projecta col-locar
un cadlrastge magattiu de l'època renaixentlsta, voltat tot «U d'una arUN BANQUET
astl-ïa reixa d* ferro qu© serà desA l'tdeal Retir, uns DM maurins muntada del dhor. trasüladartt-íe el*
han obsequiat itfnb uii banquet el orgues al nou dbor a punt de conspresident de la Jovantui del partit, trulr-ee sobra la porta principal.
senyor Santos Ècay.
També slbd mstaUarà una magMeaptéA de llcglr-se illverees cartes
d'adhesió, entre alies dels senyors filílca escultura del Cor de JesOs.
Les obres projectades importen uns
Oosorlo l Gallardo i marquès de Plgaeroa.. proriuftclafén brindis d'elo- 40000 duros, d com sigui que la Ca'egi iper n J'obsequiít, eJs senyors Far- j (tfal no t* el* otfbals necessaris per
3 això, el Capítol ha acordat vendre
ré 1 Golooechea.
domassos que en K B doni a 3a
El senyor Santos Ecay hrdonat tes 1 ans
Catedral
« hM&e Joan VlgU de QUigràcies, 1 l'acte tfia tarmltat utnb ris- ! fiofire.
qaes a Maura. a Golcoecbea 1 a San- i
£ s tracta d ona col·lecció d etapissos
tos Ecay.
f^smada per W tires penpendlcuiarv
CASTILAR
de tres metres de ilaKgada i 6 Ur^ :
Scgoint el cura de conteràncies so- horluontals amb paisatges. Estan
bra Castelar, orgenttaadee per l'Ate- brocats d'or, glossant-S'hl l u història
neu, ha '>ouipat aquesta tarda Ta 4M- de la Catedral.
bun» del dit centre l'eí-tninistre mau(En l'època ue la donació els Uplsots
n <ion Antoni GvicoeiOhea, el qual ha (oren wdluats en M.UXi duros.
dlsserlai sobra du inüuèucia ds la
•n; Capa.-i està. pandeat sols d-» re
COMUNICAT OFièlAL DEL MARROC tradició espanyola en la tfonnacK) bre la comunlcasió oiftolal per a decipsicològica, iiitoràrla i política de dir la venda.
Madrid, a. 12^0 auumoda Castelar.
Dospatx de QaedtA del Oia S de feFOO
Oaltíneix l'orador el conoeipte d'orabrer:
Segòvia. — A primeres hores del
• Zona orieniiJ. — La posició <ie Be- tòria, sos diversos gèneres i sa mis- dissabte a la tarda es declarà un
nítez lia íct foc sobra un grup que sió, que no és altra que produir el violent Incendi en la fàbrica de faripuquejava 'la .posició Vlernes. cd>H- contagi emotiu a la multitud, per a nes i serradora mecànica dol poble
gant-lo, aiinb foc d'onielralladorcs. a deduir qoe Castelar -ou un íonalda- de Catatejo.
üle orador romànUc que al costat
retirax-ee.
Als pocs momenla adquirí el foc
AIÚT foi-en bostilitíadty lès forces d'un lirisme subjectiu sapigué posar tal increment que resultaren estèrils
el
culta
aus
principis
i
l'amor
ai
pasd'enginyera que arabaliaven a ia petots els esforça» per extingir-lo.
•.'-1 avançada de Turl-AUa per gruj.* sat
Foren destruïdes per les nafnes las
d'alguns moros Situats en tiinxeres,
Com a bome pnblte la seve vida grans naus ds l'aulflci.
on opefeva un grup enetnte, cen- tou una constant wntradteeió.
Les pèrdues són Ihcalciilablès.
tra el qual A u toc de oanc 1 amtAixò obeeix segurament a la i n D t LARRAIX
sallodoras. obligant-lo a reurar-se.
fluencio que sobre ell eererci ei Jlfiosoí
Mi'n s'efectuà comboi a ies vosi- Renan, del qual es veu també que es
Càdiz. — Procedent de (LarraU »»
ctt'na 4* 'r·u^·-.rxir, AyUií-·Asus. Stdl contradiu cohswnunent en IS -seva trà en aquest port el vapor «Isla At
obre.
Mesaud i Isumar. .anse n«v«tat.
Menoraa* conduint 121 soldats 1 ofiL'osqua-iretj
servei ! la «je caça
Per això no es pot dicernir sl cials amb llicència per malalts.
rseorreguren tot sl ffont enemic, sen- Caslelar fou un home de dretes o
La majoria pertanyen al regiment
se observar ras dv^oimal, bombarde- d'esquerres.
de cavalleria de Taodlrt regulars cajant ois poblaU dels eovlrgas de YeCregué en la religió; és més. Cas- çadors d'infanteria.
bel L'ddia I TUxl-Atoa,
taiar fou un místic. 1 en mateix en
Compten que en aquella sona la
Zona occixí«nial. — sense fnov»iat.. alguns dels seus discursos afirma tranquiUltst és perfecta.
que no solament era necessària la
VISITES
INAUGURACIÓ
.Vjuest, mati tia visitat el mLMrtre rail/lo sinó que també ho era el
Granada. — Ahir visità l'escola ma
de U Guerra el ^atpltà «eneroi de dogma.
El senyor Qoicochea ha estat molt temai de recent creació el director
Ma-lrtd
general de primera ensenyança seSe-'ons ha dit el ministre, la vi- aplaudit.
nyor .Natíher. 1 després es caiabri la
sita es r^teclona <*mb la provisió
NOU TEATRE
inauguració del dit establiment, proda! càrrec de coronel del ragMnerii
Han començat les obras per a la nunciant un discurs el director genedel Jlel. vacau' f>ef Oa mtrrt del coroconstrucció iTun nou teatre al carrer ral referent a la importància d'anel üOViaj-,
L'eJ.mlriistra senyor Ruano ha vi- Msfvr amb façana a la de l'Arenal. quests organismes
Els mestres oficials de Granada obsitat «i soteviecratari de Querra. g*.
MORT D'UN AOTOft
swfudsran el senyor Nadher amt; un
Oeral
flurr^ra.
j
Ha motí a Sevilla, el que en vida banquet.
BL OAROENAL RBIO
fou notable ortof Marian Rossell.
Al Palau de la Creuada, que lu Seu
Msvis treballat en diversos teaMtTINC I MANIFESTACIÓ
episcopal da Toledo poiseal^ a la tres de Madrid l darrerarnefit traba(ÇagtsUò,
— A l centre Obrer es ca
Curt. s'h! troba des «rahir ei carde- Uavo cofti a primer actor i director lébrà «dir UJI
per u demanar
nal Ret» j Cesonovas, (jm Kinandrà a la companyia del Teatre del Duc al Govern quemíting
aviat 1 clara• Màdru aiguns dies.
de Sevilla, on gaudia de generals ment exigides siguin
les responsahilitais
«tmpaties
que es deriven de la guerra del MarLES OSLIQAOIONS DEL TRESOR
roc.
UN
EX-PRESDNER
M i tVjAhü.W) de per: res d'Obi.Varen pronunciar discursos l'obrer
Diuen
de
Càdiz
que
en
l'exprés
ha
gactene del Tresor al 6 ( « r W0 que
veficien ahir. s'ha soUlcltat «i iraem sortit cap « Madrid el capità senyor Santos 1 «1 periodista Caries Selma,
boss a Madriíd usa quentirat insig Garcia Pefia que estigué presoner a essent mo;t aplaudits.
Finit Tacte «'organltsà ima manininoant, quedant quasi tots als Utolp Aydir.
renovats al voncitaent dv '. ite analg
Segons noticiea els seus companys festaclo que í o u conourregudlssiima.
En la dita manifestació h i figurapròxun.
de l'aeròdtum de Quatre Venu de
Madrid, U prapurau una entusiasta ven banderes 1 estendards amu Ins
MORT D'UN PINTOR
crlpcions en les quals es demanava
rabuda.
Ha mort l'acadèmic de Belles Arts
justa sanció per als responsables del
NOTA
BURSATlL
de S«n Fcmatudo, i conegut pmtor.
desastre d'AnnuaL
Kte cabals -piS'llcs es presenten avui
don Aleix Vwa
Quan els manifestants arribaren
més feitus que en sasaionç anteriors,
L'ASSOCIAOIO DE VEÏNS DE MA- gusnyarrt la partida de l'Interior 15 davant el Govern civil pujà ia Comissió orgíinítzadota per a reanerre
DRID
oémims en tancsr a VW)
al governador les conclussiuns apro•En 4'Uitima Jon.a irenerel de l'As(Ete Tretors s 'ras mesos l a dos vuaies 1 damauani-U les jrametes ais
sociaoio <Je Vern» de Madrid, després aiiys febrer descompten «] capo car- potk-rs pObUcs.
de reelegida la DlreotiVa. se W hà renr,
l i governador Va prometre qua aioonterit ienoàrrec «le reaütínr un
Ife tes accions ^ancèrl«, tes del
•ae de gratitud al sergent Vasallo i . \ Rio de •te Plata cedeixen tres ironts. xí bo laria i requerit insistentment
per la multitud oom al bolco i fou
al senyor Ecttevarrieta. com tamh*
•En els valons industrials es veu aclamat amb entusiasme.
ai P. ueviüa i a don Mannel Cireco,
Després desüla pacíficament la mapresident de la Comi«wó pro-rescat poc nggoci.
1-1 ffloneJa estrangera irregular. E l ; ni'wiació dUsülen'^s» datant del
del» prasvneri, que iniciaren la campanya en el »rendtes m l t ^ del Tea- rreftcs eft baixa de 45 oèntlms; los Centra Obrer
tre de la Comèdia i la •.'ontinuaren Diu ras 1 Ures milloren 6 1 5 cèntims
A l'acte e'Iil han ad-'ierit 1^8 prme;.
aqtu 1 al tMairioc, resllUant wies respectivament. Els marcs «• Jan par- pals societats púbLaues, sch-lalistes 1
d'altruiame 1 donant la norma que ticularment a 0 0175
obroras de Castelló, així com els
en definitiva he donat Hoc « i'alhbemés importants Ajontanj-?!.'.i de la
PRACTIQUES MILITARS
rement deia c*puu»
demarcació.
Es'à acordat que dins de pocs dies
MILLORA
marxi a Cartagena, en viatge de pràcOBBORIO I QALLAROO
Està molt aiUloret l'escriptor An- Uquos. el grup dlnsíruocló d'inianteSovilla. — El senyor Os^orio \ Cj
toni de Hoyos. marquès de vinent, rla que mana el tinent ooronei ^pn llardó passà al dte d'ahir a Sevilla
ai hé no ha deseOMteaut l a grevetal Ramon Casrasoa.
arribant en anto procedez.-, d'HuelTu.

Reíponsabte no n'te el rel. però «t
culpable. Cap artkle de la Constitució ..-n^ prohibaix pef a tireartiar-nos
davant del Monarca i dit-li:
—Senyor: per als mals de la Pàtria sou lucompatQkte. ja que després
de tants anys no haveu aconseguit
fer-li ei seu "bé. Ho «vlitetwia l'obra
qt»» é» superior a ies v-Hlres forces,
i per això noeultres denianetli l'abdicació.
F.Í ei - meu propòsit dir eixo maM x al Congres. Kntenc que per fetal i'uradaxa aquesta es «na obre
que s'ha de començar pel otm
L'orkdor foo molt aptetidlt
A ila aU - s v·tyaniu.a un barup^t
en bonor «lel senyor iLerroux.
Assistiran a l'acte irran nombre de
republicans de Valènula' i Barcekma.
El i-ansfuet (fou oí^rt jiei s«iyor Pérez Molina l a OÒbtiiuaíiiò es pronunciaren diversoü ddstúrsos. en els
quals s'aferl ei cabdOiatge del ip«(rÜt «1 stnyçr LeíroüX.
Per últim part* el tafcVor í-efre-uï.
qui tracta de la üt-uaúo ipolUics. que
a judid seu és ^Teu,
Opina que. terminada la muteK> del
ràgim actual, els partA* sana deuen
aprestar-se a governar
.Htfl.·rmi-sí· a l'a^irjmènt del ctibdiilatgfi. dl^rué que Au és neoessari, puia
tè ta seguretat que on potA *\ peu
ningú l'avançarà.

ELS AQKNT6 DE NEOOOIS
L'Associació d'AgcuU de Negocu de
Madrid. motesUbda .pels xsiterats casos d'intrusió d'individus ttftttete
agents, i que motiven amb Uure actes la Uaiervendó dels tnúbutials, l a
pres l'a«ord de dnmanar «Is poders
püWics d'adopció de mesures que posin remei a la dita anormalitat que
recftu en desprestigi d\ma classe respectalAe i en ipeitudlci del Tresor, Ja
que oqueite ao satisfan oontrQmclb.

H g . '4' — DImiTs, B de febrer de 1925
Guerra celebrà una extensa conferència iuríb ed ipresident del Consell,
i avui ha estat al Palau mantenint
un despatx extraonlinari an£> el Rei.
A la tarda sina trealladat el senyor
Alcalà Zamora a la Presidència «ffnont a conferenciar amb «1 nuarquès
d'Albuceanos.
Separadament han anat desfilant altres minlstTes.
Ningú i m deixat traslluir i'dbjecte
d'aquestes misterioses entrevistes.
D'alguns dies ençà es coneixia el
text d'una circular que un deíerminat cos dirigia als seus companys
soDicitant l l u r opinió sobre ja actuat ió «íe l'exércit al Marroc
Just és consignar que el moviment
iniciat s"na fet jeràrquicament. • seguint tots els tràmits reglamentaris
i que en la seva actuació no hi han
Intervingut organitzacions ja desaparegudes.
(Juan avui a la nií Lem procurat
conèixer l'atast del imoviment. en la
seva veritable estensló i detalls, person-.i auioritz.'id;' ens deifl ço que seg-ueix;
—Tenen l'obHgació eils coronels d'una guarnició de conèixer l'estat d'à-

Passà per la població 1 confmeuf
itmb els organitzadors del partit
social popular, acordant celebrar un
míting en data encara no designada.
En l'exprés d'anit marclrt a Madrid aconUadoni-io els sens amics poUttcs.
MÍTING
Cartagena. — El diumenge se celebrà nn mtting de propaganda slniln alista 1 a favor de l'amniaiia dels
presos polítics i socials.
Parlaren Pere Lorente, Joan nudé
I AnKd PestaíUi.
Aquest d a m r recomanà la unió
dels obrers per a aconseguir el mllluituueiit de la classe.
Protesià centra la guerra del Marroc que eonsunieix ki joventut espanyola I digué que l'ünlc diner ben
gastat en ella, era el que s'havia invertit en el rescat dels presoners.
En finalitzar l'acte foren aprovades unes conclusions en Ics quals
es demana sltruin amnistiats els presos per qüestions socials |lpllctó8
d'impremia I l'Indult del rau condemnat a mort per l'Audiència de
Barcelona.
MANIFESTACIÓ
Àvila.—S'ha celebrat la manifestarí6 per a demanar que s'exigeixin
responsabiliíats pel desastre del Mar.
roc.
Més de tres mil persones recorregueren dlv^nsoí carrers de la població
i portaren al governador la demanda.
D'ESPORT
San Sebasiiin. — Ahir jugaren al
camp d'Amute les dues seleccions formades per a escollir els jugadors gulpuscoans que ban de traslladar-se ei
diumenge vinent a Parts per a jugar
aiob lu selecció francesa.
Guanyà la selecció A, per tres punt*
• un a la selecció B.
Aquesta nií se sabrà els jugadors que aniran el diumenge a Paris.
VISTA D'UNA CAUSA
Bilbao. — Aquest mati, amb assistència de nombrosíssim pftbllc, començà a l'Audiència la vista per Jurats de la causa contra cinc indivi- |
dus, que pel gener de l'any passat '
«tacaren al pont anomenat de Zualbarn al cobrador de la Farinera Flequeria Basili Bilbuo i l i prengueren
1.017 pessetes.
Els processats neguen la seva participació en el let 1 el propi atracat
digué que no recordava que fos cap
dels processats els qoe l'atacaren el
dia d'autes.
A«iiiK»ta tarda continua ï i judid.
LA QOESTIO MILITAR
Mattríd. 6. ï matinada
iEI plet militar b& consiiuiïl avui, «1
tema de totes tes converses.
Encara que aquestes delicades qüest i ó » s'oculten sempre en les esferes
oftoiaüs, t ü ' iia suficients anotius per
a suposar que els anomenats determinats elements nan eserioritzat dlur
disgust, iper entendre que ei plet del
Manroc no pot suibstanciar-se sense
que ei {prestigi de les asmes quedi
a resguard d'insinua ai ans mrdsanes.
Ahir, diumenge, el (ministre de la
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allí estaven " anorrçats per la més
cruel j e les impotències. Callen forces ben superiors a les dl·lin e ^ r i t
inexpert 1 trasbalsat com el seu per
tafondre'n al~ alttvs. 1, no obstant,
aquella criatura trobà, en els ressorts
de l'amor, la calma aiparcut i la serenitat que calia per a suplir el conoure dal« altres en els confHctes que
l'esverament i l'esçam congriaven.
La portera féu la imipnulènria d'estendre l'alarma entre el veinat i
amics, portant així a la casa una irrupció d'ínútUs vlsUes a atendre. La
noia les rebia, entrava, eixia, redoc»ava esqueles, vigilava eia medkaments, es proveia de majoi serveL
amb el de .asa serà, aciidia a Ws
An^iOiAi' aaui/ diner prqpi per a no

nim de l'oficialital i els generals d'elevar a le superioritat els antetedents
d'una qOesiió 'inspirada en uu moviroend noüle i generós.
El ministre de la Ouerra està obligat a recollir 1 a escoltar tot el que
sigui lícit i no coaccioni el més mínim el compliment del ««u deure:
però el ministre, com InUlridu del
govern, tè de respectar les orFeniacions polítiques.
No obstant a les esferes oficials no
s'Observava el pessimisme que regnava en els anomenats clrcols polítics.
NOTES OE MELILLA
Melilla. — Comuraquen del Penyal
de Vélez que a la platja veïna i i i ha
tranquiUitat veient-se circular dones
i nens.
Foren rellevades les guarnicions de
Tlzzi-Azza i Tizzi-Alma, sense novetat.
Ha mort a rnospitm Dockers el U! nent de la poilioia indígena don Àngel Ducobns. ex-captlu d'Axdlr, que
vingué malalt.
L'enterrament serà una gran manifestació de dol.

E l s contes de les mil i una
nits
Grandiós film P A T H É per ia beliíssima artista
NATÀLIA
KOVANKO
Aquesta meravella de la cinematografia s'ha estrenat al P A T H É CXHBMA
projectant-se les tres jornade· en una sola sessió, havent-se exhibit a l'estranger n raó d'una setmana per jornadaNo deixeu de gaudir tan esplèndid espectacle amb el '.confort- que l i
brinden les reformes portades a cap en aquesta Sala, que està a l altura dels
millors cinemes del món.

on es pugui arribar.
. *»eró les auioTítai«. que fcadavn
mentre es feien els preparatius, quan
tenen la bultaním al carrer, es veuen
obligades a restablir l'ordre;
i alguns 'nsbaliudors perdeu la vida. altres la llibertat, les soci-ftals son dissoltes, i es perd en- poques hores el
que sliavia anat guanyant amb 'la
paciència d'alguns anys.
Aquesta és ia llista i repetida història de i-es reivindicacions obreres,
per culpa d'una mala ifictlca. per oulpa d'una incomprensió, per un nnü
entès: per haver mesclat la revolució,
d'essència polli ica, amb les millores
obreres de caràcter ecom'kmlc.
uuiimiiiiuiiiMiiimiuaiiimiiiiiiiimuiiiiiiiiw^
La política esta desacreditada entre
eü» obrers associats. No en volen fer
ALS OBRERS CATALANS
de política: iperó es deixeu «mportar
pels que només cerquen la revolució,
que és ipolltica. encara que diguin el
contrari, encara que l'anomenin antiN o u s
t e m p s ,
i d e e s
n o v e s política.
Les associacions obreres no han
d'ésser ni poliíiques, nl anUpolltiques.
No se n'Jia de parlar de política, n l
diment de totliom van ésser dissoltes. de revolució, sinó de les conveniènTREBALLADORS I CIUTADANS
Els obrers itenen dret a tenir opi- cies obreres, i res més.
No han de governar els trebailadors, nions polítiques i demanar reformes
De les qüestions frenerals, que afeclomem-lho a dir, ni cap altre estament l millores de caràcter general, però
o corporació. Han de governar els ciu- no tenen aquest dret com a tals ten a tots els ciutadans: de la jrovertadans, degudament representats.
obrers, sinó com a ciutadans que són nació i ndiministració do les ciutats 1
de les nacions, no són els sindicats
Les associacions de treballadors de també i abans que obrers.
d'ofici els que se n'han de culdar.
cada ofici o sindicats, no són per goLa comprensió d'aquest concepte esLes mateixes reformes obreres de
vernar tot el poble, sinó per defensar clariria imoltes coses que semblen diels interessos de l'flci: el jornal, les ficultoses i donaria als obrers major caràcter general o nacional, no s'han
hores i condicions de la feina, la dlg- eficàcia pels assumptes d'ofici dintre de resoldre a -les societats Obreres, sinltax dels qperaris, el que sigui, din- dels sindicats. 1 'pels polNlcs dintre nó a les assatnblees polltianes.
"Mesclant unes coses amb les altres
tre d'aquest ordre.
del ipartit que els fos grat
el que s'aconsegueix és anar a una
Es natural i s'ha de procurar que
desfeia darrera l'nltra, perdre el
t ada treballador estigui associat en el
temps, esmerçant inútilment les enerseu ofici; que també el treballBdor. a
iries. 1 trohor-se. al final, que sl s'ha
més de trrtiailodar és ciutadà i té
UNA MALA FEINA
fei aljrun camí, si s'ha aconseguit aldret a tenir opinió 1 pendre part en
millora nositi.va, no ha estat
la goveruaeló de la ciutat 1 de la naEls que ihan viscut uns quants anys guna
ció, igual que tot altre ciutadà, de ja les han %"lstes créixer mantes vega- per la revolució tantes Voltes fracasqualsevulla altre ofici, professió, braç iles les societats obreres catalanes; sada, sinó per lo política tan bescantada i desacreditada.
o estament.
I també les ïiah vistes caure.
Aquesta opinió, tanmateix, no Vh»
La reconstltucló és fa semippe poc a
de portar al sindicat del seu ofici, sinó poc; es iguanyen diferents vagues, es
LA POLÍTICA
al seu partit polític oagrupació de veuen ateses reclamucions Justes, 1
finalitat pon n ca que mereixi i os se- toti els irebollodors comprenen la
Es l'art d» -sovemar. d'administrar,
ves súripaties.
conTenltecia d° inscriure's a la socie- d'endegar els interessos de IH coHectat.
Els aindicats d'ofici no són per ferflvltat. del ipoWe, de la snclefof humahl poll Oca. sinó per als assumptes
Arriben a ésser molts i iot va bé; na, organitzada 1 constituïda en la
propis de l'ofici.
els cors s'obren a l'esperança: però forma que és vulgui.
iLa ipolttrca s'ba de fer a un altre nihl íia aiguns que no esperen més
Tant política és la dels reis alisolloc dintre d'unes altres associacions, que aixü per creure que ja ha arribat luts. com la del» governs republicans,
que són les que han d'estudiar i re- el moment tl'anar a a revolució.
com la dels soviets.
soldre els assumptes de caràcter geIVr herència de la política, per reTam política és fer un Ahintarnent
neral, que a tots els ciutadans inte- mamicisme, per fiMssianisme, per nou. com nomenar un pre^uleni de la
ressen.
poc seny, o pel que sigui, molts d'o- Casa del iPoble, com canviar la junta
Si els obrers volen, mitjançant les brers la volen la revolució i amb ella d'un sindical revolucionirl
seves societats modificar les condi- confien i d'edla esperen el seu benDe política no ^n sortirem El que
cions de la vida ciutadana o nacio- estar.
Importa és fer-la hé i [«r fi de toé.
nal fan tan maia obra com aquelles
Anem, doncs, a la revolució, a la
Malparlar dels polítics és com toesjuntes dels milttars que amb aplau- vaga general, a l'acció directa, allà cantar els advocats, 0 els metges, 0

a niíiigiú, muitàplicava
FoUetófieLA YEO DE CATALÜNÍA amoinar
forces end©\'lnant la intenció de
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ses trepanació I Foradar-W el cap!» — No,
iots. no, pobre maral — exolamú tot esgaratenent els més petits detalls de la rifat, coin si se sentis .-ll mateix el
Ituita. L'índole de la ma:
en- rosec desgarrador d'un filabarqui als
ganyosa i traïdora de si, acabava de polsos.
complicar aquella situació aftlotiva
La malalta seguia ensopint-se, amoamb son terrible rossegall de sorpre- i dorrant-se pragreçsívamem. lAplattases coniradictóriee. Així, aquell Is cors i da, immòbil, encesa de cara. amb
zurnzejats per l'esperança i la dacep- els ulls clucs, la íterpella amoratada,
cip, no sabien a què ateodre's. En gairebé negra, anava la ibona veíla
plena consulta, pocs moments des- perdent la consoièncla de sl mateixa,
prés d'iKiWi- parïat la malalta amb per » no tomar més que respostes
els metges. En Francesc, iponam un seques, bé que encara justes., a les
raig d'alegria ai Irum, tragué el cap. preguntes que se '.i (feien, cridant molt
per a dir als congregats que. g r à - perquè pogués sentir-tes.
cies a Déu. ia maialiu dormia. Bla
Ja no era qüestió de consultar-la;
tres facultatius s'aixecaren per a tor- mossèn Ignasi arrlíKi: es tancà ul dornar-ln a injqieccíonar un moment. No ' mitori amb alia, menwe la Gatarina 1
era la aon; era l'ensopiment, l'entra- ' la noia, sangioiant, ipiaparaft'en la casa
da franca a l'intervad j a •coma, pia- i per a rebre ei Senj'or. i £n l-^ranoesc
cursor del desertiLaç. Sïio calllaren;, ; consumia rnilila existència en JUnntperò Ja el sflenoí amib què eixiren de • mes, [passejam-se per les losquedats
I alcova estimlbü els esperits aitrihu- del taller.
lats. del cel a las profunditats més
Mitja bora més tard. ell, amb el
negres. 1 ai cridar els consultats a | senyor Morifar, en Bernal ii aquell
En Francesc, l i digueren;
i jove mec de l'escaleta, a pas llarg,
—ffio es fiïn d'aquest son; la seva ' la claror de tes atxes flamejant amb
anare no domi; entra en modnma: llepades escapadisses en el vemis de
so^ramentin-la avia<. afbuns nu perdi les tancades portes, el ganingtruning
els sentits per a uo recobrar-los t l de la campaneta i el cant del vicari
que aquí hi ha és uiui fractura de Ui i l'escolà ressonant en la buidor d'aiKDse dei crani, a la fossa cerebral quells carrers solitaris, acompanyaanterior. Bl pnmòstic fe. desgraciada- ren el Senyor fins a l'humil alcova
ment, iatal. N© es facin IHu-slons. Es de la malalta, elxordorant de pas a
molt 'ftossíbhe que estigui trencada les dones, que. emmantellinades. reuVartÈria mení/igea mtíja, i en aquest dide« d* genolls a terra i amo camleleca»... sols h i ha una esperança llu- tes enceses a les mans. ocupaven l'esnyana de curació amb la trepanació cala i passadissos del pis.
hevUHtàtica per a fer la lligadura- j l a senyora Mònica segoiia dormint
Però ai-xó és una openació molt se- com un tronc: la respiració igual,
riosa i . . . a l'edat i en l'estat de la però rogaltosa. Com sl l'ànima se À
malalta... —
anés eufonsant dins d'un .xuolador
Ei jave que escoltava tremolant, es sense fi, caMa cridar cada cop tnés
deixa caure damunt d'una cadira. «La perquè sentís i esperar una estoneta

els comerciants. F.s iperdre paraules,
perquè per tot i ú ita homes bons, qu«
procuren fer les coses ben fou >. qnaisevulla que sia la seva ocupació; 1
també per tul In ha botues doWits
tiuv desnonareu la professió, art i
ofici a què penonyen.
J. MIR

La

qüestió

ferroviària

Al Megiama de la Societat d'Acclonlstes I Obligacionlstes dels Ferrocarrils d'Espanyu. el senyor ministre
de t'oment ha contestat amb el &
güent:
•El ministre de Foment a don loan
Baptista Borés. — La qüestió a que
es refereix el seu telegrama la portaré el vinent Consell. Reconec imponderable importància situaci ferroviària. Amb tot. apremiants assumptes
estudio projecte amb esperança de
trobar solució definitiva Així, el que
de moment acord Consell com després les bases del meu projecte un
dré el major gust en comunioar-ll.
Rebíalectuosa salutació.»

Canvis facilitats per la
Casa Soler i Torra G."»
PREUS DE COMPRA
Bitllets: Francesos, 40'4O
>
Anglesos, ,i9'>i5
»
Italians, 30''i5
>
Belgues, 35'50
»
Suïssos. ! 19'50
»
Portuguesos, 0'20
»
Alemanys, 0Ü1
>
Auslriacs, O'Ol
>
Holandesos, 2'40
»
Russos, O'UO
t
Grecs, WOO
»
Suecs l'SS
>
NoinecS: 1*03
»
Dinamarca, 1.'05
•
Romatiía. -1
9
Turquia. ÜO'OO
»
Eslals-Unils, 6*30
•
Canadà, H'10
»
Argentins, '2h28
»
Uruguais, Ó'IO
»
Xilens, 0 o5
»
Brasilers 0'55
9
Bolivians, l'SS
»
Peruans, 20*00
>
Paru^uais. Ü'10
»
Venezuela, 00*00
a
Japonesos, 2 75
9
Algerins, WMO
»
Eppte, 29'6ü
»
Filipines, '275

•• què sortís, de qui sap on. una veu ment anà augmentaíit fins al ver esoavernosa a dar la resposta. Així, tat de coma. El poL* es féu més I més
no .pogué resar de les oraoions staó freqüent; ia respiració més rogallosa,
petits 1 trencats esqueixos. •Aúg·uns i més i nués intermitent, 1 la mort vinmoviments nerviosos, sense esma; gué sense ni una estremltud: la vella
un Ull que desclogué roig i esmor- queda en silenci 1 la íamilla cuagu*
tuit com un cramaül que s'apaga, re- de gen oi Ions aclaparada ad voltant
velaren feblement la lluita interna del jll&i esclatant en plors.
del daler de la devota amb un cos I Un mima després, en Bernat, veïns
que no responia. Me* fent un esfori; i servei bregaren per arrencar d'allí
supram, encara lo vrtla cíbrl Ja baM aquells sers afligits. 1 quan la CaIota aíanyosa, i combregà, per n cau- tarina. esmaiperduda, cercava els brare aílre cop en el més pregon enso- i ços d* sa filla on reposar, els tro' bà enllaçats amb els d En Francesc,
piment.
— Ara, el notari, él notari! — ex- que, amb veu que airïbava al cor,
clamà, entre si la Catarinu, plena d'an- cridava:
— (Pobret de mil Sol. M l a la
íT^íxa. en havem-se allunyat Nostetra:
tramo.
- So, no és veritat — dlguerwi ma
Un criat efotí corrent; trigà una
bora a tomaJ. per a dir. entre qua- ra i filla ccíbiünt-lo de petoni.
tre parets. ÍI ia senyora Foix. que
els tres als quals havia trucat s'nur
XX
vien negat a obrir. Era ja tan tardi
La Catariha restà glaçada. Els terribles auguris de ia mare U rcvin- , Sense haver galrabé dozmlt, les
gueten a la ín«ndria per ecahar-'la Foix, a le* nou del suguent dia, tord'aibaltit. liPer I ^ u . per Déu! aquell naven a trobar-se ai costal dIEu Franfil de llum que encara conservava cesc, qui de cap de les maneres ha. • -: . -• del cadàver de
la malalta, que durés almenys fins '.ia volgut
sa mare. Embolicades amb grans
demà a migdia. •
mauMlUnes i mocadors negres, mat•Però la senyora Mònica seguia en- grat
la caüor qo* començava a sensopida i més ensuçiida, sense donur tir-se en aqueOl radiant dia de }uny,
el més lleu senyal del dei.xondlmf·nt bi arribaren enXradorides. 1 el privolgut. Moh al contrari, quan ia cri- mer que feren tou agepollarae ai*
da\en o Sorollaven per o . erciorai-se peus de la difunta i resar, amb llà<le sa existència, no responia sinó grimes als ulls. un parenostre. L s
amb irauiciing i vaglts inarticulats, cambra mortuòria estava guarnida
com els de qui es (Aaay de què l i de draps negres. IBiamnada per quo*
trenquin un bon son. Volia dormit'; tre llargs Itlandons que Uançawn sobre ei cos I el Sant Cnst. que tenia
entrava a gust eu el somni etern.
1 aquesi estat va sostenir-se encara al capçal, una claror aniberina. Ls
vlnt-inqnacre hores, sense un. "raig senyora Foix aixecà amb devodó
d'esperança, sense el més insignifl- el val blanc que tacava la dkocu*, I
oant senyal d'alleujament. L'ensupi-
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tats diverses, amb un estefl de fi- com nosaltres convertim els pilans gle XI, n'explica el simbolisme, .n
dels qu--1 indivíduaiment s'bl ajuntà- de ferro en columnet/ de pedra. Els nasqué Molssac. 1 dc Molssac en sorveu, s'assoli una unitat 1 una pleni- monjos arquitectes, no; columnea i tiren les creacions de Suger a Sant
tud de litme i de «entimcw. que re- arcs hi són usat» segons raó i me- Denis dc Paris. I després les moravevela la gran virliiallrat dc les melo- sura, i això és sa bellesa.
Iles de Chartres i ois poemes de le*
dies gregorianes per ésser el cant
Les columnes no tenen la propor- porlaiades góUgues.
popular per exicHància en «1 tem- ció clàssica; la proporció la ta la ne»
La iconograPa
ple. I reve·lava. sobretot, quo es va cessitat. Mestre Rogent, en ta priUna de les estrofes d'aquesta par»
fent cu molies esglésies una tas<·8 mera excur-sió dels arquitectes de Caadimlra-blc per Ja 'clerecia, éducani els talunya, ho notava. Llur capitell és petuaj epopeia gravada en la pedra
fijf'ls en aquest aeiíit. pix que de tal de pedra de Montjuich, de pes apro- per l'art cristià és el claustre de Sant
faisó i amb tanta eficàcia es pogué piat per a ésser portats en carro per Cugat.
acoWar un nonthre tan crescut de l'antiga i descuidada via romana:
Ella és com una enciclopèdia del
cantors j amb san bona propowió llurs canyes sòn de pedra calissa de saber medieval: l'antic Testament t
d'homes i dones, donant la doteísslma Girona, de mides justes per a venir el nou_ hi són esculpits en formes
l pondeirada harmonia de veus. que a bast.
d'anUgtilsSim orlgion. L'escultor «s
arveJlutava i enrobustia esplèndidaguiava per llibres i eh aquells re.
La
pedra
d'ara»
i
murs
és
del
pafs.
ment el caní.
fluïen les fons prlmilives de la icoEls arcs s'apoien sobre les amples nografia cristiana: la hcUenística
I remarquem enoara 1» signiflooció impostes i les columnes eb? aguan- amb
seus genis i sos semidéus
que donà a l'arte 'la multitud àvida ten. Ferms pllans com espatllers ro- quasi els
pagans amb sa gentilesa clàsd'apendro aquesta lliçó popolar. To- bustos divideixen cada ala del claus- sica vetllant
la cruesa dels martiris
tes les seleccion» d'esperil e» velen tre i oïdenen i donen un ritme a les del Crlst i donant
a la tragèdia evanallí representades, notes les valors de nombrosa- arcades.
gèlíca finors virgillanes; la siriaca
la
nosira
vida
retligiosa
eren
prePer la sobtada raaliltla del Bdm.
Les .fonmes tenen antiga ascendèn- forjada en els llocs maieisos evanen aquella multitud, acabant cia;
En arribar el tren de tres quarts P. .Abat de Montserrat, fou cetóbrant senis
la més vella de Iotes és potser gèlics, vivificada pol rr-cord real hisde
doitair-ni
una
gran
autoritat
cl
de vuit, es trobaren amb un nom- el president de la Comissió diocesana veure-hi lan gi-an nombre de clerecia la ooroniisa d'arcs mancflitiiç.i lom- tòric de la mça de! Crisi.
brós grup de pomellistes i cantaires de Música neligtosa. oi Dr. Josep LIoUlls d^els arcs lombardu dc ipei reçtular 1 àdhuc nu grup bards.
Les Bihlies catalanes són ei llibre
Sabadellemtf, 1 tols plepats. espontà- verj. nssisttnUo el? canonges Gasía secular
Htes pedres, néets dels arcs de maó
d'intems
d'un
pensionat
barceloní
que gaia a l'esctiUor. Elles
niament, s'aplegareu en una missa i Cardó. i el reitor de Santa Mndrona aimb les monfres professores. També de Lombardia. descendents de valies immediat,
b imitlva dals nos,re3
de Comunió que celebrà el oonslliari Dr. Castellet, aeiimn» de mestre de iS incdi < onfonaUor rcx-'-mplc d'al- arouacions que ens wénen de la vella
^0^,
„ mus.rar ..ràticadels A. de l'A. L.. doctor don Manual cerimònies cl Dr. Tarré. Al presbiteri guns oleigues ; particulars que viu- Pèrsia 1 do la a r l a d empaienlcn les ;
a J f ^ antiga
* ^ fi
Trenc*, i durant la qual es canta- bi havia el chor sacerdotal, i tot «1 guerttfi de diforçnts diòcesis, alguns obres romàniques amb les m é s antihumanitat.
ren diverses melodies gregorianes i c.jvuwr i p.-m d« la nau central era de illoos 'ben allunyacs. Tot fa precombresaren més d^ lírfl persones. ocupat, per l'ofim imTüçns do fidels, veure e-l fruit abiuidós dels aotes pos- gues civilitzacions orientals.
I aquí es desenrollln una llarga l l i Després es resà la Vistta Espiritual a agrupats 'banda i banda, homes i do- teriors a cekibrar. com era el vot
çó sense l'ordre sever de la portada
L'escultura
nes, sota í a dire-ccrió dt l P. Sunyol.
la Marc de Déu de Montserrat.
de Bipoll. homilia en pedra quç seEncara qn petit ohor d'uns 70 can- unànime dels concurrentb. que ós el
•Passejant pel claustre, els ulls í-'en- gueix a la lletra els vells manuscrits
millor
comentari
d'aquest,
apostolat
tors seleccionats de diverses agrupacanten mirant la bellesa dc l'escul- de" les nostres bfbltes com ha demosL'ASPECTE DEL MONESTIR
cions gregorlanlstes ora asoanyaiat dels Ami'ls de l'Art Litúrgic. nov«4la tura. La vartetat 1 estranyesa de llurs trat En Pijoan en el nostre Institut
brotada
de
la
nostra
íenai.vxonç'a
esde les .part variaWes de la
icmc». i la memòria se'n va a aque- d'Estudis Catalans.
El Monestir, tant a l'interior, com per al capi
i daSt. rotgue. qiw tocava piritual.
lles airada, paraules de Sant Bera l'exterior, presentava un aire de missa,
Però aquí després del tema ontcRn. Baldeillò. els 30 escolans feien I
nat dirigides a i'aibat GuÈllem. que els ramenl
gran festa. El dia abans havien pu- l'alternança
tret del llibre, hi Iha el tema
amb
el
poble.
La
missa
|
descriuen
i
els
execfen;
jat diversos artistes que cuidaren de • Fonts Boniíatis» així cantada assoli |
tret de la vida. La miniatura slríaca
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n
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'
E
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«Però què signifiquen en vostre a finals del segle XII sembla animarla severa ornamentació del temple. la eeva típica grandesa i solemnitat, j
claustre, alli on els religiosos es lliu- se. les figures que abans s'afileraven
També ajudaren a la tasca diverses que ipotser mai s'haivia pogut assaa llurs lectures, eixos monstres r i - rígides com mortes enraonen i pareenyores i senyoretes de la Lliga Es- borir lan perfeoiaiment. Les parts vaP u i g i C a d a f a l c h ren
dículs, eixes horribles belleses i eixos len. La ropresenlació dramàtica viva
piritual. Ics quals portareu Iota me- riables, ordinàriament tan poc cuiDesprés dc la funció litúrgica, el formosos horrors? D© què serveixen
na d'exquisides flors. Cal tat constar
tenia lloc en els temples Inspira
i difíctls en els conjunts popu- senyor Puig i Cadafalch donà la se- en aquests llocs els .micos immunds, que
també la delicada cooperació de l'A- dades
a l'escultor i amb ella un rudimentari
lars,
loren
dites
ftnamenil.
essent
d'ujuntament de Sant Cugat. que. a precs na cxcepcSooal "amplltihl l'-lntroit. va conferència als claustres del Mones- els 'lleons. íerotges, efls centaures qui- realisme còpia de la vida de l'època,
lir. pleníssims de gent. essent escol- mèrics, eïf- monstres semihomcs, els entra amb llarga allau històrica amid*Is A. de l'A. L., féu retirar uns que 'gairebé cantà tothom.
tat amb vivlsslm interès el parla tigres, els soldats que comhaton 1 els guíssima en l'escultura dc-ls clauscartells que tai bavla a la muralla
ment del gran arqueòleg.
caçadors que corren; alli un quadrú- tres: els guerrers que lluiten: els nodeJ Monestir 1 enlletgien l'aspecte
L'homilia que predicà d Dr. Lluí»
pede amb cua de sorp i més lluny un ble» que cacen/ les escena; rurals dol
del grandiós edifici
Carreras fou la glossa do J'EivangeU
Heu'ï aquí cl que digué:
peix amb csip dc quadrúpede: tan conreu; el botér que- encercla la boEl portal del temple fou bellament del Bon Sembradcv. en iclació amb la
aviat es ven un monstre que es cavall ta: les danses acrobàtiques de la plaCronologia per
ornat amb una solemne garlanda de significació de la missa Sexagèdavant i cabra per darrera o rpie ça de l'església: els nobles de Bocaboix. que onejava per Ics vores del stma. iper Sant (ïregori Magne, instiDesprés de fruir el goig de la mu- l i banyes en el rap i la part poslrera beni i dc Cabrera lluitant amb lee
timpà í venia a carne quasi flns a tuïda y-nw estació litúrgica 3 la Ba- sica sacra i la eloqüència savera de equina.·feres.
terra. En una peanya. <jue hi ha al - i ! ' 3 romana dc Sant Pau. La pa- la paraula alada del sacerdot de
timpà, bi fou posada wia Mare do raula dc l'Apòsto!: la paraula 'ío I.IÍM. volem sentir per un moment
primer Capítol de l'ordre d« C'sTot un món antic 1 modern, rris
Déu del Boscr barroca, que hi encai- Crisi baiblli en vosallircs abundésa- * l plaer de contemplar l'obra arqui- (crEl prohibia
en so"! temples l'c- iii- uà 1 pagà aflueix m aqueix llibre de
xava d'una manera molt escaient
ment cn "ota doctrina, ensenyant-vos tectònica, quet té també quelcom de lur» 1 la pintura.
pedra resum del saber tramès pel
L'Interior del temple fou omat i enardint.vos eb> uns ala altres amb l'harmonia del cant litúrgic 1 s'és feEls abats de Cluny. IPerc el Ve- llibre de pergamí, pel Wxt oriental,
amb igual cura artística, gràcies a salms, himnes i càntics espirituals, ta per a doctriuar com up perpetu neratile i Sant Nuc. íoren prou ions pel vori moresc; per la tradició oral;
les absolutes facilitats donades pel fou el fonament doctrinal per expli11..,, escrit a la pedra.
i continuaren ornant 'llurs claustres. pels costums de l'època.
senyor rector de la parròquia. De car él caràcter, finalitat i eficàcia de
Davant l'obra antiga, l'arqueòleg Sant Otó deia «que era com un presl'altar major foren tretes quatre ara- l'apostolait litúrgic, segons les nor-1 cerca primer'oo que diuen ète' veüs
El tresor dai tem.
sent intent del 061 •.
nyes de metall daurat que no s'ave- mes esiahlertea per la Santa Seu.
pla a guardar.
pergamlns.
que,
per
a
sentir-la,
cal
Un
oaví
mestre.
'Eroile
Màle,
en
un
nien prou amb la severitat del temAcabà
ta
missa
amb
l'himne
-XJiA
Heu's
aquí
com
la litúrgia quo és
situar-la
en
la
cadona
mòbil
del
llibre
nou
ha
dit
que
per
a
ser
pople. Se n'hi deixaren les dues ne- Caintas». que "1 Congrés litúrgic de
bre com Sant Bernat calia una me- essencialment historia, troba un rescessàries per a la tUnminacirt, co- Mortiserrrat popularitzà amb l'eipres- temps
Les dades qus u» donaré són po- ravellosa riquesa interior; el fidei ne- sò de ses belleses literàries, de les
bertes de boix. Al fons de l'altar s'hi soó viva de la pietat collecttva.
quesl
pojà un bell tapis, que prestà el secessitava aquest socor material per a harmonies de la música en aqueix
Es dificil descriure el conjunt relinyor Aymat. prou conegut per la
Els document» pàrlen do la des- ascendir a les coses dMiïes i l'art art da l'antiga escultura i arquitectuseva fabricació de tapisseries es';;- aiòs d'aquest .-ute inoblidaMe. Tot trucció del monestir, per Almançor. ha idoctrinat, com una Bíblia dels ra. Unes i altres són el íresor de híblerta en aquella població. Es col·lo- í'IiarmonitzaTa dHiciosamemi. per tai el 986; oc la restauració, per l'abat pobres amb aqucsilcs obres d'art a llesa di-l temple de Déu.
Qui gosarà nialvendre-les i llençarcà un antipendi morat amb domas- de produir una fecunda 1 reposada Oió, qui, el 1010. morí a Còrdova, en generacions dc generacions.
ies a l'encant?
sos, que facilità el senyor Marco, eimoció. tota espiritual. En els fidels l'expedició del catalans.
Els
monjos
dc
Cluny,
que
saberen
tan ent*s en l'art de la decoració. cs notava aquella enfervorida unció
No discutim a l'Església lu propieEl 1013 «s.treballà al claustre antic. réslsttf l'onada dc crltira severa i
La família Casanovas prestà el seu que la estar bé al tample 1 posa les L'abat d<»manà als bisbes Pere, de d'austeritat,
tat de son tresar. Diem, si, que la
salvaren
l'art
d'Europa,
ralze d'or, esmalts i pédres, obra , ànimes en uniu viva amb el Sant Sa- Olrona; Borrell, de Vich, i Ermenregeix, com a tota propietat, un;i
«1 En B. Sunyer També foren deixats oriflei. Es notava en tot un ordenat gol, d'Urgell, què havia de fer per que ba. viscut íirrs al segle XlVIfl quasi elevada llei moral. Com jo no puc
exclusivament
al
temple.
Un
d'aquests
diveresos gerros de ceràmica artís- aclençament do comprensió i edifl- .a seguir l'obra començada del clausllençar el pa que •m sobra n i destica, de fabricació catalana. A l'am- cacló en clerecia l poble, allunyada tre, i l i digueren que es vengués monèstiiò de Cluny (fou Sant Cuga}, truir la casa que. Aa meva. no poa Sant Pons de Torneres, un den els que regaixen l'Església malpla graderia de l'altar hi havia no- tota cosa d'espectacle, exclòs <ot eledc Sió per a edificar el agregat
dels primors que suni a la gran lliga versar son tresor.
més els canalnbres amb blandons. i ment de profanltat o de festa major. una joia
eluiiíacenca.
al mig una gran creu prooessonal Fou senzillament un acte solemne de claustre
J l'Esglesia- no malversa el tresor
El 1063, un matrimoni donà ima
gòtica, fent un conjunt de corprene- culte amb la dolça nonuailtat de l a
L'escütliura íou una nova troba- de bellesa de que la Història la féu
dora severitat í bellesa. A la balus- litlirgila. rigorosament .practicada, unça d'or per l'obra del campanar.
lla de rEuropa d'Occident de les dar- guardadora.
trada de marbre bi pujaven grans amlb la bella senzillesa de l'art de
En el primer terç del segle X I I una reries del segle X I . L'escultura greMireu els alts exemples. B4 n'ha
garlandes de boL\. i per tot el tem- ITEsglésia severament compres. 11 nova invasió destrueix el monestir. ga, la gran obra de la raça a qui creat
de necessitats la gran gutrra,
ple s'escampaven també esqueixos de aquesta és te sewa forta i buroU oxemEI 1190 es treballava en l'obra del es deu una gran part dc la civilitza- bé n'ha destruït de cases i de temboix, segons usances tradicionals.
plaritat: for sentir com. seguint jus-, nou claustre
ció, íou oblidada. Passen prop de sot ples. Pensem en Reims; la Catedral
Després dels documents, l'arqueò- cent.s anys sense que llhome doni amb les volies esfondrades aixecantlament 1 fidel ds ordenaments ecloEl temple oferia la iUuminació de alflsttcs. al culte assoleix magnificèn- leg examina la forma, i ella ens diu vid*i corpòrea a nes visions.
se en mig d'una ciutat en runes.
les grans festes. Des de la segona ar- cies i eficàcies superiors a les fas- . que el claustre que el 1190 estava
Imaginem-nos l'espectacle macàbric
f o u necessari roim-entar l'art. 1 del
cada fins al presbiteri cs formà un ttu&os profanitats de les pompes ox- í en obra. és el que contempla: germà
noble cardenal que ha assistit
aquesta
glòria
«hí
de
gent
d'una
raça
clos, on hl havia comptades més de in»lilúrgiqucs.
menor, en edat, del d'e la Catedral
impàvid guardant «el temple del Sai
d'una
llengua
dc
les
quals
nosa!Eft) cadires, exclusivaaieut per als
dels Bels dc Fram.a, als bomI val a dir <pie el fet més reimami-1 de Girona i del de Sant Pere de Ga- tres soiïn c i m una avançada a Va'l:rc cre
cantors. El cloe fou servat per a un
bardojamenls i a la mctrnll... po.
lligans; obra n'Amau GatclI. qui es
ble
ca
l'èxit
assolit
eu
el
cant
del
òonMR
de
iPireneu.
lLa
retoivepció
dc
estol de Joves, per tal d assegurar
sani parada davant el grandiós porrepresentà, 8 ell mateix, treballant,
l'entrada als qui duien la contrase- poble, en aquosta activa participació humil, un capitell, í de qui els mon- l'esouliura és obra langúedoc.lanà. tal I venent els caps meravcllosod
dals
fidels
en
els
misteris
sagrats,
nya o cantoral. havent-hi hagut un
)• >• immortalitaren els noms en uu amb son centro a Tolosa. Els (primers de les estàtues somrlcuts o despullar
ordre admirable, degut també a la que «»s la deu primera i indlspcnsaWe breu epígraf en vers.z
assaigs ho foren en els monestinj be- de les bíbliques figures els flügrade
l'esperit
cristià,
segons
la
solem.
delicada correcció dels fidels, que es
nedictins dels Pireneus^a Sant Genis nats dosserets. L'Amèrica hauria done
afirmació
de
Pius
X.
amplament
posaren cada un a llur Uoc. Malgrat
L'arquitectura les Fonts, a Sant Andreu de Sureda, nat per elles els milions que falten
glossada
en
l'homilia.
El
sentir
can-!
haver-hi portat Wf> cadires més par
Artés del Tec, A Sant Genis les i amb els milions s'hauria refet de
Contemplem la seva arquitectura. aFonts
augmentar els seients habituals da tau* aquella massa Imponent de pobla,
s'hi guarda l'escultura romàni- ciment armat la Catedral amiga i
era la més Imponon demostració i
El segle X I I . els monjos de Sant ca datada
«1 1020-1021. la més anti- donat allotjament a un poble delmaf..
la
prova
més
olara
del
que
es
pot
l'església. 1 atenent la gran multiCugat no podien construir com els ga coneguda,
que és oom un rèplica
fer
en
la
nostra
terra
en
ordre
a
la
•
tut que a peu dret emplenava les esromans, i la força de les cóses va
L'Església es refà lentament i el
paioses naus. es pot Imaginar el nom- pietat col·lectiva. Sense una coordi- portar-los a mètotfas més racionals. en pedra d'un d'aquests frontals amb tresor d'art es recull com relíquies
relleu
de
pasta,
que
són
ornament
nació
d'ensaiigs,
que
no
s'iatentà
n
i
bre crescuílSsim de fidels que acudii l'arquitecte pacientment va
és gairebé íaotiMe. amb grups de Els romans usaren les voltes com i glòna de la més antiga escultura santes
ren a la festa.
curant ïes ferides immenses dc l'obra
cantaires provinents de grups parro- avui els pilans l Ics bigues dc ferro, catalana i europea.
geganta.
quials diversos 1 d'associacions i es- que la seva educació artística els
L'ACTE LITÜBGIC
portava a ornar-los i dissimular-los
D'aquertles primitives cíbres, que el
A Lovaina el foc teutó ha cremat
I començà ei sojercinumini scle l i - glésies aenae relació í àdhuc dc ciu- amb els harmòaw» ordre» tnecs. tal monjo de Cuixa, escraptor del se- la Biblioteca de la gran Universitat

La festa Inaugural dels Amics de
l'Art Litúrgic esdevingué una solemnitat sense precedents. Tanta fou la
gentada que bi arudi i l'ordre i un«•líi amb qu* es desenrotllaren els diversos actes d'aqupsta festa
De bon matf .els tren.-- nue )>orien
a Sant. Cugat anaven ronipletament
alapeïti. El tren de tres quarts do
vnlt anava tot ple. no cal dir el de
les vuit. l'especial i els següents,
materialment abarrotats. El tren especial, format de quatre unitats, portava 4fl0< passatgers. I passaven de
molt aquest nombre els que vingueren do Sabadell, arompanyant l'estol dels seus i-antaires. No és pas exagerat caleaular en més de 2.000 persones les qu<« arribaren en tren a
Sant Cugat. L'efecte que feien les
còrnies dCugent a l'arribada de cada
tren, cap al Monestir, era exemplarfssim. observant aquell enfervorit
daler d'assistir a un acte de cdte.

tiirgic. sens dubte el més Important
des de 1es funcions exemplars dels
Congressos de Mrtsica Sagrada i de
Litúrgia. El cant de «Tertia· féu una
impressió extraordinària per la uniwt, unció i bellesa del salmejar. que
apenes era conegut entro nosaltres,
com a cant de poble. Aqiiella massa
compacta de fidels, que beu a prop
arribà de 600. cantà . Tertia. amb fervor viva 1 ritme segur, amb cxa'.Uíud
ritual en el movlroenis de reverènela. talment com sí ja fos tradició
la participació del poble en l'oràció
pública i solemne de l'Església. A
bell seguit de «Tertia» es féu la processó claustral per la clerecia, seguint-la les autoritats, representacions i una part de cantors. L'himne processonal «Lucis Creator», cantat ensems pels dos grans rhors de
fidels, fou emocionant i devotíssim,
bella preparació per'al Sani Sacrifici.

LA VEU DE CATALCKYA

W g . 6. — Dimarte, 6 de febiW d©
catòlica. Però qui PS capai, d imaginar l'ai La figura del cardenal Merder posant a l'escut e Urípttc de l'Anyell místic de Ciaat «n què s'inapire noetre Dalmau, per amb sos
precs tomar «1 llibre d'onsenyamant,
al pa de l'esperit als doixeblesT La
Bèlgica assotada per la guerra, ha
fet a la inversa, ha rescatat ela (ragmants emigrats, i com a premi do
ta victòria ha toíet l'obra meravellosa.
EI Papat doni d'antic l'exemple;
ell donà asil als déus antics fongitats dels temples 1 els successora
dels Papes màrtirs acolllren en sos
pelaua. ca ses viles, en ao* museus als ídols caiguts amb see nuditats, aoib la memòria de sos cultes.
No «ren els déus que entraven a sagrat, era l'aterual bellesa la que
passà el portal del Palau cristià.
íOul almaglna el Sant Pare venent
les estàtues gregues i romanes del
MUÍCU vaticà; posar a subhasta l'Apolló del Belvedere; la Venus de Guído o el Dicobol7 Son preu permetria estrendre les missions, més sambla una blasfèmia que sols com a
tòpic es pot imaginar al rodimir en
diner els teixits antics del tresor de
Latran o les tapisserlee de Bafael:
o vendre, arreucant-les, les pintures
4e la* Uotges o el Virgili de la Biblioteca vaticana.
No; l'Església guarda son tresor,
que és tresor arlfetic; que é$ font
qua explica el g n n fet hl&tòric de
is Iconografia ertattana i l<i sumptuositat de la litúrgia, que ts bellesa 1 ensenyança.
Jo acabo retraient unes paraules
divines de l'Evangeli que acabeu
d'clr; 'Qui tingui otelle* per ecnttrht TUC ho íeotl..

AL

CENTRE

MORAL

El dcle de conferències qoe el Centre Moral Instructiu de Gràcia ha oranítzat, tractanl al tema <L Ideal de
ajeocleció crtsilaDa·, 'tinguí el coromenç més gentil qoe hom 1! hauria pogut augurar.
Al raau'. a la parròquia da Santa
Maria de Jesús de Gràcia ei celebrà
I * solemnlal missa cantada i Comunió general, a la qual asaietl uo nombre considerable da fldule que ajudà
eh> canialrea de l'Orfeó Montserrat
en la seva edifleadora I litdrglra
tasca dc contestar les prefàries del
sacerdot a l'aliar.
A la tarda, la sala d'setee del Cantra Moral ea vei* plena de loa famílies que consumeixen ia selecció gracleno» i de Barcelona. 1 honrada
amb nodrides representacions del senyor bisbe de la diòcesi, da l AJunta.
ment de la ciutat, de la Diputació de
Barcelona, de la Ulga Eepüuual de
Nostra Senyora de Monlaerraat, do la
Ulga Regionalista de Gràcia, de l'Acció Social Popular, i a l'ensems de
l'aaslstóncla de molteí pereonalitau.
significa dea als cantrea de l'an. Ia l i teratura l la política dc Barcelona.
Eo la primera part de la festa l Orfeó Montaerrat del Centre Moral, dirigit pel sou mostro En Pórai (Moya.
oforl a la concurròncla. un concert do
Nadales, que foren escoltades amb la
devoció i recolliment que s'empara
indefectlhlemeni de io'£ ois que poden 6en tir alguns delt, ai- uradíasims
t delicats concerts que aquell Orfe^
ofrena de temps en temps. Klxi.
doncs, per ter l'elogi dc la finor amb
Final que es produí diumenge passat cal•El parlament de; senyor Puig i Ca- dria repetir las- iusiiVslmes lloanoas qua tothora ba me resem delt ah»
dajaJdb íoti cole·bradis&tm.
L'acte, com diem, rcstfllà molt bri- talents musicals qua l'han escolwt.
Uant.
La segona part os ta va reservada al
mentíssim escriptor Eo Jaume BaventAg, el qual. amb la seva coní«TELEGRAMA DEL P .Va.\T
rènola •Lhoroe, «ocial per naturaDesfr^A del partaiment da J'caÈnent lesa» iniciava el ncle dessiie d i t Fen
arqueW*- senyor Puig i Cadafalch, la presentació del conferenciant o.i
^'aixecà el senyor Vroene de Moraens president del Centre Moral. Eo Jonrw#dent dels A. de l'A. L.. II llégí «1 sep Caaaíoena, el qual. aprofitant l'a•filaforcma que féu Uraanetre «T P. vinentesa del moment, historià amb
VNit de Mantorovat. que diu textual- brevetat l'obra aoolal que ol Centra
ment: c privat, per 1 a febre, de pon- VAO realitzant: agraí l'assisiància de
tilV^r «n 4a fast* deis «siimati Amics lea iUualres personalitats que honorade l'Art Limrgjc. de* de me caanbra ven amb llur presència l'acte que
segueixo amb 'la anant i «ü cor el dea- a'astava efectuant. [ pregà finalment
enrotllam·tnt de las funcions rsll- al repraseniant de la ciutat que dirigiosae i de is conKvréncia que amb git la paraula al» preeentafruïció esperava sentir. Prego s la
dolça Morene.ia i al noetre Pare Sant
En avançar-se a parlar el regidor
Benet vulguaa ben.úr cojnoaameni la En Joaquim M da Nadal, delegat do
sembrada dels hom- .mníos per taj qua l'alcalde de Barcelona, els conourprodoeul en el poble cristià GL-. àp- ronti H tributaren una sardoroae
tims fruits desitjats de santH 1 guct ovacló.
anistio i liu>ripiC.—A. Marcel, abat
El senyor Nadal, «iospréi de dedide Monteerrat.
car fervoroses elogio* ai conferenciant, i a Pobra eodai i oultlRsima
del Centre, afirmà que la ciutat, eoADHESIONS I ASSISTENTS
moguda per tantes de dolors, ao poCeli eamontar iaraM altres comuni- di» veure amb indiferència actes
cacions t adhestonf oom són. Lliga qne. com aquell, oferien orientacions
«splrituai de Nostra Smyora de Monl- prèdiques pel camí a sagurr en els
berrat (Barodona); Uhga Cspirltiial angunio&os moments actuals. Glossà
de Nostra Senyora do Montserrat amb brillant entusiasme l'enaenya(Sani üervaeU; Secció AnquocSòglca tnent segur, profitós i renovador que
dsl Centre Exeuratoniàta de Catalu- toatemps lea aocletata ban rebut del
nya; <-entre Excijraiontsta de Vscb; CristlanlsBW. 1 declarà que aquest cnDirectori dels -PomeUe de Jovenim de sanyamen*. ofert per l'admirable reOa'Mmiya; Eòs Mmiisfrrattns; Lio CA- ligió que. en humanitzar Déu, divivjdien. de Sant Jordi; Elt Oblats de nitza l'humanitat, es l'unlc verament
Mouie^rra». etc., , una
f«norma salvador. 1 per aquest motiu, l'únic
adhesió de 4'emínani arquaòtac mos- que els homes que aspiren a dirigir
sèn Gudio!. Com a autortaata bi hav.a. lea multituds han d» cercar.
* «né» del «enyor Puig 1 Cadeíaloh,
ei nmyor v*ilt* i Pa]*ls. «1 regidor
Aqueeia és la causa — afirmà —
6. Nadal, els dlputaia Moyers PteaM. per la qual els representants de la
Fetid I Valls i Tabarner, alcalde; nostra ciutat gloriosa us han velgm
Ajuntament i jutjat de Sant Cugat de] acompanyar.
Vallès, oafHtà 461» Moasoa dT-squadra.
miiiiiniiiimifiiiiiiiiiimmiíiiiiiiimM

V i d a

religiosa

A « t : Santa Dorotea. verje, ! la
Beata Arcàngela Qirlaní verge. Cl
Sant Mleferi ï e Cervera —Dem-i, Sant
Ricard, rel d'Anglaterra, i Sant Roirmald. abat.
Quaranta hores: Demà, a l'església
parrooulal de Sant Josep, a Santa Münlea. Hores d'esposlció; De dos quarta
de vuit del matí a dos ouarfs de sis do
la tarda.
La missa de demà: Sant Romuald,
(bat. color blanc.
Cort de Maria: Demn. Nostra Dona
de la Font de la Salut, « les Mínimes,
o al Sant Esperit,
Adoració necturm: Avui, Torn de
la ímtr.acaladn Concencló.
Vetlles en Sufragi de les énltnea del
Ptrgatori: Avui. Torn del Sant Àngel
Custodi I Sant Miquel Arcàngel, a la
«eva capella, Escorial. 155 ;Oràcta).—
Demà, Tom dels Dolors de Maria, a la
nratelia capella.
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B i s b a t
•"•IB darrer número del 'Butlletí
Oficial EdeslàsUe dei Bisbat de Vlcb».
publica «1 eegúant sumari:
•Benodioció de Sa Santedat. — Circular núm. 1: Compliment de misee» l llogats pietosos. — Circular numero 2: Bsnodicdó d'oruamants i
objectes da culte. — Encíclica da &.
fi. Pius X I . — Cròncla de !a Santa
visita Pastoral.»
— El darrer número del • Butlletí
Oficial Eciesiastic, d'aqueet Bfebat,
publica el següent sumari:
>L Decret do la S. C- del Sant
Ofici, condemnant uns llibres. — l i .
Secjetarta dè Cambra i Govern: Circuiar dnnant disposicions per a la
Quamma 1 compliment pasquaT —
l l i . «Motu proprio • de S 6. esta»
bttnt una Escola dc Música Sagrada a Boma. — IV. Sagrada Congrcpacló de Bcligiosos: Oacreí sobre
Congregacions r^liglosí; o pit» Associacions de dret diocesà. — V.
Sagrada Congregació d'. Bttos: T)

INSTRUCTIU

D E

GRÀCIA

PalafrageU. don Joan Simón. 1 de VIiailonga, <1on toar Punti
— El caMena! arqutínsbe do Tarragona ha ordenat qw, els dies que
ho permet! la rúbrica, es digui en la
Santa Misía l'oradó <ad petendam
pluviam».
— S'han rebut en aquesta Secretaria
de Cambra, en sufragi d'un difunt
mil peaaète» per ai diner de Sant Pere; c-'nc centes per a l'Obra dc la
Propagació do la Fe; cinc centes per
a la Bona Pic nua. l cinc centes per
a la Caixa do Lloguer».
— S'ba publicat uo edicte convocant
a concurs per a la provisió de reotorlea vacant^ a ia diòcesi de Granadí.
El termini, que é» de seixanta die.-.
fineix «1 dia primer d'abril
— Ha mort el beneficiat de Santa
Maria del Mar i catedràtic d'aquesí
Seminari Consitíar. doctor don Pcse
Bergadà.
— Ha mort el redor do Les Anstes.
don Jadnt Torriscabrís.
— Ha pres possessió del seu càrrec
el nou vicari general do la dlóce*i
de Girona, doctor doo Jaume Homar.
— Avui compleix el primer aniverearl do l'eleedó de Plae X I .
— Vt. darrers número* 0*1 satminari «Joventut, de Sabadell, ^-an dodlcats quasi per complet «a la t t f n
lítilrgica celebrada d'umonpe darrer
a Ssnt ^tugat del Vallès

L'eloqQentlaaim» improvisació del Maquíaval de Florència, afirma que
senyor Nadal íou acollida amb entu- essent útils per a l a pàtria són bons
aiastes apIaudlntenU, els quals no tots els mlílans emprats.
ceívsaian fins que el conferenciant
També Bobbes 1 Bousscau. cada
En Jaome Haveniób ef disposà a co- un per camins dlveTíoí. s'esforcen
mençar.
a demostrar que l'home naturalment
l a conferència encarregada al no- é* un animal soUlof. i eolvatge, seniabl« eKripior íau un treball acura- se limitacions do -ap mana. 1 que
dísslm dedicat « deuioatrar la natu- 1» societat és un contracte posteriorralcfa
de l'home.
La negació de la lloí natural anteComença afirmant mie la i&nda da rior al* Ebtats. porta com a conseconferències anunci ad t « sou el títol qüència nocessria la divtmtzació de
global do -L'ideal de l'associació l'Estat que s'imposa com un verita• r'.btUna» coDatltuirao un edifld ad- ble tirà i & mercè del qual queden
mirablo al qual cada conferanciant fatalment tots als ciutadans. En front
aportarà U visió oonatructla i deco- d'aquestes aclaparadores con^eqúèn
rativa me^ adaquade al propi talent Cita. el conferenciant afirma enèrgiparticular: ell. el conferenciant, ea cament la realitat d'una llei antedeclara l'bumU manobre furgador de rior a tota •-•onvcncio humana i que
la teira f^rraa on l'cdlflci s'ha d'ai- eleva la dignitat social i Individual
de l*bome per damunt de tota altra
xecar
dlgnlte*.
Paitini de la definlaló de societat,
Seguint l'estudi de la societat husosté que 1 home és social per nata
rale.M, car aquesta 11 Imposa neces- mana. En Raventós presenta la fasitats. < deal» i fírei* t deuràs qne en mília com el model l l'exemple que
solitud 'Ximpleta ne podria pas re- totes le* soctotats ban de seguir. Afirsoldre nl setítíer. Per això neix en ma que no hi ba «acala, par avançasocietat i per això. perquè ^ socia- da qua sia. que pugui corapenr amb
U*. la seva ànima es «ent lligada a els easenyameota famtillarí. car
lea ànimes dels altres homes amb els aquests instiativament procuren d'esquals l'uooGtOT poderosos llaços de sor pur*, bandejam-ne tow màcusemblança fíMca l d intareíM* espi- la d'immoralltot. que. pogtids íerir
rituals, raanlfoslat.- pyir la meravello- els que elò han do rebre. Do la fasa culminació de là intelltgèncla bu mília traiem Isa primeres imprèstions qun mai no ^'esborraran. Ella
mana: La Paraula.
ens allibera de l'egoisme i de la dissiO b i t u a r i
La Paraula, que fa de l'home 'a pacló; ella serva les tra licions que el
imatge de la Trinitat "ïrcadora, la ràpid tonem da la vida moderna
gNTERRAMENTS
rep Adam, segons el Gènesi, abans arrossegaria al lluny; «lla educa ei
Joup TUrtsera i MaíjaTTe.. Bemà,
qun Déu U doni la companya que MnUmont i 1 afecte parlant-nos de a En.
les onze del mati. Certa, 6Kl'ba de completar. Es una prepara- l avlor que no poneguérem 1 lant-hos
En Miquel Coma* Poch, vidu
ció de la prtraora societat humana; espill dels qui ens continuaran.
primeres JIOCÍÍ de Sa Isabel TTIUIA*.
4f l'inslTumont que unirà fortament
Si la misAló de là família es tan Demà, a dos quarts de deu del ma'i.
els individus de la comunitat que «s
crearà. 1 quan l'home poMoel* aques- bella, no és estrany que las grans Trlomí. 33. praner. segona
ta penyora inestimable i perfecta, és focletats la imitin 1 per això l'EsFUNERALS
quan Dén K presenta la dona que glésia, societat perfecta, és com xim
.Va
Livisa
Xicoy i IVTIIS. Demà. a
família
amb
cl
cap
paternal:
el
Sant
1 ha d'acompanyar.
Pare.
les deu
matí. a Santa Maria de
Per què l'home, voipm que no pot
Que totes les societats en prenguin Sans.
preeniud'.r mai dels feus semblants exemple; que el vostre Centre Moral
.Va Carme Vilalta i Va&ttr d,: Soi alxl neix eq la família formada pel Instructiu ao sia uo ramat dtadi- ler. Morí el 3!» deO darrer dosemibre.
pare l per la mare que, per comple- vidus sense fesomia cristiana, un ei- Domàs a dos quarta d'onze Esgtótia
tar-se 1 far viure llurs flUades, ante- xam d'organismes familiars qua tro- de la Oasa de Caxiíatriorment a'bavien associat. I així bin en aqueeta societat uo centra
Sa iosepo Gualba • Spt0Ol, vidua
com la família el rep en nàixer, coordinador d* llur activitat i da llur d'En
Xavier fiotóí i Boig. Morí el £8
l'Inatlnt t l'amor faran que ell la oon- potència.
da genor. Demà, a dos quarts d'onze,
ttnl formant-ne tma altra, la qual 11
La notable conferència dc ViUustre a Sani Agustí.
serà oonaol ao la lovalideaa de la
Sn JOan. Tió i Biera. Mo7rI ei ï l i«
Vellor. Es, doncs, la eodetat ona co- dissertant (ou acoUWa amb una fervosa tan uaturai a I home. que necesaà- rosa ovació, demostració vivent i pal- gouer. Demà, a les deu, als Carmrlíriam^nt ba de formar-la. consMtaint pable d* l'Interès que sabé dssper- tcs.
i n CaÀeiA DUUalUvi l Parelo. Morí
U tamilia modal vivent de tota soDc la tercera pdrt. sc D'encarregà el 29 de gamor darrer. Demà. s les
cietat, cèl·lula primera que cn evolucions suncessivc» ens donarà els po- la coneguda i estimada esntatriu Na deu. a la Concepció.
bles l les nacínns. SI la humanitat té Mercè Plantada, per a la qual tot olo.va Jatefina BUra i Garcia Mori
Deceastta»* i obligaotons coUedives.
seria petit Direm lïnicament, que el 9 de senor darrer. Demà, a do»
ai iè comunitat d'ortgea i flnalltat, no
veu potent i delicada alhora de la | quart* d'onze, a Pompda
aón pa i d'estranyar els antics errors nostra cantatrlu. servida per ana exANIVERSARIS
de Tbales dc Milet i de Pitàgeras que pressió gosaríem dir tninuiabla i una
concebien el món com una persona correcció exquisida en el dir. apass'-o\ a Maria d* t S m p v Farrera i Burtlblca. perquè, al bé ne éa persona íisl- oà tmm*difliament l'auditori, ej qual gos de Kffiué. Mori el 6 d» fèbrer d í
ca. bé pod«m afirmar que ho éa mo- amb aplaudiments entuslaete». cor- 1822 Dua^, mííío? a la parròiula
ral. La humanitat, sociable, que té respongué a la tasca meravellosa de de l'iAasumpció ^íenanguens'. i a
necessitats 1 cencepciena i modalitats la senyor» Plantada, després dc feiv Sarna Mediona, de Barcelona.
comuns i indestructible*, té, doncs, li repetir algunes de Ics cançons.
PARTICIPACIONS DE DEFUNCIÓ
un* lligams de coasoténeí*. anteriors
Les Juntes del Centra i de l'Orfeó
a tota llei possitiva i a tot govern reberen mantes felicitacions, a les
Na Mvfjarida PiUiti i AWmira S'AAixò és U Uet natural e^erit« on l'à- quals unim la nostra, ben sincera, visarà l'hora de l'enterrament.
nima dels homes per una ma supe- par l'èxit assolit eo la Inauguració
S'EmUl Alrgteí i Giralt. S'avl»a.-à
rior a la humanitat.
d'aquesta sèrie d'actes essencialment l'hora de VcnterrasMoL
culturals
.v Frandica. BscwU i B t r a . vídua
El confereadant repassa le» doctrid'En Franeesc Mir l Bosch. En'jjrranes fUosòflquoa que des de l'antlgnlda aquest mati.
tat ban volgut negar amb sofismer.
Es eapflrada amb veritable Interès
Ka Mlquela Montoliu t Arifio. ví•ouesta veritat evident a tota con*- la Segona coníaràncla que se celebra- dua d'En Josep Mrtguizo. íEntcrrada
dènola humana. ConttnnaBló d'aque- r à el 79 dc febrer, en la qual cl co- aquesta tardaUes dortrineí mancadea de tot foaa- negut jnihltclsta En Bsmon BucebaEn Josep p r r l t i PaUàs. Enterrat
ment, éa U méderea concepció del* do tractarà el tema «-Les fórmules de ajuesi •na.: al Cau entiri Nou.
Estate que. eeguínt Ue inspiracions d* l'associació cristiana».
Cl ru-u. fílrard BàptdaLer i Sf-rra.
Enterrat aquesta tarda al Cementiri
Nov
A'a Marcà Vatoawte i Saniamarln.
EtoMaració sobre la Mtíae votíva per del Pon*, da la S. F-; moasèn Jaume t/du* dlSn. Marvitl Soníar^antmiü.
la Propagació de 1» Fei i ) Beiolució Barrera, I el musical p«I* mostrw Enterrada aqtiest^ tarda.
Cn Mant CrUH i Jotel. Eutan^t
de dnbtes sobre el* prefacis (jno cel Sannbo Mtrraco. Mae 1 Serracsnt 1 «1
aquaat mati a Sant Gervaei.
dir a les misses «o le* quals «s fa- W. SlUicin eommemoiraelooe. — v r Solució
K A ' W - Vieettò i Arimai/o. Mort ei
Ei doctor Llópíí va pronunciar ua
d*un eats de conarlèneU. — VXJ. pes- eloaúeut discurs, presentant la Sa- dia 3 da febrer, a Arcays dc Munt
poeta a una qüestió litúrgica—VTU grada Família com a modal da la ta-, Per voluntat dal ftnat uo et v» aviVova Llei de Beferoie» tribufàrrea— müie cristiana, 1 l'Orfeó de Mant*ar· sar l l u r » da l utarraccent.
DC. Edictes del Tribtmiü EcleelàsOc. ral »ota U direcció dei
v.-.r- J tarda d'avui a: Cemeouri Nou.
— X Relació de les B'itllee i Suma- Moya. va interpreta]- esoolUdes comSa, Joan Cau. i Bord. Enterrat 1»
ris expftdltti «n aquesia diòcesi do posicion» mualcals qve havien t i n La nmtt Eulàlia IH*ra i Àlv.ttrtt.
rnnt la predicacjòdo 1922. — Xf. San- gut premi, 1 agradables cançons popu- Entrrrad" aq'íí·^'a iard» al Cementiri
tes Múxjloas al* poblea dc la dtè- lars.
Nou.
r**i — XII- CoUoeta per a Terra
£ a Jtacmon Sr^vra t Esteve. H»
Entre ois autors premiats bl ba
Sani* - X l I I . Bibliografia. - XIV als següents:
« e r t a Torrcbesaes.
»crologia»
P. Joan Josep Femindez, (ranetecà
— Al Palau de Is Música Catalana de Les Paine»-, doo Josep Tous, cates'ha
celebrat el repartiment de dràtic del Seminari de Vinb: P. Crispremis dej certamen 1 u-rari musical tòfol Fernàndcz, de I T C de M . ; deu
co honor de la Sagrada Famüia. Antoni Avia i don Pere Cantero, de!
Rseemanem • »ea entita» l als
e-ommetnarant la iJaelauracJó de la Seminari de «omillas; don Josep Masparticular»
«va tenia 8 M tram»
seva festa litúrgioa a l'església uni- déu Anguet. de VUefrauca dei penaversal. 1 el XXV aniversari de la *èe; don Enrlo Marfany, da Puigcertra'nt articles e nota* (upticadcc.
fundaeló da la ravleta «La Sagrada dà, i P. Fortunat Mufioz. de VI. C.
ia neoeasil·i absoiuu (ien*» la
Família».
de M . de Solsona.
qual
no am aa pMtibie f·r··a
La festa ba estat presidida pels PreEl Vj-aours de gràcies, molt « s lats de Barcelona 1 Taraaona, 1 el caisnt. va anar a càrrec de moaeèn
al menor oas) d'avalar dagiM»
supcr'or generi de l'Orde, p. Tallada. Barrera
ment eu original* amb un a»
ÈI Jurat Uterart era format pej deLe festa va reeultar molt Unida
gà doctor IJópez, elg P f Aromf 1 PI- — Han estat nóaienate vicaris: de i
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Els acords del Consell a la reunió de París
En les reunions tingudes a Paris
pel Cmi.stil de la Soi-ielat de les Nai lona ee va oonpar d'una sèrie dc
qüestions que «nem a examinar,
nua com fíoasignaram els acorda que
Jian recaigut sobre le-s mateixes.
ESMENES AL PACTE

d'o«tubre ona coníerèncOa internacional sobro ics formalitats duaneres.
Aquesta conferència no baurt. d«
discutir cl problema gvuerarj de ia
politioa duanera dels gffliems, f.Inó
cercar únicament les iünpltflcacloas
que ipodrien ésser portades als mètodes de percepció de les tarifes duaneres i als regiameuts d'aplicació dc
El O-oaU ha invitat els memuras les legislacions duaneres. Serat} trade la Societat que comuniquin al Se- meses Invitacions per aquesta concretariat, afcans del primer de Juny ferència, no Eoïs als Estats membre?
de 1933. totes Ics observadoas qu^
desitgin formular a les esmenes a ' de la Societat, sinó també a .U*mal'arücle 10 del pacte presemadeï per nya, EWais Units, Mèxic 1 Equador.
la delflgrwid canadenca a l'asiemblea Encara que la Conferència cols cam1 pondrà representants dels governs, el
<iel set^antore de J'any piseat.
L'arttnle 10 és sens dubte, el més Consell ha (teràdlt Invitar a títol conemportant del yacte do la Societat, sultí u la Cambra de comerç Internacar esBtpola que ela membres do la cional.
Sorktat es comprometen • r-í^paotar
COOPERACIÓ INTBL-LEOTUAL
1 mantenir oomra tota agreselo exEl Conseül slba pronunciat a favor
l í n - r la Integriíit 'errltorlal . \ \ in- del'desenroffllamenl de la cooperació
depeníïèncla política present le tols imeUectual a EJurqpa central, 1 orienLa primers esmena del Canadà tal, per a l'interoanri de llibres, dc
els membres da la Societat
documents, d'instrumonrs d'estudis i
(preçosa que quan ohagl 1^ rerórrer de rocenpnss olentfflques en coUato
a rartitíe 10, s'haurà de tenir en ració amb la «Uníversltles for oencompl ela situació polHlca 1 geògra- tral Europe^, la fundació Carn^lc,
fa dels Estats. La frçyons asmenn ctoètera.
preposa qoe cap mombre 1-' la SoEstà en estudi on projecte en aquest
cietat no es vour\ cbligai i declarar- ísnttt.
se en guerra sense l'autoritza-'ió del
HIGIENE
6*u Parlament 0 Uc tot altre ecs rcEl
senyor
Vh-lanl
llegí un refe-ort
pn^entatiu
del Comitè dltígiena adoptant el ConPer a l'estudi d aquerta qüestió, el sell !cs conclusions que proposava.
CoiKell tindrà, cn compte les iitaer» En conseqüència, el Consell evpressa
vaoions que l i siguin comunicades cl desig d-eetablir on lligam entre
pels governs, aixi com dels treballs els seus treiballs i els dol rPúbilcde la ooffliasló de la Societat per a Healíh service des Elaís Units», i Inla reduodó dels armamnnts en ço vitar al ciruigia ameri··à Orning».
que es reíeretx al pncflooíc d? garan- cap d'aquest servei, a formar part
tta motuad entre els Estats.
del seu comitè d Higiene.
Ha decidit assoclar-se a ITiomonafLA RECONSTRUCCIÓ ECONÒMICA
gc a Paeteur i fer-se representar a
D'AUSTRIA
l«s tastes dal cenieuari, qm. liiulrsn
El C-vnsfill s in'orroa de l i lases lloc a París i Estrasburg pel maig.
eentaiUnran negociacions amb cl
íe'a amíb MM-'S a la r»toiwàru
erooòmli:a d'Aur-'tria Lnrd baifot^r, comitè de l'oficina iuterDacíonal dTdrreeídent del O-euité per a "Àustria, giouu pública stmb i'cibjecie dc pro(PtcsancÀ un repon explicatiu dels pro- ap Ti8[<|iirs85» tuadojd r.j n j ^ d 'jojad
gressos reeíwiafls i de la hnçwriàn'la la Societat, un projecte de coostírtrttó
I d'una orgauiizàioió permanent «Thloel? resuMa^ obtlngits
a la qual el Consell s'hi Wtl·lE' Consell adoptà una resol JCÍÓ de! ' giene.
reix
en
priíKipi. a!x! com s'adiherfix
representant de Txicocslovèqu! 1 r— en pdinclpi
així com s'adhereix al
cimanaift qje s'aoüvl la conclusió principi d una col-laboració amb l'ode tractats de r··iro«Tc amb Aurt.-ia. fleina sani^rta interna de WashingE * representants Je Franc- IM- ton.
lia i Anglaterra, de-Tiraren qu^ els
E! Coaseaj contribuirà també a desgívcrns de ili·rs països bavien i n t n t
ca relacions sníb *; govern anetjiac enrotllar er.s intepramis de docomenfs
per a la conclu^ó dc frsclats ile co- de coníerèncles. de programes, de viE canceller d'Auinria. monsenyor fítes d'infecció, eac.. entre els jwrsonals tanharls de'* dKersos països,
nterç.
consagrar subsidis a l'atribució de
Seip»!. espríssà la seva oonil.inra aborses,
a les institui-rions 1 als laboraama la S>"-íetat de los Nacions De- ttors dmyienc.
manà que es conoediss'n Al seu país
S'associarà als treballs dol proper
'rédiïts « m o r i 1
rossm soprlu d o s Ics harrect «jonómlquet. q i-- Congrés intornarfonal ^ PKtookigie,
!a guerra havia pooat entre els pal- l a la contfcrèncla en la qaal seran
preparades les bases d'tma estandarsos.
EI senyor Zimmerroann. <W»niij»ni dització dels productes, biològics, puraports en anglès 1 cn frangeneral de la Societat a vien». dc- blicarà
sota els ai^>íc-fs dels .AnaJa de
% lari que ek. dubtes i els '•>; -Judi- cès,
l'Ins-iiui Pasteur». ttel .ButWetl do la
c a qïíe fenia acian? -ratribar s Vle- Ofloina
internacional d'Htglene pün.i íliavico rxJxmfíU aa una ronflan- -•UM -. 1 del c^iedioa! R^scanet Coanf>a plena Afèfi que .'tcesó àrï.:$ud IU* 1^ íots-ooujwsló d'Higiene 1 dc
rit.l Gotcrn, la bona voluntM t l's», t- quarantena al Proper Orient, contirlt de sacr-Scl de la piMació 1 l'ajut nuarà momentàníamerrt els seus tre•ncril j niate'ía} de l'estranger e.-íT ball?, ool·làborant*! el doctor LutraJcs condicr'ní eséenMal» dà ress r- rio.
g:aient Prspcier.
El ConsaD es faia representar a la
El ü n y o r vivdanl. en nom d ' i Coni-.U. dftLia ••: ^iS 1 la tésca 5 lord ceníerèncj^ de les Creus Rogce q'tc
Ball.iur 1 <We s^s coHabond^rs 1 s'-ha de celeajrar a Varsínia.
i Decidí que els Estat* riberencs d'una
en viratjà el cam-tller austríac a
i via d'aigua internacional tenen el
regnit et. cl camí emprès.
deure de nottflcar-so regularment els
LA VALIDESA O I LA CLÀUSULA informes dol? quals disposen sobre
D'ARBITRATGE
les qüestions relaavas a Ics malalties iirfeccioses de loU rspècle.
El C'nfcll dc la Societat d" ".-s
Finalmcat. pel qnc es raferais al
Nicicns. cn la ter.Mo tlagilda J Paccntrol de la prodacc-c dc l'opt, ha
rts el JO - I * ítcàer, docMí iftte
-liraat que aquest control ha l'éfser
sés • i rstüdl d un comlt* d' 'cru .exercit
-"'veramem., expressant
.•itidi.'* ?J ,>r: jíi·l? prepadst 0* • . la seva moi;
voiuntoi, de restringir la pron:'.è ttfífíòÒAo -obro el rercmcixe'r.-nt duouló a les neceesitats modicais i
dc la validesa Í ' Í le. clausul is d nr- I crentuaiucs.
bf--»-n
cii''raote5 fo.n • • j
El document p r ^ a r a i pels experts |
El Congrés socialista
serà oomnnioat als tnenabres da la
de Lille
Societat 1 a la quarta Assemitlea
UUe. 6. — El Congrés socialista
serà sotmesa una proposició cn el
sentit que un protocol redactat se- aprovà, a petició dels delegats bel.
guint «1 model d'aquest document si- gues, alemanys, italians l anglesos
gui ctoert a !a signatura de lots els una proposició del partiu lendent a
soUicltar que es recorre Ixi a la SoEstats que s'hi vulguin adEierlr.
1 cietat de les Nacions i als Estats
Units per aconeesnlr la Ireparació
UNA CONFERENCIA DUANERA
de las regions devastades i la reA proposta del comitè econòmic, el constltucló econí-mloa d'Europa.—Ha'VHweü b» decidiu c w t ^ a r pol 15 vas.
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La situació al Ruhr
SEGUEIXEN LES VAQUES
Dusseldrrí, 6. — Continua la vaga
dc ferroviaris a Magúncla, Coblen20 i Hoegsrb a Lndwigsliafen
Al Palatinat continua realitzant-se
el treball en les i-ondicions normals.
Iss autoritats d'ocupació han protubit l'exportació de quitrà, benzol
l sultAt d'amomao. — Havas.
CL DOCTOR OU NO | HUGO STINNBS
Parfs, S. - Tclegraflf n
Berlín al
•Journal· quo el canceller Cuno i
l'Industrial Hugo Sf.nnes han marxat
a Mulheim, havent resolt crear a
Alemanya no ocupada un Comitè de
resistència, el qual disposarà de poderosos recursos flnanciers, essent
confiada la dlrec. ic del dit Comitè al
senyor Schmldt, qui é primer burgomaestre de Dusseldorf. expulsat dc
dita ciutat recentment per les autoritats d'ocnpacló.—Havas.
DETENCIONS i INCIDENTS
Dusseldorf, S, — Els írroviaris de
Reckltnghauson han rebutjat per majoria dc vots una moció sol·licitant la
immediata represa del treball.
Han estat detinguts el prefecte de
policia d'Esseh. el direclor substitut
de Correus, elègraís i Telèfons de
Hoerde i el burgomaestre de Brambauer.
Continuen etecluant-se normalment
els treballs a les mines,
A Dorfeld, la policia carreg i disparà contra un nombrós grup de minaires, els quals es trobaven reunits
a l'entrada d'una mina trameetent al
direclor les reivindicacions que soHicitaven. — Havas.
EL DR. OUNO A BRUNSWICK
Essen. a — El cancellèr de l'Imperi ha estat a Elbexfcld. on va rebre l conferencia estensamnt amb representants de li?s Agnipacions existents eon aquella població.
Aquesta tardo pronunciarà un discurs n la , Cambra dc BifNitate de
BnmswicH.
També sembla que cs proposn confcrenoiar amb diversos r^pr.-snlaDts
d Ics grans indüstries, antre els quals
figura Hugo SUnnes.—Havas.
L'ESTAT DE GUERRA A MUNIC
Municb. 6.—Ha estat aixecat festat
de se' . - H-, • L'OCUPACIÓ FRANCESA
Berlin.ft. — En parlar els periòdics
dc l'ocupaoió d'Olíeubacn i Appelwciler per les tropes franceses s'expressen en tons moderats, declarant que
cl veritable objecte que França persegueix és establir un control efectiu.—Havas.
LES PROTESTES D'ALEMANYA
Paris 6. — Comuniquen dc Berlín
que segons l'Agència Wollf. M. Poíncaré ha tornat a l'ancairegat do Negocis alemany la nota òe la darrera
protesta del Govern del Aelcb. fent
observar que no tornaria sense la deguda resposta totes les notes que amquessin directament o indirecta les
mesures adoptades per la (.omissió
dc Reparacions.—Havas.
LES MINES DE SILCSIA
Berlín, 6. — Kn raó al bloqueig rjfl
Ruíir, !'Associació Jic minaire? dc la
Baixa SJèsia h* decidit que ris seus
adscrits treballessin hores suplementàries.—Havas.
DICURS
DEL GENERAL LÜOENDORFf
Viena. 6. — L'«Arbeit«r Zeilung»
din que en un discurs pronunciat al
Congrés de la Federació Camperola
Federalista Aiepjanya, cl general Ludendorff exalti amb vivee Ira ses el
pangermanisoM, i preconitzà la unió
tt tots «Is obrers alemanys per alliberar «1 Reich. — Havas.
VAGUES A LES MINES DEL SARRC
Berlín. 6.-Els obrers minaires do
la regió del Sarre Imn declarat la
vaga per qüestió dc Jornals.
È movinKT.;. afecta fins ara a més
de 75.000 obrers. No s'ha pertorbat
l'ordre.—Havas
AUXILIS DEL GOVERN ALEMANY
Berlín. 6.—EI Govenn alemany ha
resol posar a disposició de la Corn s
stó competent un nou crèdit de dos
mil milions de majes per al sosteniment dens romSats de ta guerra, I
un altre de set milions destinats a
romtiar 4a srmaeió de la classe mitja
i als peQts reudiste*.—Havas
IN8IOENT8 A FRANCFORT
BruswH·.'í, r..—Tíjejra'ici do Rranofor donant -.'mii^ite qu^l un srup de
imctonalistcs aacmany: t í u irrupció
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ahir al dotnicil! de! coinaudaut de
rex^n-'l bolga Tombay. que iambe
és indí' i j u dfl la Comissió le Control a shittgart.
La muller dffl comandant, alerro!• tzada davant Is ínyssid del sèn domicili p.Ms nacionalistes, caigué a teira snnse conelsnmcnt.
A les dues de la matinada han repetit ois nacionalistes l'asalt, sens'1
aconseguir llurs propòSlté per imped r-ho la policia.
L'eposa dej comandant Tombay ha
ernpr» el viatge a Brussel-lce en greu
estat. — Havn,-..
VAGA A HOSSENBURG
Berlín, 6. — Telegrafien d'Hossemburg que els empleats de Correus.
Telègraf» I Telèfons s'han declarat
en vaga.—Havas.

Els afers d'Orient
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L'ACTITUD DELS ESTATS UNITS
Wn-'h-ngton. fl — El Owern espera
robro asnat l lnlormc de l'observador
representant «lels Estals Units a Lausana, senyor Chlld. Encara quo s'oh.
s^rva gran reserva als clrcols polítics goveinamentals.. cn alguns cehIres polítics s'asfogtrra que cn el cas
d'una ruptura dcnnIMva dc les negociacions de pou entro els turcs i
els aliats, els Estats Units estudiaran
la possibilitat d'entualar negociacions per separat. — Havas.

L'opinió als Estats Units
Washington, 6. — La propaganda
alemanya que no retrocedeix t n res.
per Inverosímil que sigui, ha escampat pis Estats Units ressenyameents
sobre expulsions fetes pels francesos
de dones empleades als srveis de Correus i Telègrafs de Dusseldorf.
£1 propi ambaixador dl Beich va
creure poder fer a la premsa una
comunicació relativa a aquestes ridícules invencions, que, malgrat tot.
•han tingut una acollida bastant freda per part dels elements obrer» alemanys del Congrés americà.
El leader socialista Gompers reno
và amb aquest motiu In expressió d''
la seva simpatia envers Fran'jn queha sofert Immenses deatrocea que és
precís reparar.
E Ipresldent de la Comissió de Negocis Estrangers de la Cambra americana declarà que no havia que respondre a aqtieeta crida pe-T considerar en gnneral els membres del Congrés que França està en el seu dret,
en el que es refereix a la qüestió
del Ruhr.—Havas.

BL GOVERN ANGLES
Londres. 6. — El Consell de mm l i tres celebrat ahir escoltà les expUcav ons donades per lord Cunon sobre l'ísdcvingut a la Coníerència de
La usa na
El Consell estudià també l'acord referent n IMudània I no acceptà les
seves decisions. — Havas.
DECLARACIONS DE POINCARE
París, C. — El President dd Consell
senyor poincaré, declara ahir al redactor diplomàtic de l'Agència Havas,
• pic esperava tenir una conferència
amb íl senyor Bompard abans dc pendro cap decisió.
Covindria aclarir, afegí, los raons
mès bó misterioses que han tingut els
lurcs per a tormuiar onjeccions 30- La guerra civil a Irlanda
bre la qüestió dels estrangers, qüesCork, 6. — .Vhri un cotxe correu
tió secundària que no interessa a que anava ple de saques de corresFrança d'una manera especi·i. sinó pondència, fou detingut per una para tols els aliats.
tida d'homes armats, els quals «1
Afegí que havia fet tots els esfor- ruixaren dc potroll. pegant-li foc desços possibles prop de Mustafà Ke- prés i quedant destirutt el vdhicíe i lit.
mel ne rquè os firmés cl Tractat i que correspondènot a.
la dí logaf-ió francesa <».Ugué sempre
Aquest maiti un camió «utcmólMi
••ii el més estret contacte amb els rc- que anav» carregat d'atts i ous, fou
preMniHnt-. anglceos l italians.
tlcühigut, i saquejat en plena cinta!.—
Li delegat mueriea i*ro6seguirà prop Havas.
'Ms Imfs los temptatives d'arronjaTMíblin. 6. — Les patruflles dc troment.
pes nacionals detingueren aíiir tref
E4 front aliaL perfectament unit. doncs per sospitar«e que porlaven
sembla imposar-so per al dia de de- armes. Efectivamení, les tropes s'itimà.
cauíaren de fusells i nombrosos rarEl bon sentit Indica que han de tótíum.
continuar les negociacions per a eviLa policia practicà alguns registar ia guerra a Orient.
tres, trobant bombes de mà, rcvòlvus
L'tmportant per als aliats ós que i gran qnantita: dc munieüems. Tams'entenguin ràpidament respecte 3 la bé s'incaiUà de nombroses proclames
conducta que ban dc seguir d'acf en- serticiose».—-Havas.
davant. — Havas.
Dimissió
BOMPART A PARIS
París, 6. — El senyor Bompard, amb
del Govern d'Egipte
els monibreç quo componen la deleEl Calro, 6. — El govern ha pregació franoesa a la Conferència de Éeniat en p\é la dimissió. — HatvaF.
Lausaua, arribaren anit passada a
Caire. C. - - El rel d'Egipte s'ha
Pnrís. — Havas.
negat a admetrà la d:mi.-'í'í6 del tícLA IMPRESSIÓ A ATENES
vem, que l i fou »remesa ah5T pel cap
Atenes, 6. — La ruptuia de les ne- d'aquesí. — Havas.
gociacions de la Conferencia de LaUEspanya i Bèlgica
f-ana hS causal en aquesta capital viva sensació. ;
Bru6eU.''B. 6. — El tel rebé <·ibii· al
El primer ministre, senyor Gona- matí 1 aml aíxador dEspanya a Bòitas, ha declara] als periodistes que giíca, marquès de Vlllalrtbar.
aquesta ruptura no significava la reL'cwravtsls del diplomàtic esipapresa dc {*• hoM!litai>.
nynl amb el rei fou de molta durada.
•\ la tarda «s reuní ei Consell de Haras.
ministres, examinant aquesta nova situació — Havas.
La princesa Iolanda
BOMPARD I ISMET PATXA
d'Itàlia
Parls_ 6.— L'Agència Havas diu que
Roma. 6. — L'Agència Stefani aar.nei repfesentani francès a la Conf?- eia que la primrosa Yolanda, ttlli marència do Lausaoa, senyor Bompard. jor dels wsç d'Uólta, ha estat prome•"ol^brà una entrevista amb cl repre- sa ofi-lalmeni «1 comie Calvl dí Besotitacl turc. Ismetd Pa:x4, abans de rols. capHl de çavall ria, qu» es dismarxar-se aquell de ia població.
tingí notaWement en la gran guerra,
Ei senyor Bompard na dirigit un essent ferit i oondocorai. — Havas
telegrama al cap dc-í Govern, senyor
l'oincaré. donant-U compte dc ço que La immigracitj
fou tractat en lu dita entrevisti. En
als Estats Units
ella, Ii>mctd Potxà no porsisti cn In.
seva actitud d'nuiansigèncla 1 accepW;isljiiigion. G. — La Cnnissió d'Età cl text que l i fou sotmès anterior- migradó dc la Cambra dc Represcument per la delegació iranccsa. rela- tants es reuní ahir I aprovà, ,r.er aïaU
tiu al règim de capitulacions.
! majoria de vots, un nou prcijecfe *»
El senyor Poincaré (•omunioà im- llei pel oual es redudlx al ï per HW,
me<ilataiiiom aquesta notcia a Lon- , en lloc del tre<. com flus ara regla,
dres.
I 'a proporció d'estrangers d'una n>»Els üllims despatxos diuen que telxa nacionalit'it qnr poden ser al»
Naur bei lia de< larnl que Umeld Paf- mesos als Estats Units. — Hava-i
xà no abaníonarà per ara Lausana.
I
Mort
— Havas.
GESTIONS PACIFISTES DC FRANCA <lc l'Arquebisbe de Nàpols
Paris, 6. — Comun'quan da Londrts
Nipols, 6. — H& mort a aquest
al 'Matin< que l'ambaixador do Fran- pohl&old monsenyor Giusseroc Prlsça a Londres hn insistit prop d d Go- co, caddenol a'niuebtoc dc Nap
vern britànic perquè aquest declari per » la qual diòcesi fou
, .
ptYblicament que tio han estat abàn- en 1W6.
ftenades encara ics iSfa íi 1 - de i-an
Hhvtí ttatent -. « de «•fcrh'ir.·· ^
amh Turquia — Hèvos.
j 1831». - Havas.
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E M rebut de la Secretaria del P a r t i t Social Popular u n a nota
molt interessant relativa a la posició d'aquesta nova organització política espanyola davant els nacionalismes i els regionalismes peninsulars. N o volem escatir doctrinalment ara els graus
d'identificació o de diferenciació qne la posició del P a r t i t Social
Popular t i n g u i amb els nostres ideals i les nostres conviccions
nacionalistes. E n política, les identificacions absolutes entre dos
p a r t i t s diversos no existeixen, car aleshores sobraria almenys un
d'aquests partits.
P e r ò , servant les distàncies doctrinals, é s evident que posicions
í actituds com les adoptades pel Partit Social Popular espanyol
farien possible la solució cordial del plet català o almenys obririen el c a m í de la solució. Es per a i x ò que nosaltres, partidaris
de la solució h a r m ò n i c a del plet c a t a l à , que constitueix el programa de la L l i g a d ' e n ç à de la seva fundació, hem d'esguardar
amb tota simpatia aquesta actitud del P a r t i t Social Popular, act i t u d que si a r r i b é s a arrelar en les esferes del Poder central
faria possible l'execució del testament polític del G r a n C a t a l à .
E Ï P a r t i t Social Popular reconeix plenament la personalitat
nacional catalana, l'oficialitat de la llengua catalana a Catalunya
essent obligatori el seu coneixement a tots els que hi exerceixin
funcions p ú b l i q u e s , d respecte als costums i a les modalitats de
la nostra terra, el govern català, e l dret c a t a l à , la cultura catalana...
Proclama t a m b é el P a r t i t Sociaí Popular que el reconeixement de l'autonomia ca] que sigui r à p i d , j u s t i ample. L a dntensitat de l'autonomia, afegeix, cal que sigui absoluta, encara
que p u g u i ésser discutida la seva e x t e n s i ó . E s clar que cal evit a r d p e r i l l , del qual j a h i ha antecedents parlamentaris en la
d i s c u s s i ó del tema, que volent delimitar massa l ' e x t e n s i ó de l ' a u tonomia sigui d d x a d a sense cap mena d ' e x t e n s i ó sobre l a qual
exercir aquesta intensitat que t e ò r i c a m e n t l i és reconeguda.
M é s encara, p e r ò , qne la materialitat de les concessions que
d P a r t i t Social Popular ofereix, i la i m p o r t à n c i a de les quals fóra
deslleial no reconèixer, cal recollir i agrair d 'tioblc esperit de
c o m p r e n s i ó i d'harmonia qne inspira l'actitud d'aquesta nova org a n i t z a d ó política espanyola, esperit tan. diferent del que anima
d s vells partits de la d e c a d è n d a i la desfeta, aquests vells p a r t i t s
que, orbs a les lliçons de l ' e x p e r i è n d a i de la h i s t ò r i a , volen endebades ressusdtar els antics cadquismes i deturar la marxa dels
temps i d ritme renovador de la v i d a .
miiniinmmimimiiiiiiminiiiiMiiuiiiniiiiiiimmimiiimimmm^
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A N estat molt comentades arreu les i n t e r e s s a n t í s s i m e s declaradons que d nostre volgut amic E n Francesc P u i g i
Alfonso ha fet a LA VEU DE CATALUNYA sobre el funcionament d d
Comitè Benèfico-Sodal i el d e s t í d d s diners d d joc.
Potser l'aspecte m é s interessant dTaquestes declaradons és
el fet que no tots els diners procedents d d joc han passat pel Com i t è Benèfico-Social. I en aquest mateix ordre de conaderacions
cal esmentar el fet que ara, baldament molt l i m i t a t , continjua
d joc a Barcdona i segudxen, per tant, recaptant-se diners d a mlnó concert de Ravel En tots els questa p r o c e d è n d a . On van ara aquests ingressos? E l Comitè
passatges de la difícil parUiura. Lea
Bach mostra les seves qualitats ex- Benèfico-Sodal no ho sap.
cepcionals de gran artista que és.
Sigui qualsevulla d concepte que un hom tringui quant a la
El públic selectíssim que emplenava el luxàs teatre, premià la bella l i d t u d moral d'aquestes inversions, é s evident que u n i n t e r è s so-'
tasca de l'artista, amb fogosos l en- cial exigeix que, mentre c x i s t d x i n tals ingressos, l l u r d e s t i n a c i ó situsiastes picaments de mans. Tota g u i escrupolosament controlada- L a garantia d'aquest controi la
la premsa l i dedica gran? i merescuts elogie. Per a la nioit'n. vegi's el constitudx l ' a c t u a d ó del C o m i t è Benèfico-Sodal, de la intervenció
que deia 'Dlarto de Lisboa» en son del qual p r e s d n d d x e n ara al Govern d v i l . O n aniran, doncs,
editorial tíe la nit.
aquestes quantitats? tomem a preguntar.
•<Nao e posslvel i r mais além hum
Entre les anomalies que tothom nota en aquests afers, n ' h i
tao ingrato instrumento como e a
harpa. que nas maos da llustre ar- ha una de molt significativa.
Formen el C o m i t è Benèfico-Sodal
tista, adquire qualldades de som e
de expressao que nas de qualquer personalitats diverses. Unes, representen corporacions públiques
outra nao alcançaria nnnea.»
o entitats benèfiques. A l t r e s , no tenen cap
representadóI esEls apliu·li.T'içnts
succ-ir-n
devé que totes les personalitats que formen part del C o m i t è Beacabar el concert, essent victorejats
representadó,
pertanyen
tots els músics, especialment el sim- nèfico-Social, sense ostentar cap mena de
pàtic director Blanch, per la mane- a la V n i ó n M o n à r q u i c a Nacional.
ra acurada com conduí l'orquestra.
P ú b l i c a m e n t i en tots d s tons ha estat d i t que un cert parFiguraven en el proprama, papers
ne Ehaydn, Liszt i Granados, tots t i t polític havia pagat les despeses de les darreres deccions amb
Interpretats amb una expressió i jus- els diners del joc. Cal que a i x ò no pugui é s s e r repetit ara. Es
tesa dignes de les millors lloances.
; ells interpretats amb una expressió necessari, doncs, que tots d s ingressos procedents d d joc — menLea Bach pensa sortir dintre uns tre d joc, en una o altra forma, sigui tolerat — passin p d Codies de «tourné» per les Amèríques. m i t è Benèfico-Sodal i que aquest C o m i t è resti c o n s t i t u ï t per perBona sort i prans èxits 11 desttpm
en honra de l'art i pel bon nom de sones d'absoluta s o l v è n d a moral i que no pertanyin a cap organostra terra benaurada.
nització política. Sigui qualsevulla d concepte qne ens mereixi
JÜLI RIBAS
la tolerància del joc, no pot m e r d x e r sinó la condemnació m é s
Lisboa l janer.
absoluta aquesta impúdica barreja de la polítfica amb d joc.
.VOTKS POST-CONFEBENCIÀ:
PER A ETEBMTZAB-Se
Per a etemUsar-st cal issfr, m prtndpi, molt del S M temps ; cal ésser,
però, tot seffL·ít. moU contra ei se»temps.
JOSEP MARIA JUNOY

L ' o p i n i ó sana del país havia vist amb simpatia la campanya
iniciada contra d joc pel govern de c o n c e n t r a d ó lliberal. P e r ò
G o v e r n
Civil
l'opinió, força alliçonada p d s antecedents dels lliberals en aquesta m a t è r i a , comença de t é m e r que tota aquesta campanya esdev i n g u i eixorca o s e r v d x i per a realitzar certes maniobres que se
VISITES
: rien absolutament intolerables.
El governador ha rebut la visita de
E I que passa a Barcelona és massa sospitósi p e r q u è p u g u i ésser
l'arxiduc d'Austrla Leopold Salvador.
Per 5a seva pam el governador ha consentit sense protesta. Ja que s'ha iniciat una campanya contornat la visita als cònsols de Frantra d joc, l'ideal hauria estat suprimir-lo en absolut. P e r ò j a
ça i d'AngHaterra.
que continua d jec i segudxen cobrant-se diners d'aquesta proBEVISTA DE SO^tETENT
cedència, cal que la d u t a t s à p i g a on van a parar.
EI goviernador ha estat convidat a
La s i t u a d ó actual no pot continuar. L'-opiuió podria ç r e u r c
la revista anuel del sometent del dis- que el mateix p a r t i t que ho féu l ' a n y 1920 pagaria ara les seves destricte" V I I I . que es celebrarà diumenge vinent, a la Diagonafl. entre la j peses electorals amb els diners del joc.
• Unia de Sarrià i «< carrer de Casa- i
Suposem que d Sr. R a v e n t ó s t i n d r à i n t e r è s en aclarir t o t
i nova.
, aixòDONATIUS

Del total de l'excés de recapitaciò
de ferrocarrils, el governador ha fet
de 500 pessetes al cos de seD e
L i s b o a
e s t a n t donatius
guretat, S0O ai de vigilància. 1 l.óno
! al de la guàrdia civil, per a premiar
• serveis notaib'.es
L a « c r u z a d a N u n ' A I v a r c s » d a v a n t l a s i t u a c i ó p o l í t i c a . i La direoció de Ja guàrdia civil ha
a'utoiTLi.zait a aquesta con^andància
U n altre g r a n è x i t de L e a B a c h .
! per acceptar «I donatiu
Ja de temps constltuida, la «Cruza- llianta, a fi d'ajudar la Iniciativa
NOVA LINIA ELÈCTRICA
da Nun'Alvares» és una agremiació de la «Cruzada Nun'Alvares». Entre
de caràcter purament nacional. L'ob- els membres d'aquesta, es nomena"EJ (Negociat d'Electricitat fa públic
Jectlu. és la propaganda per à solu- ran comissions de tres individus,
cionar els problemes que més afec- tantes com ministeris existents, per que la Socieltat «Cooperativa de Fuid
tenel país. Hi col·laboren personali- a elaborar els plans a executar a Elèctric» ha soBtcitat autorització per
tats de tots ela camps polítics, des cada un dels ministeris. Dels tres a mstallar una línia de transport d'ede l'extrema dreta al més avançat membres de cada comissió formada, nergia elèctrica a -aílta tensió d'Esparragueira a IguaJada, afectant la
dels republicans
un d'ells seria escollit mimstre oe la carretera
de Viladecavalls a la Puda.
respectiva cartera pertanyent al go- la Unia defl
ferrocarril de Martorell
I així s'h icompten lliberals, de- vwrn nacional que la «Cruzada» proa Manresa d ete Companyia dels Femocràtics, reconsútuents. sidonistes, posa per a la governació pública.
rrocarrils Catalans, la carretera de
monàrquics constitucionals·. mtegraCom es veu. malgrat dir-se tantes Madrid a França i Ha d'Igualada a
liMes, i molts individue sense flliacoses, no manca. però. el patriotisme Manresa, «i r i u LWbrega' prop d'Oeló política.
Alguns membres de «Cruzada* afir- 1 la bona voluntat de molts, en bé lessa. les diníes de transport. d'Blectrteitat de la Baó social Fills de
men que el partit democràtic éo in- del país.
Francesc Gómez Soler de Bedó. «la
Crisi, crisi. é& la paraula del dia
capacitat per a resoldre els probleGeneral de Telèfons i algumes nacionals. El bloc de. les dretes Seo-à avui? Serà demà? es pregunta Societat
nes finques (rústiques, sobre les quals
no té prou força per a portar les tothom
solUclta servitut de pas de corrent
regnes del poder, en el supòsit d'és- Veur m, si la crisi esclata, el que elestrica segons el projecta exposat
la
«Cruzada
Nun'Alvares»
portarà
a
ser cridat, i solament la «Cruzada'
[ a la Secció de Foment d'Obres ipúblipodria Intervenir si es produís la terme si arriba a íntervenir.
l ques (IPeiayo. I I , t«rccr„ durant trencrisi ministerial.
i ía dies. podent els que es creguin
Es fan molte. prossèlits. í entre les
perjudicats, dirigir llurs «reclamacions
Conferències tingudes entre els diria9 covemador civil.
De bell nou s'ha presentat oavant
gents de la «Cruzada» i caps de diEls propietaris afectats són;
el
públic
portuguès,
on
compta
amb
Terme municipal d'Olessa de Montversos partits, es convingui en la
formació d'un govem nacional, amb ínombrabks admiradors i grans sim- serrat—Salvador Casas. Pau Boada.
l'ajui de totes les loroes polítiques paties, nostra estimada compatriota Ignasi Vidal, Francesc Martmón, Josep Navarro, Germans Oalbafieras,
la" «vlrtuose» de l'arpa, Lea Bach.
portugueses.
Dels concerts que periòdicament Francesc Mateu.
En l'última de les reunions celebrades hi havia personalitats de di- ve donant la notable orquestra simverses categories socials, com advo fònica que àmb tant d'encert ve diTerme municupad d'Esparraguera —
cat? metges, professors, oficials su- rigint el distingit mfclc espanyol Sedó 1 Companyia. Ferran Puig, Marpeners de l'exèrcit i armada, tro- Pere Blanch, en el magnífic leatre quesa de Santa Ana. Josep Sugralles.
bant, tegons afirmacions fetes, la de la República, l'atrarMu especial Joan Com acusada, Martín vtflals, Jofórmula de portar avant la idea en de l'anunciat per al pa«s 1: diumenge sepa Miró. Vídua de Puig. Remei de
era el concure rte l'eximia artista ca- Ortega. Encarnació Milans dol Bosch
marxa
Ben aviat, començaran les -dranar- talana que en la segona part execu- ,' Terme municipal de Collbató.—Aneh».v amb ek caps dels partite mi- tà, mestrívolament, l'admirable i Uu- 1 tonl Jorba Joan Capella, Josep Ro-

•.nmiiimimiiuiiiiiiMnmmimii^
jent Pradera, Joaquim Garrttch. Bo- Caidooer en el üenne municipal da
noveníiura Crusell. Torrent del Maill, Casteiladrail,
*
Antoni Ollé. Salvador Albert, Josep
S'oibre
un
termini
de
trenta
dies
D a Ima ses.
per a la presenració del projecte aà
Terme munictpail de Pierola.—€imi- Govern civil], bavent d'advertir que
11 Piscual. Josep Paidrosa. Assumpció en al d i t leitmrní s'admetran tots els
Soterae. Trinitat de Fontcuberta. Pau altres que «nguhi igual objecte que
Pe mes, Josep Rovira. Josep Uopart, la .petició anunciada o siguin incomJoan Rovira Erugues. Josep M. Vüa. patibles.
Terme municipal de Piera —Hereus
o»o-—..
1. .
da Clotilde de Viala. Marta de V'iaOa.
Terme murticipal de 'QasteUoll—
Antoni Gullera, Antoni Capell.
Excursionisme
Terme municipal de PoMa de Claramunt.—Maria Prats. Vídua ReiDemà, dimecres, tindrà lloc a
xachs, Matquès de Camps.
l'estatge de l'Agrupació Excursionista
Terme municipal de CasteOloll.-j'au Júpiter, una interessant conferència a
Soíerons.
càrrec del soci de l'Agrupació En Joan
Terme municipal de PoMa de Cla- Gili. dissertant sobre el tema «Les
ramunt. Marquès de Camps. Josep Societats Humanes».
Mercadé, isidro Soteras. Quinllin LlúAquesta conferència, que començacia. Josepa Codina.
»
rà a les deu de la nit. serà iUustrada
Terme municipal de Vilanova del amb nombrosos clixés.
Camí.—Pere Olivella Romaní. Teresa
Borràs. Vídua Forran. Jaume Riba.
Temme municipal d'Odena.—Josep
Estrudh. Josep Margenat, Francesc
M u s i c a l s
Uralia, Ramon Ramonet. Maiira Servítje, Ramowa GAI, Joan Goyer. JoL'Associació Intima de encerts presep Galimany. Josep Torras. Joan
Jorba Colom. Agustí Pelfort. Anlonia sentarà en la sessió de divendres viCasanovas Pascual. Francesc -Puig- nent, que tindrà efecte a l Coliseu
gròs. Salvador Ailbareda, Magdalena Pompeia, el cèlebre Trio de Viena,
> Concepció Castedfe, Isidre Cabarró, el qual ve precedit de gran renom.
Josepa Gallés. Magí Soüé, Miquel GaLeo Sirota, admirable piànieta, de
barró. Anicela Onpí. Joseu Puiggròs. tècnica formidable: Robert Pollak.
Joan Torres Claret. Josep Mullerat, violinista de to amplei càUid, i temJosep Puiggròs, iPiere Borràs. Josep perament profundament musical, i
Julià.
Frederic Buxbaum, víolonceUisia. noTerme municipal d'Igualada —Jose- tabilissim, el record del qual està
I "viu en la memòria dels nostres filharpa Ferré. Francesc Riba
mònics des de que va visitar-nos forI mant part del quartet Rosé, són els
O'AIGUES
artistes que formen la brülant agruAl Negociat d'Aigües s anuncia que pació austríaca: i s'hi afegim que el
don Joan i don Francesc Pala 1 Cla- programa serà escollidíssim, podem
ret sol·liciten per a usos industriaBs , esperar confiadament en que la ses»
4,000 litres d'aigua per segon, ddl r i u 1 sió serà memorable.
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P à ^ . g. — D i m a r t s , 6 à c f e t r e r <k 1923

na, com a forma del mateix.' Va dir
que sense l'aceptació per part de
els elements de l'Asemblea d'a- E l plebiscit de L A T E U D E G A T A L M Y A
B u t l l e t í
i n t e r n a c i o n a l tots
questí principis per ell fonamentals,
no creia posíble la coexistència i .
pter tant, el resultat profitós de l'Assemblea.
Format gran o format petit?
6 de f e b r e r de 1923
>Alcshores. Eu Salvador Albert,
E l format gran és el del famany d ' E l Sol o Las Noticiaa.
d'exposar aniplement 1 eloEL CONFLICTE
^ * ^ r 'a P*08 ^'es
P'-'ú*031* T"* *''s ^os únics després
qüent el seu pensament sobre el ma- E l format petit é s l'actual de LA VEU DE CATALUNYA.
„
perills que amenaçaven ara la pau europea eren nifestat pel senyor MaciS, les doctriL a votació d ó n a , fins ara, el resultat s e g ü e n t :
cl fracàs de la Conferència de Lausana i el con- nes del qual, digué, no podien ésser
acceptades
per
ell
i
altrs
rprsntants
flicte de Memel. El Presidint del Consell de Ministres francès omesense els necessaris aclariments per
FORMAT GRAN
1-893
tia deliberadament la menció dels esdeveniments defl Butor que, nos a fer comprensible el teu abast a les
5.602
FORMAT PETIT
altres, cronistes imparcials, no podem considerar tampoc com una velles organitzacions republicanes de
contribució a la pam. Les paraules de M. Poincaré damostnuven, però, Catalunya, va requerir a alguns dels
presents a exposar llur parer sobre
sense cap mena de dubte, la transcendència que el cap del govem l'indicat pel senyor Macià. A tl inAgrairem als nostres lectors que o m p l i n el butlletí sefrancès' reconeixia a rincident de Memel.
vitació. En Pere Lloret, representant g ü e n t i el trametin a la direcció, carrer d'Escudellers, 10 bis, t a »
Sembla que el nou Consell establert a aquell territori, constituït de les organitzacions republicane de à v i a t com els sigui possible.
cemarqus tarragonines, manifestà
espontàniament en «Estat d« Memel», ha elegit com a President un Is
qne si bé ell personalment s'inclinaSr. Reiszia. a l qual secunden en les tasques de govem dos vice-pre- va, cada dia més. a la concepció del
sidents. . EU primer acte d'aquest Constí! fou proclamar com a de- nacionalisme radical, no podia asseEn
finitiva l'ocupació de Miemel pels lituans i abolir la frontera entre l'Es- gurar el vot favoiablo dels seus representats a ço que havia demanat
tat de Memel i la Republicà Lituana.
el Ssenyor Macià.
de
Davant aquests fets, el Consell d'Ambaixadors va trametre un
carrer
»A mon tom, després de posar de
ultimàtum al govem de Lituània demanant-li que utilitiés la seva
el fet indiscutible que els
prefereix que L a Veu de Catalunya cs publiquí
influència per aconseguir la retirada de les partídc» armades que manifest
vells federals de les comarques em- núm
havien anvait Memefl, i donant-U un termini de set dies per a rea- pordaueses foren els primers d'evolitzar aquesta tasca paciíflcadora. EI Consell d'Ambaixadors afegia lucionar vers el nacionalisme català en format y^fí ci)
que si Lituània no donava satisfacció a les demandes dels governs les aspiracions del qual són avui
ISigMCura}
consubstancialt. amb llur ideari poaliats, esdevindria la ruptura de les relacions diplomàtiques i « r i e n lític, amb la mateixa franquesa que
adoptades altres acord» greus.
és virtut característica de la noble
El termini assenyalat en l'uUtimàtum encara no ha expirat, però gent que tinc l'honor de representar,
IX) Cal esborrar el format que no plagut.
•vaig dir que jo. -en aquests moel fet que el Landtag de Lituània hagi votat l'ariexió del territori de ments», i per les raons per mi expo- Mmiiiiiiiuiiiiimiiiiiiuïiimimiii'MiiniiiiM
Memel a la República sembla prou significatiu.
sades en una recent conferència a
només ha consistit en discórrer una tiva i econòmica: dret d «invocaoló»"
A Paris preocupa molt el conflicte de Memel, car l'atribueixen Girona, no podis, en coniclència. utopia poètica 1 ineficaç de felicitat al Tribunal d'Empar etc.
adherir-me a una declaració que ma maniobres de! govern sovletista de Moscou, desitjós de crear di- pliqués l'acceptació net*, crua 1 de- del seu país. per consequèucía d'ésAmb tot detall, s'examinen els caficultat» a Polònia. A París, i també a Londres, hi ha la impressió finitiva, d'una fórmula independen- ser independent, però sense raonar sos del regionalisme, jurídic, etc, notsta o separatista com a solució del segons sociologia i economia, que ta! més aquí awintats. en la Ponència.
que entre els governs de Kowno, Berlín. Angora, Moscou i Sofia exis
El problema català i el P. S. P. ~4
problema
per entendre que independència conduís a aquests béns.
teixcn negociacions oficioses per arribar a una intel·ligència que cons- era absurd català,
i entranyava una injus- Els regionalistes polítics, gent culta i Conclusió única:
titnirir:, evidentment, una greu a m e n a ç a a la pau d'Europa.
ticia donar per fallida 1 exaurida, pràctica, comprenen que no h i cap.
ES PRECÍS RECONÈIXER L'EFECPero el conflicte de Memel, pel seu origen, no pot ésser conside- sense aplicar ia, una f&rmulaiS fede- sense dany propi, anar contra la Na- TIVITAT DEL PROBLEMA REGIONA*
ral, no precisament la fórmula del turalesa, i que la unitat d'Espanya, LISTA CAÍTALA I DECLARAR OUB
rat sinó com un episodi de l a crisi general europea. M. Poincaré
programa i del Partit Federal, sinó
qae emetent tot argument his- S'IMPOSI PER A .AQUELLA REGIÓ
semblava. i.v>lar-lo. creient que no tenia cap mena de relació amb l'o- qualsevol altra que admeté* la per- encara
tòric, respon a la seva naturalesa de UNA PROMPTA. JUSTA I AMPLA!
cupació del Rubr. Ee nniória tanmateix la interdflpenrlènCia de tols sonalitat dels pobles ibèrics ben de- península separada dal continent, més CONCESSIÓ D'AUTONOMIA.
ÍPer al P. S. P. la intensiíat de les
aquests incidentí- de les etapes posteriors a la guerra. Dissortada- finit.
que qualsevol altra, 1 a la necessiut
de formar ün conjunt polític fort amb autarquies (ha d'ésser ,plcna. essent
ment la pau d'Europa resta amenaçada a l'Orient, a l'Occident i al
•Ja no discutirem gaire més, puix
ella, més que a la eeva existència,
Centre. I aquestes amenaces cal que siguin esvaïdes ràpidament, si comprenent tots que no era prou ma- el quaj aconseguir el respecte qu··\ aa ia
qual ha d'tendre's en bons prinno podria assegurar per a sí cada
volem evitar tots les terrible* conseqüències d'una nova guerra, 'que dura la idea de la conjunció de for- un dels seus països fet. independent. cipis utonòmics.)»
ces, ni fora possible que de l'Asem- Encara contribueix a la debilitat d'Esfóra ara una invitació temerària a l'anarquia.
blea n'elxls. acordàrem unànime- panya per velles culpes l'escisió de
ment i amistosa, ajornar l'Assemblea Portugal. La conveniència de cada
Dietari històric
JOAQUIM PELLICENA I CAMACHO
i realitzar, mentrestant, una acció poble hispà no està en desfer la unió
conjunta areu de Catalunya, per a
arribar a un estat de perfecta com- espanyola., sinó en consolidar la unió
6 f e b r e r de
1801
penetració espiritual que faci la unió ibèrica: la qual serà impossible menL'AJOBNAMENT DE L'ASSEMBLEA planera , sobretot, sincera.»
tre no sols el Govern, més la polítiD'ESQUERRES
EL PARTIT SOCIAL POPULAR I EL ca de tots els partits governants d'Es- NEIX A BARCELONA L'ESCRIPTOR
P o l í t i q u e s
panya contingui solament exemples
El diputat de la Mancomunitat de
JOAQUIM ROOA I CORNET.
NACIONALISME
de centralisme asslmillsta.
Catalunya, pel districte de Figueres.
Més
de cinquanta anifs d'actiuitUat
Les
deslemplances
del
regionalisme
Nota de la Secretaria del nou parEn Ramon Noguer 1 Comet, ens preMÍTING LLIBERAL
ga la publicació de la nota segflent: tit. Secció 'La importanola que eJ en els països on aquest existeix, són literària, iniciada per allà Vony 30
«En la darrera reunió dels orga- P. S. P. concedeix a aquest aspecte quael sempre reflectides de la intole- del passat segle, donen una caracte*
Se celebrà el dumenge, al maíi, al nitzadors
risUra especial a l'obra d'arjii/·st esl'Asemblea Q'Esquerres regionalista de la volítica. ho evlden- rància política.
teatre de l'Eftqacrra de l'ElxamíHa. Catalanes, de
Greu responsabilitat tindran els qui criptor. Visqué Vépnca rn qu-r esta»
qual, no tenia ja altre eia la discussió i votació, en la primeun míting organitzat pels» lliberals objecte quelareglamentar
l'ordre i els ra Assemblea, de la notabilíssima p > associïn el nom d'Espanya, que és ven en pugna les-escoles romàntica
romanonistes del districte sisè. Parde tots. a la imposició" violenta i clàssica, en ta sét'a primera joven*
laren els senyors Riquelme. Valls. dei:,ats <fe 1 Asemblea. puix semblava nència dels sertyors B«mas 1 Fuen- cosa
tut i el veiem, inspirat pel corrent
Fargas. Gassol 1 Schwartz. els quals , ^ue.l·en. les anteriors reunions s'havia tes Pila. 1 de les addiejon* a la ma- i al reto Insultants, que és cosa de les idees que aquí havia desveU
afirmaren que sentien el? Ideals au- I *^rlb'^,; a .unJaC0^ tan complet, que teixa dels senyors Moaeva i Casas. d'ells.
Hat la revista «£í Europeo, de l'A*
tonomlstes; que admiraven l'obra flns * !'ay,ia dPC1^ ^
8 ,a cons- S'arriba a un acord, ai qual no fou
Precisa, doncs, al P. S. P. conside- ribau.
cultural de la Mancomunitat, que es- ÜU1C1° d un Partít ."«'Ç contràna- estrany assembleista el tan il·lustre i
Quan el tDiario de Barcelona* e&>
timaven la llengua catalana i que el menl aJ0 ^ era e' Pnmer P*"5*- caracteritzat sebyor Pradera, 1 s'a- rar al Begionalisme, no simplement
com:e de Romanones era el polític ment· 0 »'ab!ir només una federa- provaren les conclusions que es con- com una tendència amb la qual per- menen el camí d ' l nou periorUsmet
e^panyol més capacitat per a gover- 1 a<> de K™?5 0 P3"11*- « p l a n t a , signaran a continuació, porecedide* què és fort convé capitular 1 fer con- veiem En R£>ca i Cornet exercir
nay
í-ei diversos representants la qüesuó d'un preàmbul, al qual pertanyen, en- oesions. sinó com una manera na- alli In erilica l publicar Us seves poe.
de la forma de celebració de l'acte. tre altres, aquestes importantlsslmes tural d'actuar un poble 1 d'aportar al s/e*. Esmerçat el seu treball en el qtn
També censuraren els oradors la entenent que era precipitada la data declaracioní.. NOU PUM" DE VISTA Tresor comü de la polrtica espanyo- serà missió de cultivador de. la premacmaí organització de la política es- per a poder celebrar aquella serio- de la ' política espanyola» sobre els la l£s virtuts fins ara inaprofltades. sa, és el >diaristà* per excel·lència^
panyola i el deconcen de 1 Estot.
Entenien els dits represen- regionalismes o nacionalismes penin- de la personalitat coUectiva de cada puix rep df la propietat del Brasi,
en 1831, el tiomenamenl de redactor,
per culpa del qual no hi ha a Es- , tontó als
^ suinà eI ^
er sulars, puix cap partit, abans del pi».
panya ni mstruMló pública, m obres „, ^ y , , , . Macià
era cc>m^DÍcnt Social Popular, ha estat tan ample
Espanya serà més rica en tot or- únic.
Es pot dir que tota la neva p r «
públiques, ni exèrcit, ni mannà l es diStribU3-r ^ ponències el trehaU de en la compressió del problema.
dre, quan cada regió «eya. treballi
passa per la vergonya de ço que ha , |-Ass«mblçai ; ^ 3 ^ ^ prèviament
Orientacions del P. S. P. — El pro- com a tal. si es vol per ella matei- ducció va abocada al vell diart, oii
esdevingut al Marroc.
l e,s dictkmms p proposicions de les blema Regionalista té a Espanya una xa, perquè inexcusablement l'assocla- parla de moral, [ifosofia. història i
El senyor Schwartz, encoratjà es- esmentade? ponències a les orgaslt- realitat patent que precedeix de la cló d'aquests Tésultate obtinguts en crítica, literària. E&devé el conseller
pecialraent ela reunits, anunciant-los zacions adherides perquè poguessin Nturalesa i de la Història; i presen- una aedó d'aquests resultats obtin- literari d'aqUeUa Barcelona i U cap
que el partit lliberal ceria fort en estudiar-la» i proposar-hi esmenes o ta un apreml. laut major quan més guis en una associació coordinada, l'honor de revelar Eti Cabanyes en
dies no gaire llunyans.
addicions
triguen els governants en donar-11 so- serà un aventatge de la totalitat es- publicar-se el seu Uibre, rompent cl
glaç de l a indiferència provinciana.
Sense incidems acabà Tacte a la
Entengueren altres que aquest tre- lucions.
panyola.
Convc depurar l'abast d'aquesta tenConclusions del P. 8. P.. —Després Fidel a la memòria del poeta vilai·
una de la tarda.
ball ja podia donar-se per fet amb
de setrtar l'afirmació: «Bla principis novi, la reivindica després, en UffL
la consulta prèviament feta a les or- dència política.
MÍTING D'ESQUERRA CATALANA ganítànlons republicanes de CataluEls uns l'anomenen Regionalisme, cristians-catòlïcs «etan conformes al en un briUant pròleg de coUecdó del»
nya, mitjançant el qüesfíónari qne, els altres Nacionalisme: de fel, en reconeixement ple. amb tottes lltire seus versos.
Al Centre Republicà Federalista com és sabut, els fou adreçat, pel aquest segon uom hi ha menys coin- conseqüències polítiques 1 administraEminentment espirilitalí'ita i relfc
oel Poble Nou hl tindrà lloc el prop- que ens manifestàrem contraris a la cidents, hi ha. ultra l'opinió que al tives de cada personalitat regional i íj»'5*. escriu mtires de text. sense
vinent diumenge, a les onze del ma- suspensió, al·legant, demés, el mal Nacionalisme cónvé un programa de o tnacionai harmonitzades totes en la 1 dtlxar el seu càrrec de cap de la BU
tí, el míting organitzat, per la Jo- efecte que produiria a l'opinió es- major amplitud outonumista que al comunitat espiritual 1 polIUca de l'Es- Wífljeca O t i n e n a è H a i pronncial,
ventut d'E?querra Catalana: en e!
el penòdisme, la paiernira, ei
vr.mut a c.^.lur,^«
^ J ' querrana de Catalunya que *n els Regionalisme: I molls consideren tat espanyol.: s'estudien les solucions j però
desig de Uatitar U/tvor U'atrau rafi
S"3
r S n ^ h n v^ r M S
aclu8ls m·;>,nent6 desitja'amb daler aquell simple rètol com una manifes- de regionalisme integrai. concloent:
tació s-rparatista.
a) Quan a la llengua, la llibertat, al periodisme. Sn tpoqnes de conníí·
Jaume Ripoll, Joan Rusinql' iMaMl·
Josep i necessita per a BUbsWuir un orgaNingu nega la lògica dels concep- d'ós de les llengües regionals en con- «íri popular, en 1R10. ertiln. la seva r *
nisme
que
coordini
I
orienti
la
seva
M Pou Sabater.
"/sia 'La RcUgión* com n ünir reiiiirn
aotuaci. Proposàvem nosaltres que tes Reió 1 Regionalisme, ni l'exacii- currència amb el castellà, essent pre- tor * l'any segíUp* imh llu Òaimt* |
DIPUTAT DE LA MANCOMUNITAT ! es subsltuís el treball de les ponèn- tud <l'aquestrs paraules que respecti- cís el coneixement de l»* primeres Jener Subirana esnriu en. ,i,a dvUizan
cies amb una declaració, fàcilment vameni els expressen: però Nació i a tots els que exerceixin a les Re
ABSOLT
efaborabte i els extrems de la qual Nacionalisme. taJ com els nacionalis- gions una funció pública (mestres, cídn.-. QUan el savi vlgàtà crea
Sociedad*, ell prOsseguei.r hi publi*
La causa instruïda contra el di- , podrien motivar els IndispensabWs 1 tes els defineixen, són conceptes filo- metges, notaris, eto).
putat tradicionalista En Joaquim convenients debats de l'Assctnblea. sòfics més complicats. I per això. exb) Qan als costums. »-i respecte pel cacíò de. %La Be.lhjiún* amb escà».
Ferrer per injúries a l'Exèrcit, ha
»La nostra proposta no fou adme- posats a mators disputes dels ho- Poder central de les de cada loca èxit.
Fou un poeta precurs-rr del nóí&é
estat sobresselda.
sa, insistint aleshores el senyor Ma- mes
litat. així merament d'usos, com de
cià en què era Indispensable l'ajorNa cionaitsme. genèricament, no és ! les pràctiques consuetudinàries eco- Renaixemrnf t d'ell són unes estrafet
ELS SOCIALISTES I EL PROBLE- nament de l'Assemblea i la redacció per necessitat separatisme: tres na- . nòmioo-socials.
catalanes dedicades a la Verge if.- la
MA CATALÀ
de ponències per tal qne ell i els cions conv.uen a Suïssa voluntaria-- I o) Pel que és refer-tx a la seva Glsva. saturaden de veritable mistid».
A 1 AUneu Barceloní, avui, dlmarta ceus amics poguessin aportar-hi els mem. gustosament, sota un mateix representació l règim, estarà confiat me i model de ettufUesà.
1 a llurs Governs regionals respectius. Desprès duna puctuosti lida. mori
a le= deu de 1Í nit. l'escriptór so- principis característics í indeclina- Estat
A Espanya no hi ha «fectlu perill ] d) Pei que mira al aret. el seu pri- en la nostra dut ai. el dia. 11 de genet
cialista N'Antoni Fabra Ribas, « p i l - bles 4e llur actuació, o sia l afirma
carà una conferència sobre el pal- ' ció de la constitució «n principi de saparatista: els separatistes que real- vatiu serà conservat, perfeccionat. 1 de 1873. essent jWfabZí la HoqraflU
seva escrita per En fl'/hi/í i Ors.
pitant tema «Consideracions sobre el l'Estat Català, amb la consegüent ment existeixen, no pod?n despertar i creat per elles mateixes.
problema català».
I proclamació de la República Catala- cap alarma, puix el seu separatisme I e) Tindran autonomia admimstraESPlf.OLAIRK
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DARRERES
panyes i l'actitud cn què se «oposa
callocat a l'exèrcit.
P E N Í N S U L A
E« troba complicada ; sobre ol precedent 1 tramitació es donen els seCASES BARATES
gOents detalli.
S'assegura que a l'arma d'aitillena
Madrid, 6, 2 lacda.
Cl ministre del Treball tia. manjes- s'ha passat una carta circular a tots
< .1 agiwsta taitía
organitza et els caps i oficials, en la qual «• de:a
Congrés «Tetemetifs relacionató amb que si J'cxrcit no serveix per a venjar el qik> no pogué evitar, Ua dc
l a conslrucciò de •caües barates.
A a quest Coagrvs M fonconrran. dissoldre's.
^ropielarte <lo eo'.ars, mestres d'oS'arrelà entre lelement militar
bres i abricanls do matefials. amib aquesta Idea. 1 alur el capità general
l'objecle dc cercar una fórmula que de la primera regió, en visita »r'e
faciUli la ràpida conslrucciò de ca- féu ai ministre de la Guerra, l «pte
ses econòmiques.
explicà coïa pogué el senyor Alcalà
Zamora, fou intèrpret a'aquest eetat
CL PA A MADRID
d'ànim.
El niini*re de la Governació ha maLa conferència no quedà acabada,
riíeslat qxy el pa es venia awil nor- sinó endent de conUnuacló.
matment, a ^frt4rhl a 6S cínttms «í
Sembla que cl mlistro va escoltar
HUl·lo.
les reclamacions i va ineguntar què
L'acord de l'Ajuntament fon de ven- s'exigia del Govern, i encara que el
Bre'J a 60 cèmUms. iperò es donà un capità general creia haver concretat
yot de confiança a l'alcalde per auair suficientment, no l i semblà prou al
escalonant <ia bnixa.
iL'·ak»l«k· es reuntrà amb la Jimta senyor Alcalà Zamora, el qual tnslstí« «tbilstènclea per a resoldre defi- I! cn la pregunta, per la qual cosa el
Keneral Orozco acabà dient:
nitivament í'assuanpie.
— Demà li contestaré.
i
L'AVIADOR PEAA
>"o sembla moll dincll concretar
] 'Aquaot matí, en l exiriés d'Aitdalu- les aspiracions de l'exèicit en aquest
bia. tia arriba* n Madrid eí «apilà moment interessant de 14 eeva actitud.
Segons hem pogut saber, desitgen
«ri-ador senyor Pefla. «r-cspttu «
els mlütars el càstic de les càbílcs
AyMr.
A l'estació e*(píra\xn rallíberat «1 i depuració de les responsabilitats
fenoral trtiaaOc, «1 coronefl Orozco. seguida dels càstlcs a que hi hagi
«1 «Wrector dc rAerodrom de f.uatno lloc als militars i als civils que haIVieníos i moiïs coanponj-s del capità g.n tingut culpa en la falta, i do !a
Pefla.
deguda actuació de "exèrcit, 'l responBl general Rchagde ha donat Oa 'ttbíHtal de la premsa per tota cambenvinguda al capità Pofta en nom panya tendenciosa contra l'exèrcit i
do! Govern.
tota notícia falsa sóbrc la guerra.
Aquestes reclamaclont. arriben al
L'ACTITUD DE U EXERCIT
Govern pel conducte que marquen les
^
I LA SITUACIÓ POLÍTICA
ordenances, i si no trobessin satisNo e* parlava a^ri a tot arreu facció, anirien a més altes esferes,
«l'ulira co<a que de l'actitod en què segons
aasenyalen també les ordenan-uj>oria col·locat iTexèrclt i de ttes ces.
fteüícions fetes al Govorn perquè a'emS'assegura que al costat de la pepion^ul una campanya d« càstdc contra ois betniurriaBUeïs, perquè cs de- tició hi ha també rarwmaza. que
ptrrin les responsaljilitals, ciMte i m i - no és altra que la decisió de repatriar
litars, i sesigelxl a la pramsn RS- tot l'exèrcit d'Afri^B, Ja que—diuen
ponsabiCiUts per llurs campanjts so- — Abd-ol-Krim ens ha posat un veto
t al Govern ho ha permès i acceptat,
bre lo juerra 1 (l'cxèncit.
f.'cinbieal no ipot estar més calde- referint-se. i en això s'apunta conjat i ds coonentaris. apassionadfi'- tra el senyor Alba. a les gestions per
nkus, considermen la situació com ai reecat, perquè el ministre dT.stat
va veure bó que el capitost rebel es
molt delicada.
Va marcar e! momfint crític d"a- ', negava a tractar, st en allò Intervenia
ques'a «Suat ió el despatx d'ahir deDs • alguna cota quo tingués el menar conmilitar.
Jiiinislre* de Grècia i Jusflda Guer- tacte
-El Ocbate» pose «n llavfls d'nn
, ra i Esi»'.
Ris minietaM van partar
« e i cap de l'exèrcit cj segiient:
((í'ls assumptes del dia i aü^un con- El desastre d'Annoal és indubtable
»ellci—es deia que el senyor Alba— que posà de relleu l'existència de d*va esfMWn a don Alfons quina «ffa flcièncles militars i tares de conducl'aciitud ferm-» <i«5s ministres, al- te que ban tacat el nostre preítigl.
Però no í s menys cert que aquest
menys 5a Bíva.
. El dMetna del liovern H ol de re- ha patit més por la despietada critibistir iper a vèncer o abandimar el ca de qu ha estat objecte al Parlapoder, explicant a l'opinió quins són ment, a la premsa, i en el míting,
sense que als Governs hagin poguí
f Is motius de la àeva resolució.
.Sembla que les manlfesflacions dols aconeegulr la moderació obligada en
ministres davant del Re! foren molt la ferma, tenint present les conseexpilcrc- » cotrcrctes. tant. que wvu: qQÈncies del menyspreu <n la moral
es deia que la son de! Govern «stà d'Institucions tan esencials per a la
tlf.idltlr. 1 que en tm teamilni molt rida del pais.
brea e* coneixena Téctitud <W Gal/'estaíbtlWat de la força úeapris
binet en front de les companyes ini- dVVoua; ha a'cMií també el prestigÉ
ciades.
do l'exètrti, sense que s bagln anaTM p:Miadist»5 han acudit avui a litzat les causas de no Uaver-la .nn
2» Pretidènrtri cercant ja imprrjssió prai adequadament, arribant a un
del cap del Gov<«m. però «1 marquès estatisme leta! d'nu any. capaç de
d'A/Mmcemas no d s ha r^bm, limi- desmorahtear les tropes més aguen-itant-se el sots-secrfftaxi a ammeiar des I entusiastes
«jue «ís ministres es reuniran per a
L'exèrelt creu qiie si se l i hagués
telebrar Consell aquesta Irarda, a les exigit l'esforç persistent, enèrgic i decinc.
cidit que les circumstàncies exigeiBn aquest Consol! es concentrarn xen, ho hauria realttzai, retent alxl
Vtoterès fxriitic del dia. ipirix en aque- a la seva pàtria l'homenatge del seu
lla reunió deliberarà cl Govern sObrc heroisme, en compensació de lee pasla situació.
sades vergonyós 1 amargors.
Ei reccat del<; presoners el consiLA GUARNICIÓ DC MADRID
dera com una vergonya niés ais que
.Vrjest mati han \isltat el capità per llur conducta a Melilla recotlfs
geneioi rfs coronels de la guarnició í sobre els qui sense mesura, amb
de Rladrld.
passió i sense actiu es Uançan un 1
Defïrf>és ei capità general ha visitat altre dia demmit de xurs epatltes;
• i miniMne de 'la Guerra per a <lxpo- sentnt el militur la pena de la dTsf i r - l i les impressions rebude» dels
caps dels cos os. impressions favora- sorL • desttíporanat de rentar la del
!• ' - al nuínMHmem de Is dlscq.line lot amb la seva sang, el defalliment
és enorme. Percebelx l'hostiiiïat. del
1 patriotisme <le l'exèrcit.
f à ü , alimentada pel Govorn amb les
seves pan«ules, les seves omissions
EL SENYOR CCHCVARRIKT4
Avui ha compliinemaí al Rei al se- 1 el; SÍUS actes, I semblo disposat a
nyor 'ïÀi^hcvarrieto, per a donar-ii ües suportar qui sap Ors aon el càstic.
gràcies per l'oferiment d'un títol no- sense que així'l signifiqui que ea resigni davant la injustícia d'atorgar' blllai l . que ho rebutjat.
EI .-ienyor Eol^vurriíjla ha «scril i i el monopoli de la decadéneja. de
Una carta «i maixvuès d'AUruceanae la ineficàcia, de la imoraliíat I de
contenint interessants judicis ! apre- la covardia espanyola.»
«laríons •sc·bre la sínwcló al Marroc PARLA EL MINISTRE
1 la política a dest-nmíllaf-hí.
DE LA GUERRA
LA PREMSA I L'ACTITUD DE L'EMadrid, 6, V I I tarda.
XERCIT
EI m nir-ire de la Guerra, al seu
l a I····I.VI s'otiiii.i prefcrentinanl despatx, detf de primeref hore- del
la • mació ueada por ceiic» carn- mati, ha tebut OOmbroscs visitsat.

L A VEU PE CATALUNYA

INFORMACIONS
tàmens shan de discutir. Tróba-·ex·
Wes.
nE aquest trànsit lots els ulls cs B- trany que cn la dirrera sessió s'anés
amb tanta preta i en canvi avui es
zen on el O-r .T-..
Estem governats per impulsius cin» demena que s'ejorní.
El senyor Casanovas apoia la petiEn Maura o com En Cicrva, 0 per
ció del senyor Mlcó.
inconscient* com Mlendesalazar?
EI senyor de Riba manifesta la se61 estem governats per altres homes, deuen, segons tot el q<hi r-s diu. va estranyesa dc què el senvor Casacoosldorar-íe obligat» a dues c o « s : novas s'adhereixi a la petició del seMlcó, essent alxi que cn la sesPrlmor%. a evitar que aquesta mag- nyor
na i insen*a*a- maniobra cuhnlnJ en sió passada, a requeriment sou. és va
les altures, 1 a impedir que ;« roa- . comprometre a convocar immediatalUza a Espanya una (paròdia del foi- I ment la Comissió d'intorcssós genesísme. El moment lés decisiu; tant. rals per a donar dictamen i tenir
prompte sessió de Diputació, i que
que on front a l'onada qne es percep, ! complint
lo ofert va celebrar sessió
amb un gabinet democràtic O M f · s t la dita Comissió,
convocant-hl al se
d'homos dignes 1 sensats, no tu ha al- nyor Casanovas perquè concretés als
tre dilema que aquest: o resistir 1 càrrecs fets en sessió pública cootra
vèncer, o morir en lompresa. Aques- el comandant de Mossos de l'Esquata és, segons les nostios notícies, la 1 dra I poriés les proves, no concorresolució del gabinet.
rcnt-hl el senyor Casanovas, amb tot
aJ
notava anit •passat en ca&s, i que et dia de Comissió va. ésser aescca ie.r«i>ies, en els centres so.'ials : nyalat d'acord amb ell.
do tota mena, el vigorós despertar
Creu el senyor de Riba que no M
dc l'opinió.
' pot deixar a un funcionari de la DiA "Espanya ja no >e la pot gover- putació sota el pes d'unes acusacions,
nar en condicions pretorianes o mit- que no es volen volen concretar,
jançant cómbuiaoions de franca de- | 1 quo la comissió ha desestimat per
mència.
| una nuanimltaL Amb tot, si el firEls que tant parlen de patriotisme mant:- de la proposició defugen la
iv. han d'emprar arçuesta paraula per discussió, no hi ha Inconvenient, exa produir on 1 exèrcit movin ents. ge- plicats aquests antecedents, que quenerosos en essènena. però equivocats di sobre la taula
i cMsfolvenls en llur desesenr.tU.i Hi ha un altre dictamen sobre demenl 1 aipllcadó
• núncies formuSades pel senyor Gua
aL í»ollílca a implantar al Marroc nycbens contra ol sots-caporal i Mosteca al» governs, amb cl PMiameai sos de La Granada. El senyor de Ri1 amb l'opinió. dcCnir-la 1 orveretir- ba demana quo quedi sobre la taula,
la; a l'csérci:, <n una sicletat or- car aquest dictamen té relació amb
Quant ep digui de candidats per a ganitzada, executar-la d senir-!a Si els anteriors, per tractar Igualment
cobrir places vacants d'alts càrrecs s'inverteixen aquests termes caldrà dels Mossos d'Esquadra.
militars, ne té cap fonament Es co- cercar en l exèrcA mateix qat govemi
senyor Guanyabens creu que es
briran, Inspirant-ee en un esperit de sota la responsaiítóUtel eetablerta en potEl discutir.
1 ol senyor Picb opina
Justícia'.
la Coostlucló.
: com el senyor de Riba.
Abans de retirar-se, els periodistes
NI són els elàme?.t< de rex.Vcit els
Es va a una votació nominal, i el
han preguntat al senyor Alcalà Za- qu!, explotant els nondes sentiments, ' resultat és que no hi ha suficient
mora si í'haiva vicAlat el ministre dc mouen els oaps i oficials a con c car- nombre de diputats per a continuar la
Marina.
ff. en front dc l'cpinló 1 del poble. sessió. I cl president aixeca l'acto.
—M'ha visitat — ha contestat el
Acaba im-Hent tols a U reflexió,
senyor Alcalà Zamora — però no per puix una criei en aquestes circumsassumptes oficials, sinó perquè, com tàncies í P">r semblants motius, seIncident
quo emj uneix ona íntima amistat, ria el principi de! caos.
cn un
enterrament
gairebé ho fa diàriament.
LA SITUACIÓ POLÍTICA I MILITAR
Després, el senyor Alcalà Zamora
Aquesta tarda s'efectuà l'cnterral>ïadrM, 6. i'15 ta.-laha facilitat el següent comunicat ofiCiJ remuntar-se air dies en q'iè men td el'obrer del Metropolità mor."
cial:
1 actuació dc les Juntes de Do!en-a a trets dies passats a la plaça d'Ei
•El comandant general dc Melilla deixaren sentir llur major inQuènci.i tanlslou Figueras.
Assistiren a Tacte bastants afiliats
manifesta a aquest ministeri el se- en la política per a irobar parangó
als Sindicats únics.
güent:
amb ol d'avií.
No hl hagué cap Inrtdeot fins qu"
L'asabeoto que l'alfores dol batalló
Des de XTimeres hores de la tarda
ed'Albuera. Manuel Itíens ha ingres- el Congres s'ha \1si concorregudis- la fünebre comitiva arribà al oapd'avall del Passeig de Colomb, encreuasat a la Infermeria del campament oün.
ment al carrer dc Vila i Vllà. on un
de Drlus amb una contusió l com
C^culen
rumors
i
auguris
dols
més
automòbil anà per travessar cl grup
moci ocerebral, de pronòstis mony* greus esdev-oulmeufs.
que forraavon ois do raeompanyagréu. a causa d'una caiguda de caAmics
del
gotxíra
procuren
desvirment. els quals protestaren a crits.
vall an acte del íervei. S'instrueixen
tuar
la
campanya
deis
stopaMttants
diligència^.*
una disputa amb el xofer i .
amb Ics exigències del* militars, però a Esclatà
por, sonà un tret. rosidlaot ferit
INFORMACIÓ COMENTADA
no aíonseiguLeitüen dominar l'amòion!. l'esmentat xofer. Marian Laniarca.
iBoslstlrà cl Gor\-ern o s'acomodarà
Es comenta molt una informació
Conduït al dispensari de Santa Ma
que eobre els assumptes del dia pu- a una íónmila per a seguir en e': | drona, se l i apreciaien una ferida ;j
Govern?
blica «La Liberiad». diari que. com
la barba i una a la part exterior del
í a pregunta seria ociosa si en el coll. pronòstic reservat Dcsprí* dc
sa sap. rep les inspiracions del t«Govom
no
hi
figurés
una
rcpresenUnyor Alba. ministre d'Estat
curat, passà ol seu domicili, passatge
En uquelsa Informació es cemen- cló dols refomalstes.
' de la Mol.
La reya del Govern està formada
ta el rumor circulat scAre cl proEI seguici de renlerramont contifósi* d<j formar on cos d'exèrcit do por A-elerans do totes les claudica- | nuà emp al Cementiri Nou.
cionsAl
reíonnismc
es
d;i*r·jlxcn
s'.t o vuit ml-1 óAoMè per a envatr
1 àmb motiu d'aquests 'rats han e.el territori d'Abd-el Krim I venjar els t o ' i els ulls. per m*» que ei nome- tat detinguts Manué! Moreno 1 Ma
nament
de's
.v.ca'.dcs
de
Be.!al
ordre
nuel Vàzquez, que diu que formav·n
nbraígo» Inferit5 a?í captius, i diu:
(Els que coneixen aquest propòsit no sigui cl millor antecedent per a part dc la comitiva.
es p^egunlen a tot rír.'-ii: I no pen- suposar als roiormlstcs disposats a
sen co quelcom més? Què tvcettrò morir «n la defensa dels principis.
A t r o p e II
després dc IM 1 xó? I qui havia de Peiò. aL\i > ió', pci costat Jels reA
la
Plaça
de Sant Jaume l'auto
prastar-se aiolt· sOtvènrtva de go\-er- tonm^stes és per on alguns conside- número 10.012 ha atropellat als nens
ren
que
poden
ftbnr
un
portoll
els
nant a apadrinar i autoritzar semAntoni i Rosa Domènech, de nou I
enemics del Govern.
blant aventurat
.-et anys. respectivament, prodolntlis
Anom a«ra vegada fora de temps
ferides al pou, esquerre a! nen i al
a fer on xic de guerra?
genoll dret 1 al front a la nena Han
estat curats oi dispensari de le Cas*,
Ociós fóra consignar quo aquesta B A R C E L O N A
de ta Ciutat 1 portat a casa seva.
«mprei-B ha entusiasmat els nostres
coneguts Irapertaíistos
En dotermlnadeis r^i^na aquesta
exaltació ha calgut com a-gua dú
Teatre de N o v e t a t s
maig.
Demà. tarda i nit:
Mantfoírtada la idea, elevant-la a
LLUITANT AMB LA MUNTANYA
Aquesta tarda s'ha celebrat sessió a
la categort* d'ípciçeica, com si lon
de 1-700 •-. ••<•-. cn quatre parts
Sebastià no dcsJaqufe" el seu perfil la Diputació Provincial. Es la tercera
MANTEQUILLA, per Charles Ray
del
segon
període.
vençut on tena de mores. íou c!
Els interessants partits de futbol
Presideix el senyor Vallès i Pujals. F- C. NUREMBERO-T. C. BARCELONA
sament. acoltit a manera de fatell
i
comeuca
a
un
quart
de
sis
de
la
que t.it h'-· iMenéS í Ho daures. PcRAPIO VIENA • F. C. BARCELONA
ró, com ho a-ccilltria ei pilst Com e! tarda.
A la nit. estrena de
El senyor Gay llegeix l'acln dc la
Goi\'ern rçiponnblc?
CONCURS INTERNACIONAL DE 8KIS
darrera
sessió,
que
és
aprovada.
Prtr dc prompte, saiiem com i i reA LUCHON (febrer 1913)
Sense que rap diputat demani la pabuda pa els centres ,U -tlversa índolaula.
s
euira
,-ii
despatx
de
l'ordre
le Ja noticia. Ei jmtic-l ós unàtUroe.
Tots c* pregunten sobre la possibili- dol dia.
EI primer dictamen es refereix a la
tat do què haguem poMut la m -mó
proposiciu del .-enyor Casanovas deria 1 e;s estre'os.
Recomanem 4 ta* enflMIS I alt
manant lo destitució del cap de MosMés endavant aíegaix:
sos dEsquadra de Barcelona.
pnmeuian QH» M M * a bé tnm»
A poc quo s'auscúlti l'opinió, ens
EU senyor Mlcó prega que cl dictatre ns artícle» o noMi sapUcadcs.
emaetx el convenctínem q'je estfin men quedi sobre la taula, i prega UI
Ic neceuiiai aèioluM [»«iu« Im
en un instant dc notór'a gravetat. quedi també cl que os refereix el dicSI el ràíeo dc follia imperialista tamen sobre la proposició úAs dipuoval no ens #• sessiàlt fer-n»
bufa en l'aire l toca genf ingènua tats senyors Massó, Bofill I Matas.
el menor eco d'avatar t t f t é t
1 c? filtra en l'cti-lnió friéflexïbie. sí?) Vidal dc Llnbntnra i Bassols, referent
ment els crtgtnal· amà MH
do preveure graue ma's t pots?!- <->n- a In supressió de Vpsm' ntat cos.
§*U « tm* firma : i t v •
' aiü&itai dc uonteqíièuvics t n o l í u l a El :cnyoi di? lllba creu que els dicA la Capitania general s'havien reunit els coronels de la guarnició de
Madrid, I despr*s de les dotze s'ha
traslladat a] ministeri de la Guerra
el propi eapiU general de la rvgió,
eenyor Orozco.
A do» quarte de dues de la tarda,
el senyor Alcalà Zamora ha rebut
els periodistes, als quals ha fel les
segrients manifestaciont—Sortint al pas dels rumon? d aqneste dlei», haig de dir-loa que és
exceUent, enlairat i verament model
l'esperit de rexérctt,
correcta i irreprotxable l'edltud d ' dis-ipllita 1
molt satisfactori per al ministre de
la Guera el poder-los ho comunicar
amb tota sinceritat.
Jo no'm guarda, en comunicar
amb els perlodlste», quan crec quo
poden tnieressar-Ios les notlcle.i
Ha vmgnt al meu despatx, en viril* de comtal, l'agregat militar de.
l'Argentina, tinent coronel senyor
Vélez, a «jui he agraït aquesta mostra de cortesia.
També he celebrat una conferència
amb el «ols-socretari de Gràcia i ÍUftícia, senyor Azpéitia. En anteriors
Consells va formar-H» una ponènria
per a tractar de la situació legal dels
desapareguts per la desfeta del Marroc, en relació amb llurs famílies i
el ministre de Gràcia i Justícia ha
tingut la deferència de donar-m
compte de la eeva tasca cn relació
amb la part jurídica, la qual coinsldenx en absolut amb els meus
punts de vista.
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Josep Maria Junoy a Tarragona
Com ananoiàietu, diumong» pasest, i les sis <le la larua. el no»ir» coUAbara4or llUuítre home «lo Uciré» >o«p M- Jonoy donà s TÍITV
gona, a la salà d'actM dc ia Dcj'ilitció. Ia seva conferència a propòs t
de 1« Fundada Bernat Metge.
L'acus íou prfàidlt pel CoQ«U«r de
3» Mancomonifat senyor Pere Uoret,
a qui acompanyar en «n la presldèn*cla cl confervador del Museu ilotropúl.>4. mo&dD Jaume Bofarull. ei H rector do la Fundació, senyor Joan
EM-'lrlcb. «I ísmús pensador Francesc
rujols 1 altres per^onalliats tonagonirico
EI preuicat, senyor Uorci. cn unes
paraules de prsíentacio. remarck la soUdesa de la L altura clàssica que iès mantfeeia ou toues les
construccions dels auuvt; el dia abatis
a Tarragona, un iirqui'.ccic municlpal, amb gran espectacle, va protenir
tirar a terra, inivjauvanf -.int berrovins de dinaailta. una parci mlleuaíla. Després d* i tísoiat Ue dinamita,
entra. U lumera. af·aieguò ei mur
perlectamant intacut. Aquell arqui tec
te. no tínguA prssaiit q m Uo-uv^
en de^^tatge i-xiDlra una bolla corrua iic. sAgïes.
Kitíü etegant finor d "esperit crftie í
amb una gran clarMat expoeitiva,
«1 conferenciant, eticatï ia í>lgn flracio que per a la n . v r a cultura usnia
iq M t «nou factor on ia renaixença
arusiica 1 litórirla de Catalunya: els
amors grec* i llatins noeirats •
Lx-pUca tot Í*CU1T prr q<i^ la Fundació na 'nat larrapona per a ina'igiira)- les seves conlerenei·'B h u m ^
ni-oe*.
De molt temp- b» — diu — sentim
per Tarragona una lüf .da i ardent
passió, enfortida cada dia per la roï-iw-riLiUva alia eigmficaoça íntellaetual llatina (jup l i atorguen la nostra vohmtat i la tMOrta.
EI seo pauatge, el ten cd i la seva
mar. rimperial 'est'.monl de lee
ves incomparables ]xvircf. daurades,
fan do Tarragona la noítra veritable
nnctnòpoU espfrítoel.
Tarragona *s ei Baluart, per «xcellència, do la Catalunya class fitxant
que slnlcla.
Tarragona í:- la noeura capital.
El senyor Junoy defineix rostat actual de k a nostres tarroe, la selecta
reaocló clasíicitaaot» ú'arrau del mon.
V la oeoessttat qun Catalunya parttoipl «n ia no\a època clèsslca
Oim tia dit molt bé oi redactor del
fasclcle-programa de la Fundac!* Bernat Metge, la major part de les traduccions «gtrangeres deie autors grecs
1 Ualiní. mís que acostax-nos als antics, potser ens n'allunyen, pels obalacles naturals do tantes Interprela-ciona mitjançares.
OU'*, rlqncs. poaar als autors al
nostre abaat
l a conversa havia a óSier directa.
Intima la cdnírontadA.
Reu's «qui la Lmiwrtància cabdal
de la nostra Fundació Bernat Metge.
Una lluminosa diequíslcló tobre el
Classicisme, matisada d» colpldorea
Imatges constitueix cl nucli osntral
C- la ocmferèncla d'En Junoy.
No negarem—dlo — el punt de refirlca o de convenció que ceracrorltra gairebé ia majora do las titn$
c'ksàquer. dignes do tal nom. La ietOrica del classicisme èe campre subordinada a la vida 1 a U real'.tal
No direm que al vertader classicisme
manqui de retòrica, però al que el
vertader classideme esta • p*r damunt»
úe. la retòrica.

VEU DE

(Juy. ioctor Llats .•^rn·.·er j > t e d 8 n .
Bla; Vemet i faltatA; •r-r·trit.. doc-

l'ensenyament
català

Comissió de Dames. — rrasideata,
FMrioisca Bonucmaif.oo vfd4a Verdaí'jer. í-lce-proíidflnta, Maria Parcllada de Ferrer Vdal; vocah: Glòris
Bulbeua 'le Salag, Maria OUATTO i
(';ta^, S|arla Domme.h d-; Canyelles,
Pilar Morateda d'Arnó»; »«>;:-«tàrie,
Enriquotn Sèculi B u t i d à

El gran eneaUc >1el elawkdeme no
ts el romanticisme, sino l'itcademic^me. així- 6s; e! fals ordrt. rotJic
forçat, rordre mon
ClassicL-mc implloa -rar miracle
tinic!,—ua.licio o perteccionament alhora.
das^iclírmo doncs, >"ol dir clvHit- Una nova benedicció ponzacíí.
Cada í-poc». cada generació, cada
tifícia al Fornells
individo. deecobreix, uen-a o retroba
cn oli autora clAssice. pròpiament
dit», ço qoe els pre^íuv8
de Joventut
Despréí. cl conferenc ant aplica le«
Kmb
moilu
de celebrar aquests
seve» consideracions al ca* concret
dies. els Pomells de JwenUjt díguado Catalunya.
lada, l anlversari de la «e-va fundaCatalunya pot ícr el teu Clasei - rio, adreçaren a S. s Pius XI el
clsmc.
teetimonl de llur adlKsló. EI Papa
Catalunya pot afiímar la nova moda s'ba dignat conustar per mitjà del
Ulat del sou classicisme.
cardenal secretari d'Estat amb el toCatalunya pot UamonaliUar-so pel lecrama segoon'. «I qual no és tan
seu o^per-t. i guanyar un lloc. m sols una benodlectó, si 00 lamb una
cl futur, al costat dels graus reei- aprovaeló augusta d'aqiiesia >irapAU.
ximents de las civiliuaclonfl i paï- ca obra i un magniflu encoratjament
sos pralest. nats n assour aqu«st alt
El telegrama dia auri:
honor, el més alt dels bumauals Uo«Roma. — Padre Zacctria. Capucnarc.
clnd.
Cal comptar, ultra el.» tres factors
Santo Padre aoogltondo grato aniesmentats, amb un quart factor. El mo affeuuosa protesto divozlone ferque cl coníerenclant en diu factor ao Santa Sedc e^desta simpàtica aseo•atmosfèric», ideològicament itailaut. elatione Pomells. rlograzla, benediEl factor, en realitat, «idolslu.
e( facendo voti suo sempre maggloEl factor •atmosfèric» ve a éfiaei re srtltippo a vantaggio Bèllglone e
ço qtK fn pooríom dir «l'aliar».
Patri». — Card. Gaspaíri.»
i al roíorçar 1-a'aar» — segons el
EI qt»al. traduit literalment, din
gran mot gonTblà — a í í s e r n o í fa- així:
vorable.
•Borns. — Pare Zacarlcs. caputxí.
Sobre < | programa pràotio de < ia
El Seat, Pare, acceptant molt benè
sipitracld'. En Juaey ta molt just-e ^olamcnt l'afectuos* protesta dc do•Sbservaclbnï:
^•ocló envers la Sant» Seu d aquesta
Mguns caldrà quo ç» classioàum -a simptlca asaoclaciïN anomenada Pola manera forta-; altrus per ni.ijà i ineils. ragraeuí l la beneeix, font vots
d'híiblls 1 insmuanta «transaccions'- ' per al MU major desenrotllament per
La còp4a «Crua i exacta- oonvndr* avematge de la Religió i de la Pàals uns; la 'interpratac.o matisada 1 tria. — Ordena! Gaspaíri.»
elèstlca». ftsuri de prescriuràs als
altres.
Els temps són d i / l d l i ; la resistènInternacional
cia serà dura; la lluita l·crà a í e m s - Exposició
sade
g3s autors gre·\ i llatins de la Fundel Moble
dació Bomat Metge, p v poc que platem en ells cl nostre tanc* 1 la noswa
confiança, cas faran costat
T o t a l i t a t de lee ineort^oíeni
El con&renciat deixi por al final
Havent
quedat, tancat el període de
les al·lusions e! Mecenas 1 al director
inscripció provisional de I Bxposició
de I cmpnèsa, Joan Esteiricb.
Moltes preocapacious i diícièucics i iDicroaclonal dol Moble 1 Decoració
antagonismes de l'actual poUUca Cà- d'Intariors. cl dia si del passat mes
d« genor, els comiísarU de l'Expoellalana passaran—diu Ln Itmoj-.
cló do Barcelona, tenyors Cambó i
Nomcs restarà roupedt d'alguns.
Àdhuc suposant — cosa improbable Plch. han examinat los Inscripcions
— que el «Icader-» aUudit no tingués formolade:. resultant que es troben
per altres moUua la aobi evivéncla completament íollicitades totes les
prou guanyada, ell sc nba ascegia-at lostimaflons previstes en el plànol de
dislrtbocló.
per partida doble.
Cal lemarcar la insiripcló de les caEl nom d'La Francesc Cambú passarà a la posuuitat agombolai al ses mfts dit-tingldos en cad «especiagran destí do la Fundació Barnat litat, dc manera que bé es pot dir que
en aquesta Exposidó es podran adMolgo.
mirar els arilcles més típica 1 do més
Quan -la calalaniuit de molla que cl relleu IJue les arta deuorfttlvcs i la
discuteixen 1 cenauren. per ben inten. IndUsWa del moblo produeixen i Escionada quo olla sigui, hagi estat obli- panjro i « l'estranger
dada, la catalanitat <f En Cambò resActualmcna s'està procedint a la
sonarà on cara a trav^e do ics pàgines d'Horacl de LAcred. d? Sòfoctoa. i d'stribuiió definltivir de Ics InstaBado Plató, dé Juvenal i do Ca llimac, clons foUicltades. perquè Unr con; Junt ofereixi I barmonia que ha dc
en llengua nostrada.
de contribuir al millor cíocU> total del
En IUDOV to':, on acabar, llarga- oertàmen.
ment aplaudit Moila gent anà a feAtenen a nombroy-s peticions que
llcitar-lo. i a lü-Iicltar tarabó «1 di- s'han
presentat a los oflclnos. i quo
rector d'aquefia obra.
tenen un indubtable int<>ríb per la
Havien estat presents a l'ecto ho- finalitat pròpia dc! certàmen. el Comes de Uetrss i artlstet, d-. Barce- mitè es veurà probablement precisat
lona i Vilanova, «!s quals bi bav;en a disposar, par algunes d'aquestes
• o i t t t també per a a-slstir a la pú- | Iriç'aHaclon», del» llocs que en prlnclblic procíamactó simbórea de les' fl- i pi Uavta destinat a balls 1 a circulanaittata d» l'empresa, entre les glò- ció del pdblle. si bé tenint cura semrioses pe^lrai de la victoriosa ooiò- pre de reservar Tamplltud d'espai
nia imperial romana.
que és necesíiària a aquosts efectes.

E Cònsaü OlreeAIu l les Comlsülons
Permanents de rAssoclaoló a^rotoctora d* l'Ensenyanaç Catalana, deapréa
daj darrer 'xmsell general han quedat consTitnides de la següent manera:
r.onseU Oirectio. — President. Manu el Polgnera i Duran; vlce-president primer. Albert Bastardes Samï*re; id- segon. Antoni Jansane 1
Llopart,; tresorer. Joeep tiraat l Sala:
i omptador, Joan Quer i GOell: arxiv r Mblioteeari, Joan Ruir porta; voralí: Maria CarboneU <Sf Saítre, Josíp Puir 1 Esteve. Palal ^ d a l de
Llcftatara, Franciscà Bonnemaison
"ridua de Verdaguer. Alexandre Gall.
Josep B'.era 1 Puml, P^pipeu Fabra,
doc'or Manuel .Salva»! Espasa; see.r*.
tari. Praderio Cull 1 V«wd8gu«r vk»eecretarl. Joan B Alè Castelluwt
Adjuntis al Consell — Manuel Brou»e, del Rocaelló: Joan Kst-lrtcti: Jo-

sep Blonquer, de València. Enric Sala, de l'Havana; i Plus .tries, do Buenos Aires.
Comissió Tècau-*—^President, Alexandre Galf: vlet-presldem, Celesnna
Vlgneaux d« Corominas; vocals: Gil
Parés. Pvre.. Ferran Soldevila, Art i y Martorell. Josep M. Bastlsta i
Roca ifeeratatf. Josep Parunella Eulàlia
Comissió Editorial. — President
rompeu fabra; vleo-president Josep
M, López-Picò; arxlver-bibliotecari.
Risa Sensat d* Forrer: tras^rer, Josep Grant 1 Sala; ciroptador. Llorenç
Jou 1 Oltó: scre.tarl, Joeep V, Foix;
vi -·-secretarí, Ferran Boter 1 Mauri.
Corat^sló de Foment — President,
doctor JOMP Riera 1 Pumi; vlco-prealdent Uuts Bcrtrand 1 Pijoan: vocals: Armand Caraben, Ramon Forn.
Xa>1er BonfllI. Miquel Guioart; secrateri. Tom** Roig 1 Llop.
Comissió d'Higiene Escolar — President, doctor Manuel Salvat i Espasa; •"V-e-presldent, Josep Ruiz Casv i l a : <me«»! E^rilta r>nm*. loeepGo-
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ARRIBATS
Diumenge, a les set, londojà al nostre por1- procedent de Larraix cl vapor •Vlcenle Roda» «n el qual .arriba una uaitat del regiment de pontoners composta d'un capità, quatre
subaltora.-. '. l l i classes i Individus
de tropa, amb el corresponent material 1 bertlar.
Al moll d'Espanya, on v » atracar
l'esmentat vapor, ea trobaven alguns
caps militars i uaa companyia del
quart regiment de sapadnre-minadors
amb la seva bandera I bandes i la
milsica d«I regiment d'Infanteria de
Jaén, la qual fnterprelè algunes
• omposiolons durant el desem barc
d»! personal qoe pas54 s allotjar-sc
a la ea-^erna do Drawines.
Ahir matí fou desembarcat el begtiar l «I material

d e l

l'NA IMPORTANT!??-! M *
MILLOR.\ URBANA
S'ha celebrat la tubhasfa relativa
a la conatnicció de l'adoquínat en
dlrfr»Oí carrers de 1 Inferior, essent
presidida pel tinent d'alcalde senyor
Matons, aasutuii-lu. en representació
de l'Ajuntament, el regidor don Enric Anglada, 1 autoritzada pel notari
don Josep M Aguirre.
EI üp\u> i i bUbbaeta era el do
13.."T9,.)50'W pessetes; es presentaren
deu proposicions i fou adjudicada
provisionalment a don Francesc í o 16 Miró por la quantitat de 10.689,000
esseie.->. obtienlot-so una rebaixa do
09D,Xib'jO pcsíetoí.
Els carrer que afecta la dita aubhasta kóu els següent»;
Districte primer,—Maquinista. Marquèsvíola Mina. Barceló. Berenguer,
Major, Ci.nrerla, Alcanar, Meer, Concónila, Pinzon. Glne i Pariagèi-, Lepont, Miquel Buera. Havana, S.mi
Fram^esc de Paula, Mestra nça i Ginebra.
nistriüte segon. — Sabatcret, Gombau, 011. Arc de Sant Jacint, Montjui -h de Sant Pere. Cortines. Nou do
Sant Cugat, Hr;stal d« Sant Antoni.
Flassadcrs, Seca, Cotoners, Afc Tamborets. Ocata, Saat Vicens. Roslch,
Grunyí, Bou dc Sant Pere, Jonqueres.
Flor do Uiri, \rc dc San*. Onoíre,
Mitjà de Sant Pere, Serra Xlci».
Placcta Marcus, Cremat Gran. Cirera, Mirallert. Esquirol. Plaça del
Rom. Triangle, Bória, nrOs···IÍ, Corretger i Baix de Sant Porc (cu part'..
Districte torçar. — Plar^a de Santa
Anna, plaça 1 carrer de Cucurulla,
Plaça del PI. Plaça del Boat Oriol.
Cervantcs. Ciutat. Obradors. Portadores. Sallent, Montsïó. Ripoll, Coputxes, Oinvis Nous. ü a d ó . Correu Vell.
Pla>;a de Sant Just, BdlaAla. Comtessa do Sobradiel. Parc liegame, Basaa. Gimnàs, Baixada de Sant Miqucl. Portal dc l Angcl. Placeta del
PI. Plaça Nova, Comtal, piaía 1 carrer do Regomtr, Cristina, Sagristans.
Duran 1 Bas. Magdalenes, Froncria.
Gànvis Vells, ConscUars, Viladccols,
Cometa. Palma de Sant Just. Ataulf,
Arenes. Rull. Calella, Abaixadors i
Daguerla.

Í

Districte quart. - MUà i Fontanals.
Monistrol, Ouevedo, Torros, Pasíatge
dc Ccrvanfcs.
Districte cinquè. - - Aurora, Sant
Qlment, Sant Llàtzer. Ilorï de Sant
Pau, Urés, Lancaster, àta del Teatre. Cid, Berenguer el Vell, santa
Elena, B«at Oriul, Malnom, Sant Barfomeu. Salvadors. Comte de l'Asalto.
Mccdixabal. Robador, Roig, Sant Ber
iran. Guàrdia. Mcntseírat, Mltgdia,
Perecampe, Mina, Portal de Santa
Madrona i complement carretera Can
Tunis, davant l'ostacló de Vilanova,
Districte sisè. — Riera Alta. Cardona, Angals, Sant Vicens. Paloma,
FerlandBna. Bonsaccés. Peu da l a
Creu, Gravinya, Vich. Wiíredo. Sant
Erasmc. Valldonzella. Tigre, Sitges.
Plaça Bonsuccès. Sant, GU i Xuclà.
Districte setè. — Vallespir. Cabestany, Sagunt, Badal. Soni Tomàs.
Gelabert d*I Coscoll. Castellbò, Jbèria. Jocs Florals. Espanj'a Induairial.
Premià, Autbnomia, Eusebi Planas,
Extremadura. Port^Bou. Vilassar. Plaça do la Concòrdia, Muntadus, Galileu. Watb. Masnou, Salou, Clccró,
Alcolea. Sugranyes i Passatge Cros.
Districte vuitè. — Travessera Cde
lEscorxador a l'Hospital <le Sant
Pau), Trilla. Ciudad Beal. Santa Àgata, Budallera. Carollnes. Padilla,
Berga, Saat Gabriel. Sant Cristòfol.
Sant Pere Màrtir. Culebra. Saat Agustí. Perla, TopacI, Dascobrlmenl, Encarnació. Ramon i Cajal, Arcàngel.
Mateu. Torrant Víladet. Providència,
Santa Rosa. Santa Magdalena. Camp,
Betlem, Tibidabo, Bretda de los Herreros. Rambla de Prat, Sant Benet,
MUton, Sant Joaqnim. Domènech.
Santa Teresa, GulUertes. Plaça del
Dlaman*, Rubf, Or. Sant Lluís. Sant
Salvador, Neptuno, Salinas, Vllafraa-

L'esmentada. unitat marxa a Saragossa jm un tren militar.
ALTRES

RESCATATS

Al negociat d'informació d'aquesta Capitania general es tè notícia
que entre els presoners rescatats b i
figuren el caporal Valerià Torres
Torres i el «oidat Ramon Gerrefci
Serra, del r^giníent iofantaria da
Melilla: solde.t Jacint Ros Briaque.
del dc Cerirtola: id. Joan Flores Garrido, d ' l regiment de Mpador?-minadora de MeliTla, i M. Josep Oonràlea Comas, do la vomandàacta
d'*ngin>-«rs do la dita plaça, pels
quaU e intísresiftn •p'·rsones d*» 4*s
wves famílies resident» en
ÉfttMa
mpltal.

^

'

M u n i c i p i
ra. Placa Rovira. WagBéTi Cucila.
Santa ^ m a . Príncep AStàrks, l'orre.
Plaça de la Tom-,. Carril, Sant Ooivasl. Tibidabo (S. G,). Plaça Cardona. Ra^et. Sant Elles. Descartes, oan,
duxer. Matas, Saragcesa (cn part),
Úàriínez Je la Ròsa. Pàdua. Juli Verne, Bertran. Ballester. Septimània,
Sant Magí. Guillem Teli. Pervenlt.
Plaça Bonanove. Camp. Piaa Molina.
Hereagovino. Vallirana. Marc Antoni,
Santaló. Arimon; Muntaner ien part),
Mozart i Montseny.
Districte novè.—Sant Sebastià. Ramon Batlle. Santa Coloma. Monges,
Nadal, socrates. Servet Sant Marian.
Agustí Milà. Passeig de Santa Eulàlia, Montpellcr. Solídai·ltsi, Santa
Marta, Vlririll. Doctor Sampons. Or.
dree. Plaça Nadal. Sant Ildefons.
Llengua d'Oc. iPlaça del Dus. Bartrina. Pou de Santa Rita, (Neopàtria,
Església, Santa Cristlna.Hoslal. Concepció Arenal. Travessera, Torroj«,
Baixada del Sogre. Baixada del Mercat 1 Pere Pau.
Districte desè. — La Bisbal i Dos
Rius. Demés 500.000 pessetes per a
faixes 1 passos adoquinats per a diversos carrers del Guinardó.
VISITA
Ha visitat al senyor alcalde una
<•..missió del (Patronal Soda! Encolar
d'Obrers del PoMot. interessant un
premi per a la tómbola que organitr
za a favor del seu Montepiu.
ELS ESCORXADORS
Segons dades del Cos do Vetcrinèria Municipal han otat decomisats
«is Eicomadors. estaciona i ftclau
d'aquesta ciutat, durant el mes de
gener últim. 71 caps do bestiar bovi
i m fetus; 383 dc Uanar i cabrum I
8.051 fetus; 27 do porqul i 178 telus
i iS.lüi quilos de mcnudallà.
Durant el mateix mes han estat re.
coneguts a les estacions i fielats
11.775 caps de bestiar bovi; 09833 de
Uanar i cabrum: 6fil5 de porqul;
131,91» d'aviram; 38.429 c o n i l l ; 2S.371
do caca l 115.913 dotzenes d'ous.
La mortalitat, segons dades del registre nosogràfic, en cl d i l mes, in.
estat el següent: bestiar bovi. 50; bestiar Uanar i cabrum.
de porqul.
1«; do cavallar. « . i de bestiar asnal. 6.
Totes les defuncions han estat ocasionades per tíialaltWS coniuo*,
Als mercats públics, central de
peix. aviram 1 fruites l dtótrlctès
shan decomissat durant l'esmentuí
mos de gener, 37 quilos dc carns Ui
verses-, 32.S72 de peix. m de menu
dalls, 27.7« de froites i verdures. 17
de substncles diverses, l.Wfl avirams
i oniUs, 81 807 ous i l,«3 litres tlo
llet

Generalitat
MANCOMUNITAT DE CATALUNYA
£1 Screei Meteorolòfin de C a t o l w j t
El Servei Meteorològic espanyol ha
confiat al do 1 aMancomunitat cl Ici
observacions aarologlqucs interuaclonals a Barcelona, havent se començat cl dia primer d'aquest mes els
sondatges de Ics set del matí. t es.
tant en preparació els de les 13 l i . i
d eles 16 bEl radiograma corresponent ni
sondaíge do les 7 és omès per l'estació radiotelegràfica militar dc Mont
Julcb. a les S h. 5 m . i reproduït p«r
la de Carabanchel a les 9 h- 30 ra.. i
comprèn la direcció i la velocitat del
vent a 250. 500, 1.000, 3.000 I 3.000 metres d'alçària.
La nova tasta és de la més gran importància per a la Unies postals aèries que passen par la nostra costa,
els aviadors de les quals disposaran
des d'ara d'un exceüent element d'observeció abans d'aixecor el vol. tant
a Barcelona com a les aeroplsces d*
Tolosa. Alacant i Mallorca,
l a Conmtfd d'HUenda do VÀiaembUa
Aquest matí s'ha reunit al Palau
do la Generalitat la Comissió d'Hisenda, per tal de dictaminar en el
projecte do pressupost per al proper exercici oconòmlc que s'ha de
sotsmetre a l'oprovsKió de l'Assemblea en la seva propera reunió.
Vores tístacUnts telefóniqw*
S'ha inaugurat el servei telefònic
de la Mancomunitat en les poblacions
d'Albanyà, Terrades 1 Sant Llorens;,
de la >l"ga. Amb aquest motiu els
alcaldes de les dites pol·locions han
tramés e! senyor President sengles
telelonemes de salutació I agruTmení
per la milloro obtinguda.
Et cdnsot de Vonuvj·»
Ha eomplimentJit «1 senyor Presi1 dent rl tanyor consol de Nomen i se| nyor Han^ F. Molle»-
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L'Oficina d'Orientació Professional
•Decididament hom pot tenir confiança en la instauració a Sabadell
d'una Oficina Locai d'OrlentacO Prol^sslonal, <Jel qu41 orguniame havem
parlat ja aitres ^gades. uielstini i-n
la necessitat de la seva Implantació en una ciutat obrera com la nostra.
Suara, l'alcalde d aquesla ciutat, senyor Domènec Saló, ha convocat a
la Casa de la Ciutat una reunió d"*ntltats econòmiques 1 de personalitat*
sabadeUenques. 1 «1 roeultat d'aquesta
reunió no ha pogut paa ésser mes
encoratjador.
Després de ben exposat *1 pla que
ha de dur a la realitat el funcionament de il Oflcina d'OrietMa«ió Professional, i de merèixer l'assentiment
unànime de tots els reunits i de comcidir tots els criteris en cl punt de què
cal aponar una conjunta i extraordinària protecció a la futura institució, s'aprovà en principi ia constitució <ie\ Patronat <|ue Oiaura de reeir
a l'esmentada Oficina, acordant la
celebració d'una nova sessió, a fi de
deiignar ja d'iuia raatmra definitiva
les persones que haur«n de posses6ionax-$e dels càrrecs que integraran
el Patronat esroentat.
A i \ i . ja proveloïn imminent no solament el funcionament de ia nova
Institució, sinó «1 bell resultat pràctic que en fluirà.
Les conferències da l'Associació de
Música
Hem vist amb infinita joia que
aquesta entitat tan sabadellenca que
treíballa constanlment, a ifi de dur
a toté els indrets de la ciutat una
mica de música, valent-se dels seus
associats, que de tots els indrets de
la ciutat acuden a fruir de los meravelles que cada mes. amb una
exemplar it^utarMa*, l'Associació els
ofeieix, té en prc&aracio celebrar unes
«essions, a base de personalitats excellidopes «n la m ü s k a , de la nostra terra, donant conferències, i amb
la cooperació d'artistes catalans, ote
rint exemples musicals.
Heu's aquí com creiem que aquest
propòsit és certament de lloar per co
que representa. iLa lasca de rAssociació de Música. *5 ev ident que no està
dolament. deHmitada amb la celebra.
cl6 periòdica i normal de concerte:
cal, aitrament. compleinr aquesta tosca d'educació musical arribant més
a dintre de l'entitat, més a prop dels
bocis, paitint de la base de la realitat musical. Cal fer créixer, ei sentit d« la música en cada soci i fer
erixer la seva personalitat individual
en música. I per això res millor per
posar « contribució de la tasca de
ronrerts que aquesta mena d? conferències amb il·lustracions ímisicals.
fent entrar la música mig pel* ulls
roig iper des ©relles. 1 "Ans una anica
per l'ambient.
Ja veurem com l'èxit d'aquestes conferències, la primera dc les quab hom
ha confiat al benemèrit Joan I.lnngueras. confirmarà, aquestes nostres
suggestions 1 sexà. un ogulló per a
llançar-se «n anys vinents plenament
per aquests camins, que conduiran,
ben segur, a un p o n (ballament esplendorós.
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{Conlerèncía de les 9'45 de la nit)

(Conferència de Us 9 de la nit)

Pregàries
Ahir es feren pregàries per a demanar al cel la pluja tan necessària on aquesta comarca. A la processó dc la tarda hi assísti molta concurrència, entre ella totes les associacions i confraries dc les parròquies
de la ciutat i moltes dels contorns.
Presidiren efls representants de Ics
autoritats i el senyor bisbe, iHustrisslm doctor LlombarL

Los conferènolee d'Arqueologia
Aviat seran represes les conferències d'Arqueologia que dóna amb
tanta autoritat 1 profit l'il-lustre home de ciència doctor Ramon Sabaté, ccònoin de la parròquia de Sant
Joan. Cóm altres anys se'n donaran
dues a Ha setmana a les aules de
l'Institut i seran públiques.
Incendi
Aquest mati s'ha calat foc a la casa
que la fuinilia Bofill Gasset habita
al carrer dels Ancians. S'han cremat
unes peées de roba i mobles, essent
apagat el foc a la poca estona d'iniciar-se per uns veïns i uns bombers.
Els arbres do la Rambla
Ha acabat l'esporgada dels arbres
dc la nostra Rambla. Alguns encara
tenien fulles verdes, ço que prova la
benignitat de le teraperetura tarragonina.
Els partits de futbol
Els partits jugats ahir en nostres
comarques tingueren els següents resultats:
Reus Deportiu-Sitges. 5 a 0 3 favor del primer; Glmnàstic-lbèric de
Tortosa. S a l a favor del primer;
Vilafranca-Valls Deportiu, 5 a 2 a favor del primer.
Fora de campionat jugaren el Pomell
contra
l'Ollmpic
guanyant
aquest per S a l .
Carbó
El vapor «Comte de Zuvirla· està
descarregant 4.000 tones de carbó espanyol per a la Companyia del Nord
1 el vapor «Esperança Mlnerva» en
descarrega 1.200 d'ànglès per la mateixa companyia.
La cursa Barcelona-Saragossa
Ahir estigué moll animada nostra
Rambla perouè hi estacionaren els
cotxets i motos que prenguere npart
en la cursa Barcelona-Saragossa. Els
conductors dinaren aqui. emprenent
cl camí de Barcelona' a primera hora de la tarda. Passaren quasi els
mateixos vehicles que a l'anada
El telèfon del far de Buda
Ha estat declarada emempta del cànon que li oorréspondria la linia telefònica de Tortosa al far do Buda.
mentre sols serveixi per al salvament de nàufrags.

Rector mort
Ha mort el senyor rector de Les
Ancles mossèn Jacint Terricabrls.
Partits de futbol
Ahir es reuní una gran gentada a
l'estadi del Club Ateneu Esportiu, de
Sant Keliu de Guíxols on es jugava
un partit de campionat comarcal gironí entre els susdits 1 la U. D. G.
Només d'aquesta ciutat sortiren tres
trens especials per a portar concurrència e l'acte.
Guanyaren els gironins per un a
zero.
Els altres partits jugats en nostres
comarques tingueren el següent resultat:
A Blanes, guanyaren els de. Figueres als de la localitat per un a zero.
A Portbou, guanyaren els dc la
localitat als de Palafrugell, per dos
a un.
Reunió a la Cambra de la Propietat
El president de la Cambra de la
Propietat ha convocat els seus associats a una reunió per al pròxim dimecres, a migdia, en què els íarà
una visita el senador senyor Pich,
president del Consell d« Cambra de
la Propietat de Catalunya.
Concerts
La casa Sobraqucs anuncia dos
concerts al seu saló Granvia, per a
primers de març. L'un anirà a càrrec de la eminent liederista Mari:i Josepa Riguar i l'altre a càrrec dc
l'insigne violoncel·lista N'Antoni Sala.
Baralla i detencions
A Campdevànol ha estat detingut
Victor Samper. de 45 anys. desenor
de l'exèrcit francès, el qual ppr
cinc pessetes tingué una qüestió amb
Franrcso Freixes, disputant violon.
tament i donent-li un cop de pal
al rap. que 11 féu una ferida de pronòstic reservat
A Blancs han estat detinguts Tomàs Pubill i Josep OrloL presumptes autors d'un robatori de 15 quilos d'espardenyes en l'esmentada
vila.
Subhasta deserta
Ha quedat deserta la subhasta celebrada aval per a vendre una partida d'arbres de la Devesa.

Pere Paull. també d'aquell Orfeó,
acompanyant-los al piano el benemèrit director d'aquell famósi agrupament, el senyor Balcells.
Fou una sessió esquií ida i amb un
aire agradós i mig familiar que enamorava de debò. la qual cosa ve a
dir que fora bonic que festes aixi es
repetissin sovint, portant un xic de
llum als asilats d'aquella Ca a de
Caritat, i gauàlnt-nc també els
aplecs de famílies que en les hores
A fa Casa de Cartiat
de lloure no tenen on fruir-les.
EI darrer divendres va celebrar-s«
Les belles cançons «Bella compaa la Casa de Caritat, una festa molt nyia». "Nit dc vetlla», "Josep, busgentil i que mereix la lloança més queu-me posada»»,
«El desembre
falaguera. Tots aquests temps n a ï a - congelat». «Sant Josep i la Mare ae
lencs i de Reis, hom visità en aque- Déu», «El cant dels ocells», -La Paslla Casa un (pessebre escaient i do tora-, «Aneu-sn'n a Egipte». «Els pasbon gust, i suara, per clausurar-lo.
aprofitant la diada de la Candelera. torets», «El Rei Herodes», «El rabaïlà
van organitzar-se durant cl dia artes jovenet», ' «El lunc que tan tunc,
ben agradable;, rometiçnnt el matt «Porta foc I encén palletes», «Cobles"
amb festes religii>sps, ofici i proces- en ulabança de Jesús a) pessebre»,
só n'e les' candeles que fou una beTla foren molt ben interpretades i aplaurosa de no dir^ l.a quitx<illa d'aque- dides i deixaren un ressò en aquella
lla Casa. en mig d'aquell ambient, casa. que durarà molls dies, essent
semblava que
fonguessin de goig. solament, si més ne. per aquesta
cosa que hom ha dc felicitar als orI a la iarda. la diada va pendre ganitzadors, els Pomells de Joventut
major excel·lència i la ^ent acudi a j «tPoncelNs» i «Llum virginal», recocorrua feta a omplir les sales d'aqne- manant-lOK que no sia pas la- darrella mansió. Hom pogué veure, entre- ra, sinó la primera dc les festes que
mig de 1» gent, el tinent Q-alcalde. en aquella casa organitzin.
En Tomàs Figueras, «Is membres de
ta Junta de la Casa de Caritat, i un
L'estalvi
gran estol de damiselle* i senyores
Ls Caixa d'Eitalvís ha ingressat
que escoltaven la veu de "Aureli tiltimament
58.505 pessetes, proceCapmany, parlant de les cançons dents dc 1.367 imposicions, essent
nadalenques, i los veus delicioses de 43 el nombre de nous imponents.
les senyoretes de l'Orfeó Oraciem.
S'iuiii tornat 40.ó09'20 pessetes, a
Maria Achon i Júli» Carretala. i o t u peu-10
de {3 IntaressaU.

Ribera de l'tfbre

TORTOSA. — En virtut del que disposa l'art'.cle 41 de les seves ordinaclons. la Comunitat de Regants (Sindicat'Agrícola de l'Ebre, de Tortosa',
ha convocat Junt* general ordinària
per al dia 14 del corrent, amb l'objecte d'aprovar la memòria i el balanç do l any pàssal.
— En substWiKiló de don Joaquim
Sales, ha estut nomenat alcalde «lo
Reial ordre d'aqueírta ciutat don .Antoni de Ramón 1 de Abària, el qual
havia exercit el dit càrrec altres vegades, i que fon destituït el mes do
novembre passat.
-Per motius dïiigiene i de bellesa
funerària, s'bà procedit a l'elxamplaraent del íossar, seguint l'orientació i artístic projecte del nostre estimat amic, raqa tecte don Joan .Abril,
aprovat per l'Ajuntament, l'any 1900;
obra monumental que convertirà el
nostre Cementiri en un lloc de respecte í admiració.'
— S'ba inaugural un nou servei
d'automòbils entre Tortosa i Alcanar.
— Cada dia van sortint, cap als seus
respectius destins, els reclutes de la
darrera concentració. Els sortejats per
a l'Aírica, aón en nomnre dc 251.
S'estan construint dues canoes-automòbils per a prestar servei entre
Tortosa i Amposta, amb condicions
de calat, que permeti navegar en ple
estiu i cn èpoques que el riu vingui
baix.
— En la sessió del dia primer del
corrent, la Corporació municipal va
fer constar etf acta la seva satisfacció per l'expedient que ha instat el
governador civil d* Barcelona per 3
demanar ai Govern la immediata concessió de la Gran Creu dc Beneficència al savi bacteriòleg i coterràai nostrc. al doctor don Jaume Fením. Al
mateix temps ha acordat aportar notes i antecedents dels mèrits extraordinaris de tan eminent home de cièncla,
— L'oli fl d'oliva es cotitza de 26
a 27 pessetes canti; l'arròs en crosta,
a 33 pessetes els W quilos, i les garrotet, a 6'5A pessetes al qiiüUa.
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(Conferincta de les 9'30 de la rUt)

Centre Regionalista
La nova Junta Directiva ha quedat constituïda aüd:
President, Lluis Ysamat; vlce-presidents, Alfons Rof, Antoni Sedó 1
Emili Rovira; tresorer, Josep Queralt; comptador. Isidre Verges; secretaris. Antoni Llnoià i Josep Altlmira; bibliotecari. Marcell Estev;
vocals, Josep Arquer, Ramon Roqué,
Ramon Barbosa, Joaquim Lladó. Josep Saladrigas 1 Felip Fonollà.

Els arbres de la Rambla
Ha començat l'esporgada dels arbres de la Rambla de Ferran. Com
que feia anys que no s'havien esporgat i les branques a tallar són
molt grosses, hi ha contínuament
molta gent contemplant la poda.
La festa de Santa Àgata
Avui s'ha celebrat a la parròquia
de Sant Andreu la festa de Santa
Agueda. patrona de les dones de la
parròquia.
El nomenament d'alcalde
S'ha
confirmat el nomenament
d'alcalde de R. O. a favor del regidor nacionalista republicà senyor Palacín. Amics 1 enemios demostreu
molta ansietat per les incidències
que puguin ocórrer a la presa de
possessió.
Noticies d'esport
El partit de futbol jugat entre el
Catalónia i l'equip dr4 Centre de
Dependents, donà el resultat de 7 a
un a favor del primer.
— Sembla que és un fet la construcció d'un altre cump d'esports per
a la Penya Salvat. Amb aquest seran quatre els camps, nombre excessiu per a una ciutat com la nostra
Desgràcia
A l'entrada del pont ha estat atropellat per un cotxe Miquefl Guard, de
62 anys, trencant-li la cama esquerra. Fou auxiliat al Dispensari de la
Gota de la Llet.

Conca de Barbarà

Orfeó Badaloní
El Consell Directiu d'aquesta important entitat resta constituït com
segueix:
Salvador Busquets, president; Josep Maria Jordi, vice-presldent; Jaume Pujadas, secretari; Joan Giralt
Bruguera, vice-secretarl; Marian Cuixa rt. caixer; Ramon Ribet, arxiver;
vocals. Baldiri Faura, Joaquim Guardiola. Antoni Llucià, Daniel Ens I
Bartomeu Rovira.

ríeu restat joiosos com la concurrència
Va eeguir el mestrivoi sermó del
conegudíssim orador franciscà, reverend P. Ferran Forl. qui tan aco^
tnmats ens té d'oferir-nos, entre escampalls de flors de la nostra llengua, el sagrat mannà de les Sagrades Lletres. El seu sermó fou sobre
Missions.
Va seguir l'adoració a l'Infant Jesús; però, abans, el reverend P. Jaume Soler, guardià del convent, va
an'reçar quatre paraules d'ancoratment als Germana Terciaris de Sant
Francesc, llegint la renovació de la
Junta, tal com va nomenar-la dies
enrera cl comi&sari provincial de la
Tercera Orde. reverend P. Càlper. I
mentre tota la multitud desfilà, besant el Nen Jesús, dues veus sonores,
acompanyades de TUarmonium pel
indisputable mestre i amic mossJn
Amorós, elevaven més enllà de la
1 nau de resgléiia las notes eucarístiques del «Tota pulchra...», d'Andrevl
Fou im coronament digne de la festa

MONTBLANCH. — S'ha Implantat
cn aquesta vila la Unió Misslonal
Franciscana, i els actes d'iinplantaci6. tingueren lloc a l'església dels
PP. Franciscans, cl dia de la Cano'elera.
A <k*5 quarts de vuit del matí hl
hagué mlsa resada. en la qual el reverend P. Ferran Fort, des del replà
del presbiteri, sabé mantenir esclau
do la seva paraula, culta i familiar
alhora, tot l'auditori. Desenrotlla,
mentre va durar la missa, l'atractívol tema de lef Missions.
A les vuit én punt. tingué lloc la
solemne benedicció d'fe te; candeles,
i seguidament la processó per davant
de l'església. Desprès va començarse la misas, essent executada amb
l'èxit més falaguer, per elements
del Convent, la seiemne «Missa a
duas veus», del celebradissim pare
Hartínan, essent acompanyada amb
l'harmònlum .amb gran mestria, pel
jove P. Egldi Miquel, organista del
Convent.
A dos quarts d'e quatre de la tarde. amb nombrosa concurrència, va
començar la funció amb la poètica
i simbòlica processó, segons coslura
de tots els anys en semblant diada.
La Comunitat, de dos en dos, afilerada, veuríeu com, eixint de la sacristia i passant pel presbiteri, baixa
fins al cancell de l'església on resta, '
esperant el Tabernacle bonicoi de la
Verge Maria, que porta l'iníant JeSIOD als braços i té ais peus una parella de coloms vivents. El o'ii tabernacle era portat, amb pompa i gràcia, per unes quantes damisel·les 'de
l'Acadèmia, que amb tanta destresa
dirigeix la senyoreta Na Concepció
Baldric. precedides d'un fioret de
nenes amb capulxeta blanca.
Arribat que fou ei Tabernacle de
Maria al cancell dc l'església, es postrà genolls cn terra la Comunitat, al.peus de Maria, entonant un cant
gregorià, la primera estrofa (ÜR «Ave
maris stella»; en acabat, i cn processó, fou traslladat el Tabernacle al
presbiteri. Un cop allí, el ministre
oficiant prengué el nin Jesús en sos
braços, i entonà el «Nunc dimittis»,
que a veu i de verset en ven-«t era
cantat des del chor. tol alternant
amb el ministre oficiant, qui, sol,
anava cantant "Nunc dimittis...»
A continuació vlneué el Trlsasrl,
mig resat 1 mig cantat. Cal fer avinent que els Trisagis a dues veus
eren de Pastor i de Rial, i que foren
impecablement cantats I acompanyats per elements del convent, reforçats per la veu formose 1 plena
de baix d»l nostre amic, mossèn Josep Rosselló. Els autors dels Trisagis cregueu que, Q» aentir-los, n'Hau-

Fora de l'esglósia, mfa tard. van
rifar-se els oolomets dels pe TE da
Maria.

L a Sagarrà
IGUALADA — Des del dia primer
de l'actual funciona en aquesta ciutat una Sucursal de la Banca Arnfls.
al mateix local on estava instaMda
la sucun-al del Banc de Terrassa.
—Al camp d'esports de la Joventut
Nacionalisia, o'iumenge hi hagué
el partit, de campionat futbolístic entre la dita entitat local i l'equip «Catalónia», de Sant Sadurní, essent el
resultat. 3 a n a favor dc la Joventut.
—Dissabte passat va inaugurar-se
a l'Ateneu Igualadt me la Classe
obrera, un cicle de conferències per
a difnodre l'acció cultural ciutadana.
Anà a càrrec del director de les escoles d'aquella entitat. N'Abelard
Fàbrega, qui ho féu amb força sobrietat i encert, desenrotllant el tema
•Conceptes bàsics d'educació. Es de
esperar que les vinenlf conferències
es veuran encara m s concorregudes,
corresponent així als esforços de la
Junta organitzadora. Entre altre*
conferenciants a venir, hl ha anunciats per a semblant tanda l'eminent
historiaire En Rovira i Virgili i Teminent crític Manuel de Montolio.
—Per mediació del cardenal Ga*
parri. Sa Santedat Pius X I ha tramès la seva benedlccift als Pomells
de- Joventut o'Igualada. amb ocasió
de la festa anúesrari de Uur constitució.
—L'estadística demogràfica do I *
ciutat, durant el proppassat mes de
gener, dóna el caguem resultat, numèric,: Naixements. 17; defuncions.
16: matrimonis, 3.
—Pels seus nombrosos amics i coneguts és esmentaóa amb pena la
mon que ha vingut a trencar el fll
de l'existència del ferm nacionaBsta
igualadí. En Joan Puig i Morera, resident a Barcelona, fei« ja alguns mesos. Sentim la pèrdua del
simpàtic i iUustrat amic i rfbompanyem la seva desconhortada esposa
i fills en el dolor que els aclapara.
A, C S.
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VEU DE CATALUNYA

V I D A MARÍTIMA I C O M E R C I A L
Menys

navilis

nous

l'any

passat

La construcció alemanya fou augmentada
Una grandiosa disminució americana
El compeïuli aiuiiid de in coastmcpi6 de Jiaviüs mercantils del mún,
Kotrfpeuúi ipuMlcait p c- il regtsive
«Lloj'd», ttauiostra que l'any passat
^>ren ibo.iats 852 m t v ü l s de 2.467.1*4
Kines, bnit. D'aqueat xolal. l.iCl.üffl
tones, representant quasi 42 %, loren
botais a ia- Gran Aretonya i IrtonUa,
^La constniociú als països principals
que construeixen navilis wa com segueix:
Tones
Alemanya. .
França. . .
Holanda. . .
ilsuits Cniüs.
Uéita. . . .
Japó. . . .

Durant, l'any foten .botats 104 vaixells d'unes 776.000 tones, ete quals
han d'ésser proveïts de turbines de
vapor, i el tonellatigr de vaixells nous.
els quals seran impulsats mitjançant
màquines de combustió interna, pujarà a unes 210.000 tones.
L'estadistida .trimastirad ipublicada
pel «Registre de liloyd· demostra que
al començamenr de l'any passat
4.457.000 tones estaven consfruint-se
a Itravès de tot el món. Aquestes xifres, iperò. no inalouen el tonellalge
de vaixells en construcció a Aiemanya, car el total, respecte a aquell
pals. nu es ipodia obtenir.
Durant l'any 1922 ocorregué una
disminució mòlt flxa de trlfutesire en
uiuiestre. i al tlnal de l'any pujà el
tonelia&ige mundial en construcció a
2.954.000 tones: ipCTó, tom que aquesta
úiiíma xifra indogué eü tonellalge
dels vaixells en construcció a Alemanya i Damzig—MW.OOO tones—es
veurà que la reducció total durant
l'any per eis atores països puja gairebé a 2.000.000 de tones; de les quals.
1.172.000 representen la disminució a
la Gran Bretanya i Irlanda. Però el
Registre iposa de .rçUcu que àdhuc
aquesta reducció enorme no indica
la posició actual de ia indústria de
la construcció de vaixells, vist que
les xifres totàfls del .món inclouen
ün nombre considerable de íones,
564.000, subre tü qual s'ha suspès el
t^ebaai. L'única consideració que
sembla que pot aclarir en aiguna
extensió la perspectiva per a un jorn
no llunyà és que comandes per a
vaixete nous hagin augmentat receniment a la Gran Bretanya i Irlanda, però aquest senyal de itnillora.
tan fugisser com pot ésser, no s'aplica encara -a drassanes a ü'estranger, cair fins ara tots els llocs de
construcció en aquelles drassanes
quedatan vacants quan els vaixells
en cohstrucció estiguin acabans. '

57.r).264
184.509
163.132
119.138
101.177
83.419

La reducció cn la construcció total
Xou. comparada amb 1921. de 1.874.000
tones. í atenyé tots els països amb
excepció d'Alemanya, Ja quai ocupà,
com es pot veure en aquesta eslartlstím. «J segon lloc en la major construcció de navilis entre tots els països. iBn ea 'Regne Cnit «"1 tonellalge
botat fou unes 507.000 tones menys
que el de 1921. Als Estats Units pujava la diaminució a tant. com 887.000
tones, i al Japó u 144.000 lones.
Connparat amb d'emy de «record», o
sia eit 1919, quan 7.145.000 todes foren
buiadés «n conjunt en tot el món,
5.1 totaa present «Jcrnostra 'la gran disbiinufiió de 4.677.000 tones. En la Gran
Bretanya d Irlaiula es botaren l'any
passat 288.000 fones per a ipropíenairis
reskleiHs a l'estrangeir. essent cases
na·vvKeres ItoUmUeses lles millurs
clients anib 97.600 tones.
lEntre eJs naivilis ibotafs a través
del móà i'any pasóaí n'hi bevia
158 de toée de 6.000 tones fada
un. I 87 que en tenien més de 10.000
tones cada un. En la Gran Bretanya t
Irlanda foren botats sis vaixells de
nies de 15.000 tones cada un. essent
ei imés gran el cFranconia». de la
Cunafld Llne, en construcció al Oyde. EDs mojore vaixells botats a Vestranger ereii el «Colurubus». de 35.000
tones, construït a Danzig. 1 -un d'unes
20.000 tones a Hamburg.

Centre

Tocant a això es crida l'atenció sobre él gran augment en el tonellalge
botat durant eOs quatre anys 1918-1921.
comparat asrib períodes d'avant-gnerra. EA diu qne durant els nou anys
190G-19IP s'afegiren, mitjançant no-
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C o t i t z a c i ó única del Ool í e g i d ' A g e n t s de C a n v i 1 Borsa i t i Mercat iLüre de V a l o r s
SESSIONS DEL OIA. — Al matí, a la Sala de Contractacions del Casino Mercantil, a fi de mes: E s fa de
Nords de 8^70 a 68'80 i a OS'?/), Alacants a bò'SO, Andalusos de 55'oO a 55'50i a 55'55, i Aigües a ! I5'50.
A la tarda, a la Casa Llotja. E s fa de Nords de OaW a 68'80 i a 6876, Alacants de 68'80 a 6875 i a 68'£0, i tanquen
a6S7u: Orenses a I5*dü. Colonials de 6076 a 60'50, Aigües de 115'50 a 116'50, Gran Metropolitè de 137'50 a 137'00, i
Metro-transversal de 124'00 a
i a 123*00.
cotnzaoió da valon traotats al o o m p t a l i ne Imjritt encara an el Bullien Oficia'
Barcelona Tractionand Liglit Power 7 e|01.1921», a 100'50 i OO'O.
Grans Molins Bascos8 "lo, agi'OO,
Barcelona Traction and Light Power 7 "u. a WOO.
Mines de Potassa cSiiria» 7 "fo, • a m'W,
Barceionesa de Navegació 6 "lo. * a 52'00 i OO'OO.
Tramvies de Sevilla 6 oi0, • a 95'00.
Obligacions Espanyola Colonització 6%» ' a OütiíX
Tramvies de Barcelona 6 0|0. * a 102*25.
Foment ü'( >bres i Construccions b "lo, * a 94'50.
Municipis de l'Exposició 6 per 100. a 97*25 1 00*00.
Hotel Ritz 7 D|0, T a 95-00.
AL COMPTAT (Reproduït del Butlletí üflclall
Tres. v. febrer
I'J24 B 102-15
74 60
• Sego n a
92 50
Boaos S.* <
l'u
Oanvls estranger»
» v . octnbre 1923 A 101 >S0
B. Almansa
• 7585
Klectrics Cinca 0 "(^ 89 50
81-76
» v. »
íf£t B 101-20
• A l m a u i i a i i . 63 75
P Odu.forcea M .
fuia.s·o,
publica» . 40 70
Londret, xeo pnblioat
S t r u n . xec.
. ,
Viena

asma, xec. .

.

.

• 2S81J
0
001

30 7.

Oéno»»,xec. , . .
. 0 0 00
ï n r t c h , xec
. . . . 120 30
NOTS ï o r k , X«c. . . . 8 SÍS
CMOnea Bueque*. Pstl».. 3O3 B0
Soronss « u o n u » » , Londr. 168 16

Deota» b U t
A. Í1'40
E. TI'SS
C. nao
D.
8. JI'H

»

azi·ri·i
>
;

•

a.
*.

rvio

• 7r25
88'50
B, 8820
C. 88 00

0 9T65

K. 87-40
F. 17-40
» o.t a, 88 50
i m o r u t . 6j* \ . 97-60
•
i

•

>
»

& t7-ee
fi. 97-60
u. • 97-50
«. • 97·7B

F. ' 97'7Í
Amortit, t */A A. S7l60
»
B.
•

»

•

Traa.
»
»
»
»

•

97-50

C.
D. 97-50
• 67 25

K. • 97·80
' 97-00
19» A ' l O l W
» B ' 102-70
19t* A 103 00
19S4 B 102-75
l ï í i A 102 20

r. j u l i o l
v, »
v. gener
v. •»
T. fwbrer

i do Kml» 5*1,
84 35
ajuntaments i Dipntaciona
78-75
MBDU-lpl » » «
78-75
U04
78 25
• 80 00
(
t»M A.
•
HO* 8. 80 00
•
1«M G. . 75 75
' 78-75
•
1(01 D,
•
W U B,
• 78·25
>
E.
72-75
•
U U ?.
7250
•
I·IS a '• 78-75
•
IBI» H. • 78-25
78'25
>
IBI] B.
>
191) 8. TS'TS
78'50
»
191Í 0. ' 78 50
<
lb2ü B. 9815
»
IWl
85-00
.nasnin tssv
89-35
•
uot
85 65
•
un
81-65
lunot l u r o r m a
• UulBclO
A. • 79 25
• 77-00
•
8.
7750
>
C.
U a u t - i m u n l i B t U. • 7S'2S
>
1 8 » 72-25
Calxt cròdH Com, • 72-75
ObligacioBa
r o i m e Barc IMW
' 89 00
»
» U«8. 87'tr
» Ú« Melilla,
' 102-23
ponaeSBïtiia.
• oe-oo
PortQUúD Mass', , > 95 00
T·rrooarril· t tramvia»

aora B·P.·L'J.

62 OO

»
•».•»,
80 75
? « m p i o n » nac.
ss-ss
m o r t i s t uu aac.
sa-is
ABtúrieB.a.·rUp.u SO'lS
> L·alQ» K n u · 62 25

>
• no ad. ' 46-00
• 8 s n i JOBQ. 68-75
• 84-25
a AU8BU8,
75 65
• Otcsa P.
Alacact t.* hliiou 67 50
91- 50
77 25
68 85
69 50
77-00
a
8.
86'25
a
F.
1Ü1-ZS
a
U . S"!,,
• iS'75
a
Franc» >•«« • 51 "75
•
•
m i • 48-50
a
Dlreetea
92- 73
Orenae A. B. C,
> G U L p r l O r . • 61-50
• 87 25
«.•ÇéclPoifugal
Olot a o i r o n a ,
• 82 00
»
a V l i l p . ' • 85-00
53-75
AnúBliuoa.i.*!1'/.
• 54 60
a
• */.
88-25
A u . F.-ü. Baaaaia •77-50
Ql·LTrBnTiaBi"/,
• 94 60
a
• &!,
73'50
T r a u » . 3t. Aadrec •102'50
r^.C.Sarrla.··/·
89'75
F . · U . C a l · l . s •/,
F.c. cataleOBú,!0 97-75

:
:

t
|

Aigua, Qaa i RUotrtOiUt
B.·ai·m. 180*,

• 93'2S
UOT.
79 00
»
UU.
* 85-60
a
UU
85-25
•
8 oi» • S7'3S
à l s a a a B a r a a • ói" 86-50
a x w l a n a a a i B.
74-35
OataUneUas K.
74-25
» a B91is 88'85
•UUOiqUlDB. .
• 100-25
Bnergla Blént. i % 85-75
«•«.
95 75

•

Llaraot s %
Hisp. A m e r . d-a. 5'r»
»
•
Bono»

Varis»

93 00
• 95-16
102 50

rwiailflDiloaí'f..
• 86-26
Canal OrgalU
63 75
T.FllIptnBa u o ï
• 99 50
Aaiaua • •/,
* 8i'8S
>
7 "u.
100 00
0(
F o m e n t d'o&r·L as'oo
00
L'nio V i a r e i a .
• 75 00
(
Uarbuaa Berga,
«63-00
luRe*aiiUBbr«
• 86-00
Conat. i t a » a i «•/.
• or-oo
Conat. I P a f i . í ' / ;
92 50
Aal.üardoua<%
•41-00
G.Reuadtiia
• 82 50
M e c à n i c a VelluterBS";, 94 00
A. Fonia ADda'.u taS·t. '98110
Teu^ria M o d e r n » 7 0L, • B8'00
Uulel EÍLZ, 'lo
•TS'OO
Acoious B a n c »
Banc Barcelona, pta. «SS'OO
Banc d'Bapaoya.
- 648<08
Banc de Terraaaa.
* 8 50
C t O d l l l Docks,
• 187 SO
Banc Hisp. Colonial 803-00
Varie»
F^C. Nord pies.
341'59
> itiecautptsa.
841-50
» Andalusos,
• 55-30
BnlU* Bapaayoia.
• 170 00
» A . AraKÓ.ord. • 200-00
i
a
pref. « 80*00
C. i l i s p . A . BlSct. s- A . * 195 00
»
>
•
S. B. • 190-00
Btoanya I n d u s t r i a l * 188- 00
aeneralTelòfoaa.
88-00
F » B i n » u l a r T a i e t o a » 87-50
A n ò n i m a Cros. . . * I60'00
fiatrangero»
Bano B. Rio Plata. 228-00

I

Els valors assenyalats amb asterisc no han tingut cotització. Deixem constatat l'iiltim canvi per a guia del IleEidor
^
.
íUiacio:
r r a n c 8 ' ' l 0 7 0 ' · anllsB0"· '^'CO; beignea, 35155; lUnreB,29*b0: lires, 3070: dòlars, e ^ f v maros
O.Oiío. 1 corones, 0.01.
j 'íf ^Í,ER^, SES3,0· - Al Casino Mercantil, de dos quarts de cinc a les cinc de la tarda* a fi de mes: Es tanca
de Nords a 6S 65, Alacants a Ba'ío, Aigües a 116'tS, i Metro-transversal a 123 00.
* uo· "
oe
D i t e r e n o i B » de iaa o p e r a o i e n j a t e r m e

De la tanca d'ahir a les cinc de la tarda a la d'aoueat matí, es baixa 0*25 de Nords
De la del mati, e la de les cinc de le tarda d'avui, es baixa 0*10 de Nords i O ^ d'A
Alacants.
noniuanmiíiM^^
ves vonstruc·c·ions. 33 i \ t i milions de.
Vapor esÇpanyul «Urtiitaneu, úe ültoiies aïl tonedlatge de la flota anercant Jón, amb cartió.
mundlai, mentiré que durant els nou
Pallebot etpanyol iLrci», d'AguiEis
anys 1814-1922 puja d'addició lotail a amb càrrega genieral.
qwuài i ' , milions de tones.

MERCAT VINÍCOLA DE BARCELONA
Dia 3 de febrer de 1923.
(Informació facilitada per l'AssociaTEI.EQRAMES Ol iCIALS DEL DIA D'AVUI
ció de Magatzemistes i Exportadors de vins de Barcelona)
VAIXELLS DESPATXATS;
ObrlBant;
Bagoa | Teroer
Quart
Tknea
Preus per grau i beclolitre 1 merPailebot
espanyol
«Joven
Paqulto»
üverpooi
utarlor
ara
t·l·gnmm í i l i g i » —
tolacru»
Moviment del Port el dia 6
amb càrrega general, cap a Pala- caderia posada al celler del coUiter:
i Penedès: blanc, a l'65 pessetes: nemós.
VAIXELLS
ENTRATS:
]| gre. a l'G5.
OO.ÜC
15.65
00.00
00.00
Disponible .
Balandra
espanyola
«Glòria»,
amb
Vapor espanyol «Rey Jaime II». de
Camp de Tarragona: blanc, a l'7&
Futurs:
Mahó, amb oartga general i 40 pas- càrrega general, cap a Aguiias.
00.00
15.24
15.03
15.18
pesseteí; negre, a l'75.
00.00
Març. . .
Bergantí
golata
italià
-Míohele
G.»,
saigei».
1507
00.00
14.86
15.02
I Conca de Barbarà: blanc, a l'30;
00.00
Mtlg. . .
14.83
Vapor espanyol «Maria Dulores», en llast, cap a Djielli,
14.61
14.77
00.00
| negre, a l'50.
Oc.OO
Juliol. . .
1378
de la mar, amb peix.
V A I X E L L S SORTITS:
13.57
13.73
00.00
00.00
Priorat: negre, a 2 pessetes.
Octubre. .
13.35
13.15
N.
Vapor espanyol •Santiago López»,
00.00
00.00
Vilanova i Geltrú-, negre, a l'75 pesQener . .
Vapor espanyol «Luls», amb el seu
d'Aviles, amb carbó.
equip, cap a la mar.
setes.
Vapor espanyol •Arnabal Mendl»,
Vapor espanyol "Infanta Isabel de
Igualada: negre, a l'65 pessetes.
de Sagunt, amb càrrega general.
Borbón». amb càrrega general, cap
Martorell: blanc, a 2 pessetes.
Vapor espanyol .Inocencio Flgure- a Biieaios Aires i escales!
Obrlmam
Manxa:
blanc, a 2 pessetes.
Tahrtt
JNaxandria
Abril
Jumel au tàrtar
aTOl
do». de CAdlz, amb carbó.
Vafior espanyol «VlliarreaU, amb
Alacant: negre, a 2^5 pessetes.
Paüebot
espanyol
uVírgen del càrrega general, cap a Cartagena i
Mlstela blanca, a 2 75 pessetes.
29.40
29.50
Futurs. Ashraouni
Miint-jierrat»,
d'Alcfidla,
amb
Març.
16.S0
oo.uo
Mistela negra, a 2'75 pessetes.
loniwvmiT»
fl* Ali'l'idln
n m h pcàrreA r i w . ' eccafes
00.00
ga general.
Rovembro' Maig.
oo.co
Vapor espanyol «A Cola», amb
Març
17.00
Moscatell, a 4 pessetes.
oo.uo
Vapor noruec -Ravnedal.. de San- càrrega general, cap a València.
Mercat animal. Preus ferms.
35.20
•13.05
tander, amb càrrega general.
> Sakellaridis
Vapor espanyol •.Cullera ., amb car(Prohibida la reproducció si oo
Vapor suec «Biortivik-, ue Norrko- rega general, cap a Gandia i es- s'esmenta la procedència}
ObzUaaat
a
v
m
ping-,
amb
fusta.
cales.
MINI D'ALUMINI
aatwtor
• • s o n t · t o · t · a a · \ T AXCIA
Nova York
Vapor espanyol «Pedró», de la
Vapor espanyol «Cabo Can-oelro».
Dia 3 de febrer de 1923.
mar, amb peix
: amb càrrega general, cap a Bilbao
En pols de color natural, a 150 pes00.00
00.00
28.10
Disponible.
00.00
Vapor espanyol «Maizo». de Car- ; l escales,
setes els 100 quilos.
Futurs:
diff. amb carbó.
i Vapor «spanyol «Cabo Creux», amb
27.'36
00.00
00.00
27.ÍB
Març. . .
En pasia de colors grisos, a 350 pesPallebot espanyol «Canalejas-, de j càri«ga general, cap a Torravelia.
27.99
oo.co
oo.uo
Maig. . .
setes els 100 qalloa.
AmlraU*.
amb
càrrega
general.
Vapor
espanyol
«Previsor-,
amb
00.00
27.44
cooo
JulioL . .
27.78
Vapor espanyol «Alliambi-aí, de Se- j càrega geueral. ea pa Torrevella,
MERCAT DE FIGUERES
ÜO.OÜ
Octubre. .
25.02
25.3S
00.00
yilla i escales, amb càrrega general i Vapor espanyol «Serafín BallestòFigueres. 1 de febrer de 1923.
Desembre ,
00.00
00.00
25.05
00.00
i 117 passatgers.
ros-, eu llast, cap a Gijón.
Blat de primera, de 35 a 37'5Ú pesVapor espanyol «iCabo Prior., de
Vapor holandès «Tellue». de tràn- setes lliectotlti-e.
Santander, amb càrrega general.
sit, cap a Tarragona.
Ordi. de 18 75 a 20 pessetes l'hecto—
—
Vapor espanyol «Vicente La Roda»
Vapor noruec •Ravnedal·, de tràn- litre.
OkttBMt
de Cauta, en DOPI, i 117 soldats.
sit, cap a València.
Civada, de 16'87 a TT'SO pessetes
Nova O r l e a n t
Vapor e&panyol - Rey luime U, de
Vapor espanyol «Romeu», en llast, l'hectolltrè.
00X0
00.00
28,00
Palma amb càrrega general 1 69 cap a Càdiz.
Dtoonible. , .
Moresc. de 26'25 a 26'87 pessetes
pasastgers.
Futurs:
Vapor espanyol «Malión», amb cSr- l'hectolltrè.
00.00
27.80
«0.00
Vapor espanyol «Ampuriess de rega general, cap a Eivissa.
Març. . , , .
Mongetes, de 47"D0 a 50 pessetes
00.00
27.70
00.00
Maig. , , , ,
Celta, en trànsit.
Vapor espanyol «Rey Jaime II». l'hectolllre.
00.00
27.46
00.0c
Juliol. . . . .
Vapor espanyol • Güaualquivir», de , amb càrrega general, cap a Malïó.
Faves, de 31 "25 a 3?ÍÓ pessetes
00.00
24.93
00.00
Octubre . , . .
Gènova, amb càrrega general i 6 pas- | Vapor espanyol «Guaoalqufvij··. •' l'hectolltrè,
00.00
24.73
Desembre . , ,
00,00
satgers,
, amb càrega general i de trànsit, cap
Veces, de 36'25 a 37'50 pessetes
Pailebot e^anyol «Oolore» Rodrí- a Büenos Aires i iescales.
lliectolitre,
guez», d'EI^"lSsa. amb càrrega geneVapor eispanyul «Rey Jaime I». amb
Patates, de 20 a 25 pessetes el quinBarcelona. 5 d» febrer de 1923 ral
| càrrega general, cap a Palma.
i là mètric
INFORMACIÓ

TKLROHÍPICA

LA

Pàg. 14. — Dimarts 6 de febrer de 1923
l'alt joc de ranglès, qui se superà a
si mateix, creixent d'una manera
Civiido irranoio, de 8 a 8*25 pes- tnaraveUosa i donant lloc a una lluí
la que quedarà memorable als anals
tes el quiniÀ.
PaUa. de 0 a 6'úO pessetes el quint*. del nostre tennis. El resultat fou >3
All«. de ©"TS n 2 50 pesaetesel forc. 6-1, 7-5. Mies Mc. Kane vencè a Rosa
Cebes, de
a OTO pessetes el íorc Torras per 6-0, t>l, malgrat la defensa brillant de la darrera, la qual s'es
(de 4 C pessetes el quloid;.
Oï.*. de 1(»'33 .1 ÍÏ7"«Í pessetes i trcllà contra l'alta categoria de la
seva cuniriacant.
rbectollrte.
Aviram. —- Oalllncs. de 1G a 19 pes- : Preu Jenrljal - LHidítrom venceren
seies el parell; pollastres, de 10 a n els nostres Fiaquer-J. M. Alonso çn
pessetes f l parell; conills, de 6 0 8 un parlft el resultat del qual de 4 6.
pi-sií-tes el pareU; ànecs, de J7 a à) 10-8. 4·«. 6-4. M , Tou una sorpresa
pessetes cl parell; oque*. u« 17 u. ÏU nus pela mateixos guanyadors, car
pessetes una; ous, a 2 » pessetes la . els nosires r-iViguer<jn en utdlta
dfitzerm; 20 dotïenes d'ouí. a 78 pes- ments insuperables, especialment £n
setes.
I F;aqu^r. qui s'apunta nombroses piFruites. - Mercat asBortlt. peiú ea- j lotes guanyades emb el servei, i hl
hagué més d'un moment que semblare^
Verdures l hortalisses. — Bona pro- ; va assegurada lu victòria a favor
del« nostres, però «ma certa desigualvisió i en baixa.
Plnhter. — Molta oíeria, 1 a prais j tat deguda a deseotrenaroent eu
aquestes plites 0 potser a altres t i r
baixos.
Basfanta concurrènc a ett totes le» corri«tftnclt··». '.om la composició de
Becclohs, especialment en la d'avi- j l'equip, fou molt ben aprofitada pels
danesos per apuniar-se flaalmeia una
tom.
vlclOfia que és realment ben sensl.
MERCAT DE GIRONA
ble per l'equip espanyol. En conjunt
Olrona, 3 de febrer de 1923. Iel partit no passà de regular.
Blat, de 40 • 48 pessetes els 100 qui- !
lo*.
.
• Crawloy-Crelg vencereu a Sautler.
MesUll. a 36'75 pessetes ela 100 qui-1 Manin per M , 6-0, 6-3. 6-2, no oferint resslsténcia els suïssos més que
lp5.
al primer set. 1 desenrotllont-se desOrdi. a 3('a0 pessetes els 100 quilos. ! prt- el Joc normalment 1 atnw sorMoresc, e 3f50 pessetes ela. 100 qui-1 preses. .Vtr». Beamlsh a Mlle. Koehler
per 7 5. 6-0; feren un bonic Joc, emlos.
Fesols, de 45 a 70 passetM els 100 prsni-se a fons 1Q darrera en coqaib»; Ídem menuts, de 100 a 110. , mençar, ptrò després fou batuda reFruites, de 90 a 17S pesseue els 100 : gularment. Jaurriet* - Olaz del Corquilos. '
i ral a San Roman - .Navarro. Jugant
Faves, t SI pessetes tl* 100 qulla*. ] força tots quatre i arribant a proporcionar moments d'etnocló pel nivell
Cigrons, de 05 a 1U pessetes els del
seu Joc, apuntant-se el» guanya
100 quilos.
dors 7-5, «-10. 6-1, 97. TenUer - RovFarina de blat, a 60'50 pessetes els . si:.:: a Mir-Ducawe per 641. 6 1. 6-2.
100 quilos.
sauuxnbiat aquests darrers per lu suUana blanca, 0 200 pessetes els perioritat del joc contrari.
100 quilos: ídem negta, a 180.
Arròs, do 64 a 115 pessetas els 100
Sindreu-Morales s'endugueren una
quilos,
bona ^ctòrtn contra els polonesos
Garrofes, a 81'SO peaseles als 100 Menda-Szwde per 6-1. 6-2. r,.2. deqniloS.
mostrant-se marcadament superiors
Palla, de 17 a 19 pessetes els 100 m lècnlca 1 resistència. Noblom-SaquIlÓS.
prisa 0 Beltran-Caturla per W. O. i
Pointes. de 1T60 a 20 pessetes els ú n a ï n u a l Mae Vaussard ens perme100 quilos.
té gaudir totes les exceUéncies del
Olis, de 125 a àW pessetes «Is 100 seu Joc contra MUe Brehm a la qual
quilos.
guanyà per 6-3, 6-3, després d'un parVins, d l 40 a 60 pesseies els 100 tit ben ooQic
quilos.
. .
Forraalgee, de T60 a 10 pessetes el
CORREDISSES
quilo.
Carbó vegelal. de Sí'SO a 25 pessetes
tüi 100 quilos.
Futbol
Sucre, de 2 a 3 pessetes el iiullo.
Mill. a 33 pessetes els 100 quilos.
Ponls, a 43 pessetes els 100 quilos.
Avellanes, de 55 a 60 pessetes el»
Anvers, 5. — El partit de firbol
100 quilos.
jugat ohir entre les seleccions naReatior. — Vaques, de 300 a 1.000 cionals espanyola i belga, p a n t que
pessetes una: bous, de 300 a 1.000 pes- tanta expectació havia despertat, fou
petes un.
presenciat per nombrosa gentada que
Aviram. — Gallines, de 8 a 13 pes- ovacionà íreqüentmet-: a ambdós
setes; pollastres, de 4 a 9 pessetes: equips, per Uurs magistrals Jugades.
conills, ue 4 a «. pessetes; ons. e
El partit acabà amb la victòria delí
pesgçteii la dotzena.
belgues, per un gol Ú zero. gol que
fou degut a un ipenolfy» tirat contra Espanya, per «na falta d» VaUana.
A n u n c i s Oficials
Aquest «penally» fou protestat per
gran part dels espectadors, els quals
jutjaren injust. Zamora, que acJUNTA DIRECTIVA OEL RflAL CA- el
tuà enormement en tot el partit, no
NAL OC LA INFANTA OONVA pogué parar-lo, malgrat del vlofl«u
esforç que féu i pel qual fou molt
LLUÏSA CARLOTA OC BORBON
ovacionat
Aquesta Junla, assabentada, atnb
pregon sentlinenL de la mort del
El partit transcorregoé sense franc
íieu president l'IUm. senyor don Jo- domini de ningú, efectuant-se ma.-ep Vilaseca 1 Magarre (q. «. p. d.). glstrals avancade» per ambdues líi volent retre públic tostlmonl * • nies davanteres, que entusiasmaren
(consideració i afecte al flnnt. qui ala espectadors.
tants iraportanta serveis preetà a la
L'itra En Zamora, entre els JuComunitat propietària Bel Canal,
gadors espanyola m distingiren
sisslstlrà, en corporació, o l'acte de ;IIO!;
particularment Arrote 1 P^fia.
^enterrament, Invitant ensems, pel
L'àrbltre que dlrtgl l'encontre, propresent, tots ela senyors terratlnonts
perquè s'ossociln a remnentat acte. A vacà al^un&s (noteste^ entre el pdí'efecla, la Junta, amb ela senyors bUc. per creure un aport d'aquest
que procedia amb p-x* irepazctatlue puguin acompanyar-la. es reuní- tat. — iiavas.
à a la casa mortuòria. Corts Catalanes. 632. demà. dimecres, a les onze
Barcelona, 6 de febre do 190. —
jEl vice-president. Josep F«liu. — El
íiecrolíirl. Trinitat de Daüaases,
DEL FUTBOL CLUB
*
1 •«••i*
Userda, de S'M a lO'óo pessetes el

riuiTità.

E

BARCELONA
Els

esports

Els Campionats del Món
de Tennis
Amb i.jgular concurrtoclo se celebra ahir dilluns la quima sessió
O? lo festa roalor del tennis, resullant-iie algunes notes ben intírts^ants.
I\lme. Uolüing guanyà fàcUmeAt 4
Mme. Mook per
CocbetCouiléas a Pctereon - Mork per 6-3. •
Ç-S. 6 -'. malgrat desenrotllar <rls darrers tot el seu joc üilbúrt a SamazeuiUi en un paiux magnífic «A el
qual la ciència, te-ssisténeia 1 sogurewi del francès s «suj·flaíeft c w t »

El F. C. Barcelona organitza unes
vetllades teatrals al Teatre Romes, l'abonament de les quals queda obert a lea oficines del Club.
£1 Consell Directiu del Club inicia
aixf una sèrie de manifestacions
culturals i recreatives que servi*
ran a! mateix tewp» perquè puguin aplegar-se. confraternitzaot,
tots els eïements del Club.
Aquestes funcions Hndran lloc en
dïvendrea alternais, estant fixada
la vetllada inaugural per al dia s
dels corrents, posant-se en esce
a les obres: Lea Joies de l a
loaer i E l quart de la sort.

Ï

VÉS DE CATALUNYA

Si sou amant de l'art i no haveu acudit encara al P A T H É - C I N E M A
a admirar la producció, joia de l'art cinematogràfic francès
E L S
C O N T E S
D E L E S M I L I U N A
N I T S
apresseu-vo«» a ter-ho, puix aquesta mateixa setmana l'empresa es veu obligada a retirar-la per a donar lloc a la presentació de la més grandiosa
de les produccions que s han filmat en el món, titulada
L A
D O N A
D E
que constituirà un solemne esdeveniment.

F A R A Ó

renúiicia del càrrec du moatre de
l'escola de Calella, presentada pel
De
Societat
rector de les Escotes Pies.
--S'ha concedit dispensa per defecPer oi fesUyal UtlantU 1 te benèfic te físic por a exercir el moglateri a
Oigurtitzul por la Reial Associació de Josep Batel 1 iBatel. de Tarragona. 1
l'Arbre de Koel, per al dilluns de a Carme Roig de la Pera ^Girona;.
—fi'ha concedit l'excedàncla sol·li
carnaval u l'Hotel Rita, tenen adquirits flns avui tlqueu tnvitaciona, citada pel mestre de Montclar de
Berga, Estanlslau Lagarga i a la msbentre nlires. els senyors següents:
Ferrer de Bastlnoa. Pons. marquès treaaa de Marboguere (Tarragona;
de Monsolis, Alcuber de Noüa. Co- Marta Auslas Amorós.
llardin. Soler de Morell, marquesos
de Vllanuvai uaix«ta*. Urduniz, Baixares de Macava, Balxeres de Rocamora. Tusquets de Padlroi, López Ju- N o v e s
J u n t e s
lià, Rocamora de Marsans. GUI, Roca de Farré, Lacalle. í-ora de CoqulEn la Junta general ordinària ceUot. Tusquet» de Prunclno. Lluch de
pel
Grup Excursionista
Meidolell. Sala t Sitjà, Modoletl Na- lebrada
dal. Luque ds Cqiwnít, Roaes de Bal- •Sempre Amunt», reetà elegida la
xeros, Bamet de Ferrers*. Bartoll ds següent Junta:
Prasidait. Enric Cenyisè: vlce-preVlsay. Femandeí de ^ u l ^ 1 BalseUs,
elàenl, Tomàs Teixidó: secretari,
vídua Wleeber.
Ferran Gené; vlce-secretari. Salvador
Melii'c tresorer, Josep SantanEn la casa qu? oL» senyors de Jiné
(don Ramon) Itebileo al carrer de dreu.- coniptodor. Enrtc Blanes; VoOironu va tenir lloc diumenge dar- cal primer, Joan Benavent; fd. serer una esplèndida festa per a cele- gon. Joan Palacios; id. tercer, Joan
brar l'haver vestit de llarg Oa gen- Silvestre; Id. quart, Mlqiwl Oomfnt i l fllla dels senyors de Jené. Maria guei; bibliotecari, Joan Pons.
dels Àngels, quo rebé, amb tal moEn la darrera Junta general admitiu, moltlssimes felicitacions de les
seves notobroses i distingides amis- nistrativa del Col·legi Pericial niorBarcelona (corporació ofitats quo ! i feren ofrena de molts cantíl,
i valuosos presents en record de tan cial), fou nomenada la Junta Direcbell esdevenitnent Í eu obsequi a la tiva següent: Presldait, don Ramon
Delgor Ventosa; vlt-e-presldent. don
stmpa,iia de i'ubsequlada.
Jose[> Busqueu Gorina; tresorer, don
Varen as ;*tlr a la festa les dls- Antoni Cortada Garrlgosa-, secretari,
tingidca -teuyorns de Boilll. de Oüoll, don Josep Sala Bonflll; vlceííOcreiade Veient i. do i^jrsl, d'Alba, de Slre- '•. don Facunü' Segarra Lapeira;
rn, du Betr.,tdes. vídua Cnmpi, de ndiunn primert, don Josep Martínez
Cttlsíí. de Ginesta, de Caballé, de del Villar; adjunt segon, don FronDelmAi, de Soldoga, de Sànchez. 1 Citc Palomar Anoejo; adjunt tercer,
de Campo i lea gentils senvoretes doll Manuel López Lo ret, quart adAnisrels Valentí. Dolors de Dalmaies. junt. Jueep de Quadres Veiret.
Miracle 1 Mercè Güell, Monlaerrat Capell. Carme Slrera. Anna. Mercè 1
Carme d'Alba. Maria Vilaseca. AnEl Casal NacloriaUsta Sagrereac
na, Uabal 1 Assumpció Campa. Vir- (adherit o la Lliga Beglonallsta}, «o
gínia S3ldug3. Carme, Concba, An- la reunió gu^ral ordinària, celebratònia 1 Josefina Riudor. Consa 1 An- da el dia fe del pruppoaat gener, va
tònia Campo. Mercè Sàncbez. Eulà- elegir el nou Consell Olreotlo, amb
lia C->baIJ*. Corme Calvià i Montser- el següent ordr*
rat Delmis, ultra una nodrida reprePresident, Francés Mas-af/et; viceaentocló del sexe raasculL
presldeai .doctor Manuel March: seAmb la gentilesa que els 6* carac- cretari. Ramon Fontarwt: vlce-secreterística varen fer ela honors de la tarl primer, Joan Urpi; ídem segon,
casa En Ramon Jcné 1 la seva ama- Josep Marin; cafter. Sebastià Casals;
ble esposa Na Concepció Jordana de comptador, Joaquim Blanch-, biblioJené. acompanyats di.- la seva gen- tecari. Valentí Borrell: vocals: Joan
t i l fllla. transcorrent la festa en mig Mariionet. Joan Casos, Alfred Lutde gran onlmaeló, ballant-se flns cbalti. Marc Ralml.
ben entmda la nit l essent obsequlats
els coovldets amb un delicat luuch,
La Junta Directiva de l'Aísociacló
quedant tols-molt complaguis de tarí
Venedors al Detall de Camiseria
agradosa festa l de le» atencions re- de
i Similars, be quedat constituïda en
budes dels senyors de Jené.
la segaent forma per al vigent exercici: President, don Roma Mas ViPIVE
laró; vlce-president. don Fmncesc
Vilardell Permanyer; comptodor.don
Josep Comas Puig;; tresorer, don Feliu Benrón Fuga rols; secretari, àton
E l Carnaval
Honorat Rutz de Palacios 1 Pàramo:
Mce-secretart. don Jaume Rodrtguec
El Comitè iPro-Camestoltes ha Ins- Casci-s vocal»: don Jaume Sans
crit avui dues enrí-jises més : Oive^ Mainou, don E. Fnresl Roca 1 don
Ramon fi·.·rai.. «ecretari general,
ses disfresses.
El dijous « publlo ..ran les regles don Joan Pabr»>s Laporta.
que hauran de seduir les que optin
al* premis de la Rda 1 del concurs
L'Aftció Artietica, en Junta genedel Passeig do Gràcia.
ral, cekbrada el dia Sü del propl-a inscripció pera lots ela concur- passat gener, va elegir ela tegaeuK
sants és absolutament gratuïta 1 s'e- càrrec* de Ji^nta:
fectua d'onze a ona, tots els dies, a
President, Tomàs Borràs; vlce-prel'oficina de Cerimonial de l'Ajuntament, situada aJs baixos de la Casa súients. Faust Ctoa i J. Moliner; secretari. E. Mullner; vlce-secrefartf.
Consistorial. •
N. Vey i R Mufloz: tresorer. V Barceló; comptador, G. Sancho; blbllotacari. S. Sopen*, arxiver. J. Guardi
vocal* R. Prat. J, Encines. J. Ra'lle,
L a U n i v e r s i t a t l . Marcadé; Vocala adjunti; Ferrer,"
Rijsell. Glabert. Pujol, Balada. SvíoLa Facultat de fllosofta i Lletres Ua. Barba, Cendra. Xifra.
anuncio un concurs durant el fermiDl de deu dies. per a concedir una o
L'A<jocla'-i6 Catalana d ' A r l U t * ba
dues pensions entro els alumnoe de traslladat
seu estatge social al carla Facultat per ampliació dVstudia a rer del Rec Comtal, 17, prln^uvU, on
l'estranger.
rependri les seves tasques le divulLes condicions són exposades a la gació artl^Uca catalana. Ei CoiuoU
DirecUa bo quslat format í e lu =:etaula d'avisos de la i;nu>rHltaL
—S'ha concedit dispensa d'edat per güent manera: Preslden», F. Saia
a cursor la carrera d llevadora en Deuloteu: vioe-presldent, Magi Jené:
aquesta Facultut. a Rosa Roset Es- í caix«r, Jusep Maytno: exoptador,
Enric PrCT'üStl; secretari. J. Tei.vfJor. ,
crivft.
Boig. vke-secralart. IsWre Molas;
—Han estat ncimenau directors IQ- | arxlN'er,
Nava^; vocals: per
tarin-i de les escolem graduades de la SeccióJoaquim
i Pedagogia, Lluís
nens de Plata I Mataró En Pere Cla- Puntts; perd'Aris
la Secció de Literatura;
vell Gascón 1 Antoni Lldon. respecti Josep M. Curat;
i per l'Orquestra.
vameoi
Llufa Figueraa
OUeccio general be edmèa l e

ü o v e r n

civil

El governador dWiü, sabent que esUVH maleút i'es-degà de! CoUegi
dlAdvoca>ts. seo>-or Vilaseca U M«garre. va anar a vlfiltar^to, OMbent-io
grandeslm
Desitgem que no es confirmin eM
prondsths .peütud&t·as que ahir es
íelsa. .

Conferències
M Centre Aauonacal^ia de DepeAdent del Comerç 1 de la todttstrta. .
I organitzat pei Comitè d'ExcurslonUme del mateix, lladra lloc el vlneut
dijous. d*a 8 del corrent, a lea deu
del veepre, la segona conferèoola dsd
«Cicle de Coafarèncles d'Orientació
ExcursionWa», a càrrec dlEa Jofqi>
M. Batuta I Roca. el qnal par:ari
sobre el tema: «L'estudi d* la cuüura tradicioasl dal pJbie caudó'.
Acompanyaran U conísrència vtariedes projeccions.
Demà, dimecres, a dos quarta de
dotze, tindrà Hoc la (primera conferència de! drool d'f-^i*!;». de la Lliga dVVocio Catòlics de la Dona, aH
domtcul sodal de i a Plaça ffïitertur
de Santa iXnna.
'Demà. a les doua del mati. eü doclur 'N·l&idre Poilt, de MkfígStwhí de
aencies. prosesaot de te UiwmnKA
donarà als Jitsttaite de vnajoanu
una com'erènda Ç&iAír* adure <E1
tractament matoauMic de la> SBesares individuals dXmtfetva noble*.
(El mtllor tren «per aasisUr-lti és el
que pon de l e g a c i ó de !a placa de
Catalunya, a les 11-20. Es podrà retornar a Bar-'i-na a Is 115.
Com eslava enunciat, en el gabinet
clín'c de la doctora Quodras Bordei.
tingué lloc la rrcera de les «oeferncles de Ginecologia, de tes Sis qna
integren el curset de'cultura mèdlci
que la doctora Quadras Bordes de
dlca a les senyores sòcies d'Accl»
Femenina.
Demà. a les -et de la tarda, al Centre Excursionista de CaialasjpB. 1 ON
ganltzat per la Secció d'Aryueoiogta
i Història, tindrà Uoc una conferència gràfica sobte rnonumacu de Jodea i Heleua.

Atenen Empordanès
Oenierància dal senyer C. ú Ors
Divendres vinent, a les deu de fa
nit. tindrà efecte l'acte uMugural del
cicle de confcràncles a càrrec del senyor Eugeni d'Ors, el qual pariara
d'un t^"!-* ràiacionat nrrtii i Empordà.
Aquest acte. que sera póbUc. ha
deseertat molt d'Interèa.

*

E s p e c t a c l e s
Gran T e a i r e del
Liceu
UUlmes funcions de la temporada.
Avui. *" de propiírat I alK-nament. A
m quart de nou. Debut del tenox Kari
Httffmacn. Primera representació de
l'Opera en tres acies, de R. Wegner.
TRISTAN £ ESOLD.A. pfeneat-tii par»
«Is cèleittrtwj artistes Haffgrea. Ob r Marvuslcy. Rode. Henfce. mestre Mai
Sohllliugïj. — Demà. ultima de MANON. pej d»vo tenor Cario HackeL
Gran
T e a t r e del
Liceu
Teuoorada de Quaresma. 4 grans

LA
Icoacerls f-el genial ipianisia EMIL
SAliER. t).e» 22 ait. && tarda. S nR.
de rebrer. 1 3 nit, de març. — ConUaua obert l'aftoaameDt.
[Teatre
Català
R O S E A
Telifon 3600 A. ~ Avui, dimarts.
| nit. ta nova comèdia d'En Mari3iany
LA RIQUCtA DC SIMONIOES
(tres acU«), i la ]oU del Tt-alre CalaÜt. LA M.UA.tólA DL à l l iVES (dos
actet). mterpreiacló uup^eable. —
Dana. tlúmetres. tarda. l - \ CAAA.MENTEftà i
<lKRBA.<£f* DE
MONTROIG. Nit, .Joventut Jonliana.,
I A lligL F.SA DE .Sli-MONJUTS 1 L . \
>tALVASL\ DE StTQES. — Dijous,
taída, «Espectacles per a iníants»,
tunclú extraordinària, dedicada ois
peus actor» i dansaire que preayueren part en la íesia deís 800 Pomells Je Joventut Primer: LES CONHOENCIES DE .NINETA; segon: BL
MIRACLE DE NADAL: tercer: LA
CARTA DELS REIS. Totes tres d'En
Josep M. Folch ! Tomev Les dues
aarreres amb música del mestre Mayral. Dunsea popidars pels jxigesets i
pageses «le LA CARTA DELS REIS.
sota la dlreedó d'Eii Joan Blai. —
TB despatxa a Comptudurla.
Teatre Català H O M B A
Teíèfon 3500 A. - Dies 26, 27 i W
lie febreff, 3 lin'ques funcions, per

Teatre de Novetats
Vuit eieganis
B A L L S DE 0 S F R E S S E S
AURICCMMA • OARADO
Les noces d'ot. el cinquantenari de
sa fundació —El vinent DUOL'S GRAS i
a la tàrda, a dos quarts de quatre
OR AH CERTAMEN INFANTIL
DE VESTITS AURIQEMMA
Entro «fls valuosos premis que a donaran, n'hi ha dels oxceUentlsAlms
-•riyors Governador i Aicaldo de
Uaivetóna.—A la nit, el tan renomenut
BALL PARC tT TRAVE8TI
Ixxuilitats: Casa Auri^esnino. Forran. 03, i a la taquilla del teatre -

E L D

O R A

D O

COLISEU DE VARIETATS
Avui, nit, a les deu. Extraordinàries i selectes sessions. Magntflcj programes Projecció dc notables peUlcules. Qtva quaJro d'oirac^.ons. 6 JL.VIETRO'3. «quLUbriates; SOLEDAI
MIRALLES, baUarlna; 3 VERA'S,
olambriàtea; exUà.s del fani69 i popu
lar artista. B.*LrJiEft; siivxes extruorataarl de la g«aial unisia. tJol Otl
púbav, PILAR ALONSO. - Moll àvtat,
seüüKionals debuts. — Seguldatiient.
la eminent artista Antònia M-. •• LA
ABOENTLVA.

A T R E
N O U
COMPANYIA ARGENTINA
ML ISO - AUPPI
Avui. dimarts, 6 de febrer de 1923.
nit. a iles deu. Primer; u \ BORRA
T I
V O L I
CHfJLà DEL TANGO: segon: estrena
7 Onniuei Luníions de comiat del del drama pa&iuiial en cinc «-plsoaprimar tràg...di« de Jui. K Escobar. B.\DO EL
YVOO DE l'N I JRVNO; teixir: FIESCOMM. ERMETB ZACOONI
Avui, d imants, nit, a dos quorts de TA AROF-NTINA.
deiL La grandiosa obro de (bsea
T E A T R E
C Ò M I C
S P E T T R
I
Avai, dimarts, nli. a dos quurts de
Creació personal de ZACCOXI
deu. La joguina en un açte. £ 1 . NILrmetí Zacconi, Agnès Cristina
NOT DE MOLLES, i el dranio en set
Muxgheriía Bagni, Reiao Riccl,
Optes, .\V\ÜD.U.F,NA LA MUER
i Emili Rotiaiu
ADULTERA.
D«m&. nit. HE LEAB, dc Shalwspeare.
Es despatxa & Coxuptaduria.
T e a t r e
v i c t ò r i a
Avui, Uimans. nit, a les deu. El
GR\.NDIO.S EXJT, oprreta-flUn. en
Avui. dimarts, dia 6. nit. grans cinc actes, MISS Vl·UNl S. la jiarUsessions de cluema, projectant^ les tura del v^ua". ès la de moda actualI celebrades peUiuules eepomves,
n.int a BstwloTia. l.lütnes funriotM.
— El (iimeorm, LA i'ROHlltic'.ON
ENGINY I FORÇA i
DEL BESO, s^gun encert. TOT t-VH
LLUITANT AMB LA MUNTANYA
C»ü.ONA UISFILV PFJ. VK:TOnL\
Partits de futbol
admirant t-l MU.LOFl ESPt.CTAC!.£
F. O. HUREMBERQ
DE CSR^N ACru.VUTAT
cotwra
P. C. BARCELONA
RÀPID VIENA 1 F. C. BARCELONA
Companyia de Comèdia
Cobefta-OUver
Dimecres. 14 de febrer
Avivi, dlmoris, dlo B de febrer. Nit,
a les deu. £1 gnmdiOs èxit de Curuocla. RIRBL — Divendres, grmi HOttvàutnieL·L Estrenà de M.U)A\IE
BLTTERPtY.
G E M I £
R
Pel a l'abonameut 1 *ncarf«cs a
la Ccuroplodurlu del leafjv.

T

E

Teatre de Novetats

DE

P i g . 15. — Dimarts, 15 dc fcbtvr dc

CATALUNYA

DEBUT
ESPERANÇA I R I S

KURSA a l - Aristocràtic Saló

EDEN

Fatké Cinema
:R%^1^3;
El saló de més confort de Barcelona
Avui, dimarts, dio 6 de febrer. Nit.
Ex'.: 'tumens de la grandiosa producció ciueinatogiuCca en fies jornades,
ELS CONTES DE LES MIL I UNA NITS
Estrena de là ronhosa poilícula
drom&tica.
LA FILLA DEL PASSAT
per ANNETA STENVARD, i la còmica
de grau x>ratna.

Campionats del món
de Tennis

Equips de la Gran Bretanya, França, Suïssa, Polònia. Dinamarca. Portugal, Romania 1 Espanyo.

Els millors jugadors
del món
Palau t

la Miistria M

Falta procuraíor

Senyoreta

Dispeses
Es lloga

P A S T I L L A S P E C T O R A L E S de

t

G.F.

E N USO

i

A Sarrià

CoDfürtable Hablaclú

e

Bepartiiiorí teMoneniej Lloguers
de 11 a 16 anys falten. Pou Dols',
i . baixo*.
Fer 2ó0 mes. acaais

Hl

DESDE

Préstecs
Diner

Gaia particüiar

Administaoiò
deflnqtMS.neeretarla partisuiar comptes corren», defeasa
irats assumpta* lodlclals pw
io^apèrU, KlDdJuenaa, 6, Lar

M E R I N O

Desitjo h a b i t a c i ó
per a lab-rat-ii fansacèutlc 1
Uonuit^rL Escriure 2830, Empresa Iddai d'InformaclO, iianii>la Klorn, li> (nnnueisj.
8ot.re auto» 1 yuiicres quo «unvliiicuL l'arücular pròpia s mdillc Inturí'S. Kaói 8r. Fernr, VIllarruvi,**, pral.
Duoarò U'J pibnuUf» ... pagaré
tm«p« per toilia o prtiie pal
llOflMC de IpO a ÜW pMMM en
cèntric tt%ò: La Tèstil CaM «adelx. Jaume 1, U- Lar, V Uue
talana. Pla^A de l'AnyeL can- Màquines Tipograph
tonada 1 atu.ur UOferim «w InucillorabloicoQi o n n c üe lloiiaer d«« dif»- .ilcione algama niaqniuM de
>r a senyor» amb os. o sense
KUIU>
ranwpten.·
ürocU
.umpoudre
«fli'yi.·raidi·. *Jn
nló, 28, Lar, 8.*
av 18, .0. • ! . . - : : moderna* I a punt dc funclooar.
l>Iri(lr-Ma P. 1., uúietro U,
L I g a n a Sba,^ i
ÚU» d'aquetoa AdmlDUtracW.
grana. It sbaUUaeloaa so^rorca
i'aL· pU oühl hajrl un dfc<^l\Eicrlura a LA VKV aúm.
Uoeo a Boeta'ricb v i maguUU'
Jesm.mtnble ElliAlde. ajustat
primer pis amb satareU 1 aigua
de nou amb paunt i vn.tXui·.-tre
uuuialant. k ; Camp. S, 2 uu, se- T í v o l i - D E S P A T X T·a· a priu tauuunvnt redWX.
gona, cantonada Santa Ags- PER A LLOO A ft. ed condicions EonJa Sant Pers, «8, dtfpaU,
aTcntatjosss. Casp, 12, enUesol d e u a l i d a f i a i .
utQj

Ceileíio íones liaMiacíoos

Cobraments
M enrarreso dol cobrameut da
subscrlpciom> i guotes de tob»
mona d enduu a tot Catalunya
Conillelowi especials per u la
provlocio de uarcelooa. J. Genovart, Olslnelles, Sí, lalxoa
'.8an«i.

M a t r i m o n i sol
s'ofereix per a portaria, despatx, gua.da-jura: ... particular
cosa aaftlpn. molt bones reTones i r.-rn uy . amb abon- olerències.
ba «Isut minso
dant aigom. R.: a la Fonda Ta- 0 Ls<(uadrAEll
i també acceptaria
dao.
erupli-o per a ell sol. Espalter,
número 5, taverna.
V e n c terreny
I>e gran esdevenir. 18.000' pan.»
a l'iO amb petltarMAta, nrbr-.i
I rica aigua, a %) minut* tram- C O P I E S
via Bonsnova. Neptú, £8, 3.er
L·lOrida.'.
s màquina
Circulars, Sobres.
Preus sense competència. Demaneu el follet
C O P I E S
explicatiu de tots els
altres serveiade la casa
Circulars
EBTPHBflA I D E A L
reproduïdes an l'aparell
DUFOBHAOIÓ
MULTIOBAPH
Rbla. Flors, IC, baixos

Sant Cniat del Vallés

bonica babltacid auib dret a
cnioa. Konda l'ulrersilat, e,
ler«», !.•

Bailén, 31, tercer

qne cunatrü ram coallcerU t
f QlaMtlblèe, Prei'eQWr·ía amb
rotartuele» a RucaKTt, 1Ï9. l>e
balOioatl.

Joventut Jordlan»
TEATRE CATALÀ ROMEA
Deuiil, dimecres, nit.
LA RIQUESA OE SIMONIOES
i LA MALVASIA DE SITGES
Es Uespatxen vals: Casa Vinyals,
Portaferrissa, 18: Casa MacU'i, Fonianella, 7. i Camiseria Fltó, Jaume I,
núm. I I .

i altra í&j, urgeix. Alfons, JJ.
Metges
Per residir estranger venc Clínica acreditada vies oriniries,
aiiuada Plaa-a Major de Sabadell, 1 material complet d'altra.
ÍUúi Avinyó, 46, seguti, l . *

J o v e formal
de S8 .-'nví, iMtroït, amb 10
luiyí de pràctica en y>virn»r
cavallerUiïes amb cotxes, tartaIUH, carros, gal ert» amb ona detitjo 2 hustas. sols a mc-uiar.
eavaU»ris«a o riau. el mal·lx
pera vlaijantüconi per a ui»Senyoreta
ledal* tlo iota elàaM, a la ela- 4esitja bonica babltacl-i amb
tat o als
•nconu.ru». n'olo- etüdò faüullia ledulda, única
relt. VorL·íl Son, 29. tgroer, <•* oste. Escriure «(WA' Kmpreí-a
Ideal d'Uxfurmaclò. Uatutla d*
M à q u i n e s e s c r i u r e le» Flurs, 16 'AJiaDCLs..
HeparacloiM nrantluadea i
ecooèmlqaM. VetOl, SI. pral.,
Casa senzilla
L ; UrAcIa.
desitja senyor sol • menjar.
IVacte faioillaí. Liaveraitst.
nilm.91, enuwol. l'r
Serventes
de wtes clnuo» eotioeo. Pa*oatge Virreina, í4. Canaxertusa.
Habitació
DeT » seBJul, IsdkU, 48 bli.
praL^»
Ajudant de cuina
de 17 a 13 «ara Careauilealtja
del (Sirrll, 41.
desitja S o 4 hostes a tol esur,
tracte familiar. Baó: Raiubln
Necessito dones
de Catalunya, ST, porteria.
par a tiaN>1|ea'· caronals i !•»avar b«nilx.tuL frea-intar «e do
9 a 10 JBI maü a KtK.·^f^f t, i-'ü

Necessito ccrreíor

Farc

CONCERT

DIVERSIONS PARTICULARS

üofierwooi ooya 650

aue es cotdl d .jie- MAS a La
Bocdeia.
,
K-criura pMtMMM * LA
Pit • calats a màuuLua VVIUoo, Vtf, namaro 47ií.
tiebull toc l'éaj. Dotpttai, 77,
per • T.·n·lií Ja lllbrerU qae a v
plM «Seriaré a uiiquiua. Furtatwrto». 15.

:033

Des de les deu del ma: i a . ú i vull
VAN MALAMENT ELS CANVIS
T e a t r e
P o l i o r a m a
del vespre
Nota.
Essent
intmltes
les
petiCompanyia de comèdia
cions de íriraitots per a presenciar
Intrada general, t peeeeUs
GOeU • Tudela - Asouerlno • Cortès
LA DONA DE FARAÓ
Nit. a les deu. PCPPIAR BUTACA
l'empresa
d'aquest saló s'ha vist en F r O D t d P r Í D C l p a l
PalaCI
PLATEA, DIES PESSETES. L'èxit
necí'ssitat de numerar-les per a , Avui, nit, a un QUUFÍ 'i oo " . Dos
veritat en tres ocws, pel» senyors Jo- la
totes les sessions per tal qun puguin ;
panlts de ofa*"'
sep A. 1 Ferran Fernèailez Poriero.
ésse<r iidjuirWes o rest-n'udes w r al ' extraordinaris
LA MORAL DEL AMOR
públic que no vol quedar-s^ sense | BWC a ipola. GERMANS iJIÍOfTASA
Ueinà. dimecres. Fupuiar. TarUa poder gaudir d'aquest graudjús cs- j conua YRAi nFCLT i JAI'n^'.; I i?*
£!. AMIGO TEDDV. Nit, L \ WORU. pe/.iaiJs. t s il-spaixa cada dia a les gou a Cistella. GL'Rl'CEAGA I RAK.
taquilles per a les sesslon'! corrwpo· <A\IENDI contra BARREXELLI'A 1
DEL AMOR.
LHLvRTE.
E* despatxa a comptaduria. — T«- neut^ als dies 9 al 15.
lèton 41Ï4 A.
T e r r a m a r - S i t g e s
AQI ESTA SETMANA:
S a l a
M o z a r t
PARC HOTEL, deüoiosa
»
EL CURA OE LOHOUCVAL
Diumenge. 18. 25 do febrer i 4 de
asfaltada.
Telèfon
1311.
CúJüèdia en tres suiés, ananjumem març, a la tardu. Audició Integral dels
ta^tellà pef U u b VaUl. -.
Trios de BEETHOVEN, a càrrec del
Trio de Barcelona. Abonumeni 1 localitats: Casa Dotesio. Portal dc l'An- S a l a
^ E o l i a n
G r a n Teatre
Espanyol
g«l, I l 3, de tres a set dc 3n tarda.
FILL OE PAUL IZABAL
Companyia de vodevil Josep Santpere
Avui, dimarts, dia 0. Vespre, a les
35 - Passeig de Gràcia -35
deu. APRETA.. CLIUII T . ^ U I
Divendres, » de febrer, a dos quarts
Reial Círcoi Artístic
de 6 ' 506 audiciói, RECITAL DE VIOP A L A C E
C I N E
LI, per ELISABET!! COEMANS DE
G r a n Rail de Disfresses
PKIltZ FARRÀS, acompanyada per
Oran Saló de Meda
El dia K de febrer de 1923
JOAN SANCIIF.Z. iuterpretnnt la SoAvui, dimarts, dia 6, nit. Progranata de LEhLKU i obres do VU'.UXTEATRE NOVETATS
mes d" grandiós ^xlt L;« peUtcaiv
TEMFS. COREIXl-I^ONARD, K l t E I *
Decoració i Cavalcada, u càrreo
cètniea. L'N ROMEO RtSTÍC: TOT
LEH. UEETHOM:N.
de tots els Artista*. Venda de
U'N COW^OY: l-'HOST.\l. UE L'AInvitacions com de costum. Direcllotges i localitats, al Reial Clrcol
NEC. d'urgumciít iatere^sat»!; el hlm
ció Mtlstlca: F . Longàs.
danoció. DI ES U i a & é . i e#-l*venjArtístic. — DisfretM obligatòria.
•j.·-·n: clJ^e^;u•ocraíll•. sr-jona jornada de la pfiicjia sup-ibroaUccló. ile
Lliga de Corredors
J'&orrditadi) murcu " íui'ttijfít t P. A.
LIIOMF. SfiNSE NOM, titulada L'EXi Representants del Comerç
PALAU DE LA CINEMATOGRAFIA
PUES DE Vf NF.CL4.
Oran ball de disfresses, que tindrà
Saló de reouio de taiiiBies dlsUn- lloc el dia » de febrer, Dilous Gras,
gldes. — Sextet Sufiè i Trio Moltó. a dos quarts d'onzu de la nit, a la
—Avui. dimarts, selecte programa, gran salt
Saló
C a t a l u n y a gran
èxit de la fumosa comèdia
tnlverial BESADA, per la gentil orORAN CINEMA DC MODA
B o h è m i a Modernista
tista Mana Prevost; èxit colossal de a Leneflci de la Caixa d'Invalidesa.
Notable* 4Ulntei J».»KDA
la méi «mn producció de la rnurca Pronü extraordiuaii. Obsequi du la
i U-rcet TOBRLNi S.
Avui. dimurts. progrdiuu s·íi-·.te Chlversul LA lORMF.MA (exclusl- CristaUefio Pagès, de B. L·.·«<1.
GranUó* èxit: YVONNF.. íermostoi- va). U'euiucionant argument, dcseltma comèdia, per la belltssluia artUia rotüanl-se l'assuinipte en els ne. i 5 i m p o r t a n t s p r e m i s , i 5
MARY MIIF.S; BLANCHF.TTF, as- vats boscos del Canadú, flgurunt-hi Grans obsequis a les senyoretes.
SUÍ.^** d» gran Interí»'1 «mo-io, per uu horrorós incendi, caosunt vera Per invitacions i llotges a rewuge
ILF-O AUTHOT: LES OELOSIES DE sensocio, magisiriU interpretació, pels social. Carrer d'Aribau, SI, de les
BABY. comèdia, i ia de brotna con- artistes Hcusc Peten 1 Vlrgiuia Va- set a les onze de la nit. Els premis
U»U3. FN TOMASET PORTER I PA- Ul; L'HOSl.\L DEL PATO, de bro- estaran exposats als magatzems «LE
TRIOTA la miUOí pelllcala de TO- ma tominuo, i l'actualitat VIATGE PR1NTEMPS.. Plaça Universitat, 7.
M.V3ET. — Díanü. gniinJiasa estrena DE S. M. EL REI A AJAÇANT. Didel Brogmma Ajuna. l i . RVS'XO jous, extraordinària programa, amb
DOR. pel gran artista, WlLllAM S. quatre mognlfiquc-s estrenes, gran esHART, unu de les stvç* mlilors dovenimei: de la sensacional i tràAsalto, 12. Exlt LOYAL ALIATAR,
creacions — Aviat. l't-ora de gran gica peUicula, dividida en quatre ca- IIOSINE
altres importants números,
espe·.·tacle. LLCHECIA BOiK<L\, el pítols EL DOCTOR MABU9E (exclu- — Cada idia,
Aipeo-itifí Gran Tabaría
siva}. SENSE AJL'DA DE NINGL, pel
mi-s gran en prcteniaclo «*.-èiilica.
gran artista americà Gibson 1 altres. .•Vmericè.
GRANS Ü.VLUS DE Dl.-I IM ^SES

T E A T R E QOYA

Demandes
Caladora

VEU

Vendes

P

L1MOUSINE

J O
1827

G r a m o l a regia
venc par assumptes de família.
amb maira fica col leociú de 138
dlscoe de cipiebrltac» ranndlaU:
Caritso. Patei, Ualvauy, TituKuí'o. BeMPPfc l'areto, Gay. 8»Ki Harbn. \ ela, etc. elc. Valgaé tot plegat vora de I Cuo pos
selCTt. Hy dono per IJ».<. L<«rÍQre: a*.' tuipn-a Ideal d lnfurmació, KMnLla de les Flort, 16
anoncls.'-

LES MES PERFEC'TES
Oaaa Garcia Snarei
36, Rambla Catalunya
Telèfon «filó A,

Compres

L'anunci

més elicAi; 1 econòmic és l'Iniu l lat a les i>ltíarres deia batxofl de

l'EiiipresaliieainiiíomaclQ

BamUa Flora, IS, baixo»
Admetem anunci» per a tots ela
p«riò«Ucs.
Col·legi nois
V e n c mirall
Grans descomptes
o m'assóclo. Kfcriure al
oadro.H, persianes 1 estufa. C4- compro
Oúm.
£9*9. Kmpre<ía Meal d'Iniz, ï, 3. 0, !•...
luruiacio. Rambla de les Fio»,
K '.auoncU .

3

Caixa capdals

refroctArla. gran, iLwderna, U0.
Aifous,':

Traspassos

Avisos
Modista

P R O M E S O S
Trarfi^wso prlmar pis Trafalgar l^J p«4<«iei lloguer luxosaCases a vendre
mebl
Prea: V0.(.W perEi coD^tfcçlutieD Testlt» a preus r.-.-.j... uuwbiat.
Traute dlreeu». JosepA.
tou piManades. eabwdw t rjduna Tall 1 prova, 9 pua.
Cin
ve,
9.
primer,
priora.
pnnM. R. ïíegte. Plaía Lata Carrer 3epütu5iiia. 1* bsisos.
!>• U a 1
meaai.·.'i.piLL* D c i s a i I T a » í l i .

^ à t . - i B . - — K m a r t s . iS de íeb'rer de 192*

CA'

VEU

DE

CATAKDNVX

Unió d'Empresaris de Pompes Fúnebres, S. HERNIATS
A,
P l a ç a de Santa Anna, 24,

\*

Lïíltim avenç científic per
a combatre amb èxit segur vostres hèrnies sense
opeiar és el BBAQüEK
UEDIOAX. VIVES, ad
miracló de la Ciència Mèdica i sens parió al món.
Rebutgeu les imitacions.
Despatx: de 8 a 1 1 de 3 a 7

Servei Municipalitzat

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii;:iiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiim

C E

N T R

Districte
»
»
»
»

A L

T E L È F O N

1 Balboa, lletra F , Barcelt.'-Tel. A. 1895.
I Estafeta. Poble Nou, Wad-Ras, 236. —
Tel. 238 S.
VH Poble Sec, Campo Sagrado, núm. 24.
Tel. 3400 A.
VH Sans, Canonge Pibemat, 10 - Tel. 104 H
VIU Gràcia i Sant Gervasi, Menéndez Pelayo, núm. 133. — Tel. 757 G .

2480

A.

S U C U R S A L S

Districte IX Sant Andreu, carrer Sant Andreu,
ro 2 0 1 . - T e l . 264 S. M.
•
K Horta, Major, 27. — Tel. 99 S.
»
X Sant Martí, Montanya, 37. —
fon 234 S. M.
Hospital Clínic. — Tel. 332 G .
Sarrià, Reina Elisenda, 8. —
fon 107 H.

númeM.
Telè-

Rambla del Centre, 12, prai. -Casa VIVES
(TOCANT àL·

Telè-

UCSD)

RH0DINE

El públic pot utilitzar també els telèfons de les Tenències d'Alcaldia I quarterets de la Guàrdia Municipal

Tuboi de So
ComprimidM d i

L o s

Pozos

J
N
R
I

Mortiferos

A
E
E
N

Q U E C A S
U R A L C I
A S
U M A T I S M O S
F L U E N Z A S

Adoptada por efcuerpo
m e d i c a t de FRAMCIA

Fàbrica de Flors, Corones i Plantes
Tot

el qne • necessita par

a

fer-Ies

Antiga Casa T. COSXAH. Palla, 13 1 18, pral.
CATARROS
anUauoa y reolentca

. . •ii'-·-i, SI s£aa de los pozos se úaila
frecnentemente rontaminade y con este motivo puede
provocar epidemias. Es provechoso pues hacerla bervir y
ecoar cn seguida cn cada li tro del agua her vida un paqnete dc

r

TOSES,
BRONQUITIS
CUJiADOS RADICAT.MSNTS por ia

Sou
iGóin Pautauberge

LITHINÉSGUSTIN

ff(/sproo(/raPULHONB9

R O B U S T O S /

orewrKid»/.TUBERCULOSIS^^

y asi se tendrft tm agua deHcàosj para beber sea pura,
aea mezdada con vino, y que luchari con éxito contra las
c&ferme dades de los rifiones, de la vejiga. del bigado
1 del tnteetino. Però bay que evitar cuidadosamente las
imitacioaes y falsificaciones groscras é ineficaces

'

F U M A D O R S

KiaSTS

LA MEJOR TINTURA PROGRESIVA
ES

LA FLOR DE ORO

Administració de Fíiiiiües
J. LLAMnSI
De 6 a l
Muntaner, 28, principal

Osando esta p r i v i l e g i a d a agua
DDnca t e n d r é l s c a n a t n i s e r t l s c a l v o s

TENIR

UN BON PAÏDOR

f / oabeUo abundanle y hermoao
em e t m e j e r a t r a c t i v o d e l a m u j e r
es la mejor de todas las tiaturas para el ca ballo y la barba; no msnefaa el cutis oi ensaoia la ropa.
Esta tintarà no costiene aitrato de plata, j con au O M el cabello se
conserva aiempre flno, brillante j aegro.
Esta tintura se usa sin neeeaidad de preparación alguna, ni siquiera
dabe lavarse el cabello, ni antes ni despues da la aplicaoión, aplicàndose con un pequeflo oeplllo, como si fuese bandolioa.
8
F
i
O
l
*
rff*
O
l
*
n
Usando esta agua se cara la oaspa, se evita la calda del cabello, se
F l o r d e O r**o aaaviza,
se aumenta y se perfuma.
tònica, vigoriza laa rafces del cabello j evita todas ans enfermeL a F l o r d e O r o esdades.
Por eso se usa también como higiènica.
conserva el color primitivo del cabello, j a sea negro 6 castaflo; el
L a F l o r d e O r o eolor depende de màs 6 monos apUcaciones.
tintarà dejn el cabello tan bermoso, que no ee posible distinL a F l o r d e O r o Esta
guirlo del natural, si su aplicaoión se bace bien.
aplicaoión de esta tintarà es tan fàcil y còmoda, que uno solo se
L a F l o r d e O r o La
bastà; por lo que, si se quiera, la persona màs íntima ignora el artiflcio.
Con el uso de esta agua se cu ran y evítan laa plaeaa, cesa la calda
cabello y excita su creeimiento, y como el cabello adquiere nueL a F l o r d e O r o del
vo vigor, B U B M • • r é i · calvos.
F I O I * f i o 0 | * n ^ATA ASAA debeD usarla todaa las personat que deseea conservar el
•
u v W B w cabello hermoso y la cabeza sana
•
FI—.
•
t%
Ee la única tintura que à los cinco minutos de aplicada permite riL a r l © 3 * S i e U r O zarseeloabelloynodespidemalolondebe usarse como si fuera
baodolina.
I*s personas de tempertmento berpético deben precisamente usar esta agaa, el no qnieren perjndioar sa saiud, y lograrfin teoer la ca basa sana y limpia con sólo una aplicaoión cada ooho dias; y si à la
VW desean teilir el pelo, bàgase lo que dice el prospecte que acompafla i la botella.
De venta: prineipalee períumerías j droguerías de Espaüa j Portugal.

L a F l o r de
F l o r de
F l o r de

VEOETAX.X SENSE COLA

Oro
Oro
Oro

i s una g r a n riquesa, una f o r t u n a
inapreciable. Pair-Ho tot sense mo»

lesties, sense (adigues. sense dolors,
és un tresor que cobdícia aquell que
té l'estòmec delicat. — D ' a i x ò no

_ AMEU E N B
" COMPTE
Refuseu com «<•]•
tificades I'.-Ï caixes
qmm no partió la
firma dels únics
concessionaris per
Bspanra I.Uriach
I C* S r a o h , 49

en put menjar... — A i x h potser
em f a r à m a l . . . — E l metge m'ha
d i l que d ' a i x ò . . . Proveu tant sols

Tuit dics de prendre l ' E s t ò »

m e c A r t i f i c i a l , i totes
aquerles exclamacions desapareixeran de vostres llavis. A l i v i imme-

Dcmanc·-to *•
farmàcies i centr*.
d'específics

E s

l a

R e i n a

la de la V A L L
CC'RA L E S A F E C X T u N S S .
D E L F E T G E , HuNVON'
ESTOMAC. I N T E S T I N S ,
etc. etc.

U R A L I T A
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C u r a c i ó certa i
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A i g ü e s

D E S A N T

prompte.

de

T a u l a

D A N I E L

Girona

MANAN T I A L M I R A L L E S
Blcarfcooatadji, c41cicoï-wiI dlco-maueanosa. rarietat 11i
•:ii.<.:.-:iT·t:nical.

i Esfiní-*lina l carbl nlca com
i la de Ap'·IUn.nris. Doraat J W
j u n ro^alU deliciosa Ijebtntla rrc»i:n.
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