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La seva vídua Remei Servat, fills Josep, Carme, Nuri i Maria de la Mercè, filla política Maria Mercè Freixas, germà i germanes, germà l germana polítics, néts, oncle i tia, nebots, cosins i parents tots, el jove Ferran Armengol Tubau i la casa Roseodo M i r , preguen als amics
i coneguts el tinguin present en llurs oracions i se serveixin aasistir a l'ofici i misses que se celebraran demà, dijous, dia 8, a dos quarts
d'onze del matí, a l'església de là Casa Provincial de Caritat
EL DOL ES DONA PER DESPEDIT
NO ES CONVIDA PARTICULARMENT
L'Excm. i li'lm. Setiyor Bisbe d'aquesta diòcesi s'ha dignat concedir indulgències en la forma acostumada
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Valors - Cupons - Girs - Canvi - Cotons -Viatges
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Apartat de Oorreni iiftm.t.
( 4630 A.
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SUCURSAL A MADRÍD
Avinguda del Comte de Penaiver, núm. IS

Direcció teleRrSfica:

Josep

Morera

i

Ferrer

regidor de l'Excm. Ajuntament de Barcelona
morí el dia 2 de gener proppassat
(A. O. 8.)
La seva esposa Anna Grau I Ferrer, fills Josep-Maria, Maria-Teresa, Agneta, filla
política Maria-Antònia Ràfols, germans Joan, Carme i Josepa, germans polítics Franciscà Rovira, Miquel Rossell, Jaume Carbó, nebots, cosins, família tota, la raó social
Morera i Santamans i L'Associació de Drogueria, Productes Químics i Farmacèutics, en recordar als amics i coneguts tan dolorosa pèrdua, els
preguen que l'encomanin a Déu i se serveixin concórrer als funerals que, pel bé
etern de l'ànima del difunt, se celebraran divendres, dia 9 de l'actual, a dos
quarts d'onze del matí, a Tesglésia de la Casa de Caritat.
El dol es dóna per acomiadat

No es convida particularment
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BARCELONA

ha d'anar a admirar la pel·lícula, que no
é s d'intriga ni s ' a s s e m b l a a cap altra,

EL

DOCTOR MABOSE

rodejada d'un ambient intensíssím d'emoció,
realisme i misteri. Film d'art, tècnica i moralitat insuperables

ESTRENA, demà, DIJOUS
C u r a c i ó r a d i c a l de F O z e n a (Fetor de l'alè) Es requisit Indispensable que t*9
fU f*,tní i
de l'Hospital de la Santa Creu. COLL, HAS i OSE- noies que ens siguin tramet j
Ur. OUSI I VlCal LLES. Passeig de Gràcia. 83. praL - TeL 3274 A. per a la publicació "Inguln redactades en català i «unD oonoin_ i- n-_--__rttl dels hospitals de Paris. Vies Urinàries, Ronyons, sa tió periodUUca.
Ui. t. reroarilaU Cirurgia. Plaç* ürqulnaona, 8, l-^De II a 12 i 4 a 6
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hora que els aJtrcs dies, hi haurà
missa solemne, acabant amb ia rrserva i imposició üe la Cendra.
Es recomana als fidels les neCesslUta de ta caso.
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— lla mort el reverend 111c. don l e i d f i d A o j s d i u f m o r )
Pere Borgada í Corradas, prevere.
Era tlll de Barcelona 1 contava O-·ï
anys d'edat Va ésser ordenat de preanioj 'srcojoiop 0 sai
vere en 1880, exercint (43 càrrecs de
-Blti63Jj{ nos saaop
vicari a Monistrol. Castellar. Sant
Cugat 1 Sant Agustí. Al Seminari
-unj sns snbjod 9}
és mort cristianament
Consiliar va ésser catedràtic du Fllosoflu, i més tard de Teologia Dog,raàtlcai també director espiritual.
bamt rebot els Sants Sagraments i ia Benedicció Apostòlica
0 BZimjgjas 'nq^p
Havia estat capellà dels convents
de Sant Pere de les PueUes i de In
(A. C. 8.)
8^035 95 '0}t)3d8 3p
Divina Providència de Gràcil, així
La seva vídua Teresa Farga i Coma. fills Paquita, Teresa. Francesc, Josep (absent). Mortserrat
com confessor de diverses cases de
JOdSUlODOU -pAiS
i Lluis, germans Josep i Lluís, cunyades, nebots, nebodes i família tota, la senyoreta Roser Comas i
reUgloses.
I Orfeó Català, comuniquen la trista nova als amics i coneguts i els preguen que'se serveixin assistir | En el Sínode de 1SI19 se II va dedernè, dijous, dia 8, a dos quarts d'onze del mati, a la casa mortuòria. Rambla Catalunva, IOT. se^on. per signar el càrrec de censor d'ofici. I
acompanyar el cadàver a l'església parroquial de Jesús (Gràcia) i d'alK a sa darrera estada, Cementiri Nou.
actualment era beneficiat ie Santa
Maria del Mar i president de la Unió
NO BS CONVIDA PARTICULARMENT
Missionol de la Clerecia.
ANIVERSARIS
— Es a Madrid per a assistir a les
reimlons dels metropolitans d'Espa- En Rosend Mir i Pul/a. Marí tí 8
nya, el cardenal ar<iueblsbe de Tar- de febrer de 192S. Demà. a dos quarts
ragona, doctor Vidal 1 Barraquer. d'onze, a In Casa de Caritat.
— El darrer número del «Butlletí Va Josepa Bertrant i Coll, vídua
Oficial Eclesiàstic del Bisbat de Liey- d'En lavme Cvtnenja. Morí al 8 -le
Xefcrer de 1922. Damà. miases al Bonda., pobilca el següent amari:
• Bencdlcc'ó Pontifícia. Circulars so- •nedés, de dos çu«ns jc vuit a dotze.
bre desgreuges a Sa Divina Majestaii .Va Teresa Martgú i Enricli, vídua
Vla-Crutls. prestació de Jurament. Dl^d'En Ramon Ballte 1 Rlhas. Mori e! 28
curs pontifici. El sentiment de pàtria de gener de 1962. Demà, seran en
l l'article «Crec en la Santa Església». son sufragi totes les misses que es
CoUectn, comptes del colte 1 duplicatsdiran a la Concepció, moneetlrs de
de partides sagramentas. Bibliogra- Sant Pere de les PueUes i Jerònimes,
de Sarrià. 1 les que es diran, de vau
fia..
— S'ha publicat el búméM 2 de la a deu. a la capella del S. S. de Sant
revista «Catalunya Franciscana». Cor- Francesc de Paulo.
respon al mes do febrer i porta un su- PARTICIPACIONS DE DEPUN0IO
mari belUssim que ia fa una de les •Va Josepa Anglasell í Bvxeras. EnD o n
P e r e
S e r d à
i
V a l l è s
millors revistes en ei seu gènere.
La recomaneai efusivament als nos. terrada aquesta lanla al Cementiri
vidu de donya Qabriela J u v é
tres llegidors, 1 molt en particular alsVedi.
.Va Amctiia Taya i Ventura, vidus
devots de Sant Francesc.
ba mort a l'edat de 65 a n y a
d'En BeUsari Arüs. Oliveras. Enter—
El
doctor
Samsó
ba
donat
avui
aquesta tarda.
HAVENT REBUT ELS SANTS SAGRAMENTS I LA BENEDICCIÓ APOSTÒLICA
una conferència catequisüca a ia Lli- roda
En Francesc MUlet l Pagès. S'avisa»
ga
d'Acció
Catòlica
de
ia
Dona.
IA. C 8.5
de renterroment.
—S'ha fet a festa de l'entronització ràVal'hora
Josepa Maria Rovira i Bo*, vi*
Els seus afligits fills Roseta, Francesc, Pau i Maria, fills polítics Jaume Esberl i Francesc Oliveras, filles
del
Sagrat
Cor
de
Jesús
a
l'Ajuntadva d'En Josep Botaderas. Per voluapolítiques Matilde Batlle i Maria Assumpció Alayo, néis, germana i germà, germana política, nebots, co- ment de Besalú.
tat de lafinadano s'avisa l'hora de
sins i parents tots i la raó social Cemento» Miret, 8. A., preguen als amics i coneguts quefeltinguin
—
Avui
tú
ha
hagut
exàmens
per
present en llurs oracions i se serveixin concórrer a l'enterrament que tindrà lloc demà, dijous, a dos
l'enterrament.
a
la
renovació
de
Uicèucles
mlnislequarts de deu del mati i ais funerals (dues misses, oíici solemne i ia m ssa del perdó) que, per a I etern
Na Josepa Falcó i Grases. Entejtorials,
formant
«l
Tribunal
el
cadescans de la seva ànima, se celebraran acte seguit a la Basílica de Sarna Maria, que els quedaran
rada aquesta tarén. al Cementiri VeU.
n
o
n
g
e
doctor
Portolès.
ei
rector
de
eternament agraïts.
, Casa mortuòria: Carretera de Tarragona, 33.
En Pere Girbau i Genis. Enterrat
Sant Pere de les PueUes. reverend aquesta
tarda a PalafrugeOl.
.M'ijal,
1
el
catedràüc
c'aquest
SemiPer respecte a la santedat del temple el dol es dóna per despedlt - Vila/ranca del Penedès, 7 febrer 1923
Sa Consol Ariza i Gana de Rico.
nari P. Mendoza, S. J.
— La setmana entrant es faran els Enterrada aquesu tarda ol Cementiri
assaigs dels cants missionals que es Nou.
Ei doctor Pere Bergadà i Corrades,
cantaran a la nostra catedral Basí- prevere.
Enterrat aquesta tanla al
lica durant la vinent Quaresma.
VeU.
Opommoment s'avisaran lloc t ho- Cementiri
•
V
a
Margarida
i AUünira.
ra dels esmentats assa1gsi esperant Enterrada aquest Puílet
mati.
que es veuran molt concorreguts.
Miró i Morera.
— Ha mort ul convent de Sant Joan En Bonaventun
aquest mati al CaonnUrl
de Jerusatem ja Virtuosa religiosa Enterrat
Sor Agustina Jounou i Folch, als 50 Nou.
Avui: Sant Ricard, rei d'Anglaterra, anys
Carme Dauder l Posant. Enterra
i 89 de vida relíg osa. daNaaqueeta
i Sant Romuald, alat. — Dema: Sant — Had'edat
tarda.
estat elegit prior dels mér- En Vicens Caballero
Joan de Mala. fundador; Sebastià, i codaris d'aquesta
B I B L I O T E C A
L I T E R À R I A
i de las Cuevas
ciutat,
el
P.
Tomàs
Santa Elisenda, verge.
Enterrat aquest mati al Cementiri i
C
a
m
p
o
.
Quaranta hores: Demà, a l'església — Són Ja molts els periòdics do Ca- Nou.
parroquial de Sant Josep, a Santa Mò-talunya
En Basüi Alegret i Giralt. Enterrat
que han reproduït en llurs aquest
nica. Hores d'exposició: De dos quartspàgines l'art'cle
matí ol Cementiri Nou.
Ha sortit
sobre l'estat dels Na Àngela
de vuit del matí a dos quarts de sis de monuments que que
Coll i Janer. Enterrada
hi ha a Montserrat aquesta
la tarda.
tarda
al Cacnentlri Vell.
va
aparèixer
o
n
les
pàgines
d'aquest
La missa de demà: Sant Joan de diari. Dóna a conèixer aquella verMala confessor, color blanc.
1 excita a fer una bona obra.
Cort de Marit: Demà, Nostra Dona gonya
cl seu número cerres ponent al diTraducció feta per Joan Arns. de la
de ia Concepció, a Sant Francesc, En
de la present setmana cl re- A n u n c i s O f i c i a l s
famosa novel la de Plerre Banoxt
o a Santa Clara, 0 a l'Ensenyança (Ei-mecres
xampla', o a la seva església (Eixam- produeix «Revista de Sabadell*.
pla), privilegiada.
MANUFACTURES MECÀNIQUES D'ES
L e c h a u s s é e des
géants
Adoració nocturna: Demà, Torn dal
PART. 8. A. — BARCELONA
Snerat
Cor
de
lesi's.
de la qual se n han venut en pocs mesos a França
En virtut del que disposen els arti.
Vetlles
en
Sufragi
de
les
ànimes
del
més de 150,000 exemplars
eles 13, U, 15 16 1 18 deia Estatuts,
Purgatoií: Avui, Torn dels Uolors de
es convocà per al dia 24 del corrent,
MHtia. a le seva capella, Escorial, 155
Obra profundament emotiva, basada en la gran re
a les setze, a] domicili de S. A J.
.Gràcia). — Demà, Torn de la Immacuvolucló irlandesa de 1916
Pujol Nart (Portal Nou, 18), Junta
lada Concepció, a la mateixa capella.
ENTERRAMENTS
general ordinària per a l'aprovacid
Anyi i Caíanowu, vidu del balanç deifinitexerdei l renoPreu de', volum: 24S0 pessetes
—Església del Bonsuccés. — Avui. deEnNaJeroni
Rosa Roca i CarraV. Demà, a vació de càrrecs, l a continuació Jundimocres. a les si* do la tanda, la les nou del mati, a Vilassar de Mar. ta general extraordinària, per a la
Congregació de Senyores de la Bona
E D I T O R I A L C A T A L A N A , S . A.. Escudeüers, núreforma dels articles segon, tercer,
FUNERALS
Mort, practicarà ete seus esplrltuald
22. 24, 25 1 27 dels Estatuts.
m 10 bis, entresol, i • totea les bones llibreries.
exercicis, amb FJBposkló de S. D. M. Na Marta MasUorens i Pvig. Morí el 10,Es12.disposició
diposii sermó pel reverend don Josep Fau- dia 25 de gener. Damà, a dus quarts tar les accions areglamentària
de ia Sora, prevero.
d'onze del mati. a Sant Francesc. cietat, amb cinc d'.laes caixa
d'anticipació a
—Capella ExpialòMa del Sagrat Cor En Martí Camarasa i Cortes. (Mori
data. o poden fer-ho eLí
de Jesús de les religioses adoratrlus, ol 19 de desembre darrer. Demà. mis-l'esmentada
senyors accionistes ai Banc d'Espa•Casanova. 65 (xamfrà Consell de ses d'onze a dotze al Pi.
nya 1 Banc de Cartagena, o qualseCentj. — Tríduum de desgreuges al S'Enric Pascual i Llama,. vidu. en vol
de les seves respectives sucursals,
Sagrat Cor.
•primeres noces de Na Margarida Pvig.
amb la mateixa anticipa•Els tres dies de Carnavalf a les Mori el 25 del darrer gener. Damà, de presentant
el resguard corresponent per a
deu deJ mati. se celebrarà aüasa so- deu a dotze, misses a Santa Maria d«lció
facilitar-los la papereta d'entrada.
lemne amb S. f>. M. (!•• manifest.
Mar.
5 de febrer de 1983. - Per
A la del diumenge, predicarà «1 re- JVa Rota MasUorens l Puig. Mori oBarcelona.
ord del C d'A.. l'Administrador deverend Andreu Ausló, capellà de les el d!a 11 de gener darrer. DemA, a a
religioses udoratrius, quedant expo- dos quarts d'onze, a la parròquia de legat, i . Pujol Nart.
sat el Santíssim lUis als cultes de ia Sant Francesc.
íoml
tarda.
N'Eugeni Parés i Piera. Mort el 25
A les quatre es resarà estació Tri- de gener darrer. Demà. a les dea, a
68gí. Meditació, precs de desgreuges, Sant Pere de les (PueUes.
ÜTORITZKO LES NOTES DE LES
motet cantat, «eabant amb la reserva .VEsUmislau Beynals i Mayol. Muri A
Ul'ALS ENS PREGUEN LA PUBUCV
dí».VkOAd
8ÍA
I
t
l
V
A
ï1"
6
b
o
d
e
s
1
bateigs.
Antiga
Casa
1
benedicció.
el
2
9
d*
gener.
Demà»
&
du*
JUAIÍ- CIO, AMB ü.N SEGELL O UNA FIRi*
W a p S B B Ut? XU&O FARGUES, carrer de San| Pao. 3&. tttmecas de Cendra, s i» mateixa, d'onze, a Bettçac
MA QUE ENS SIGUI CONEGUDA»

D. Francesc Míllet i Pagès

Vida religiosa

El pas dels gegants
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conceple* en exlrems massa forts
SUPOSAT PENSAMENT
Melilla, Els va dir olri: Lluny de cer-nlfestaclons feies al migdia ien el preparava, dirigí un telegrama circu-sa
lar a tots ets capitans generals prohi-per al presUgi l l'honor mil tnr.
D'EN WIYLER car una guerra, la polRlca d'Espanya seu departament
terminantroent qualsevotl reunió Jo he dir que realment ia campaUn extraoidlaari del «tjérctto y ba d'ésser la de fomentar les rela- —De manera que és optimista vostè?bint
ue pretenguessin organitzar els caps nya és injusta, puix l'exèrcit iha re»,
.ViTnadu" diu formalment que oonelz cions d'antístat. Però, qui parla de —Ho sóc per temperament. Però q
oficials d« les guamlclons de ia lltzat una formosa cam^nya a Atri»
ei peruamem del general W«yler 1 relacions d'amistat amb els baifljws, creguin vostès que no ht ha cap di- 1península.
En aquest telegrema, al ca. reconquerint als territori* perduts
•sense haver-los abans vençut? Qui ficultat.
qu« Mfuest te ootn segueix:
de generositat envers ells sense (Juan ha arribat el president, els mateix temps que es negava autorit- l sl no ha avançat mes és perquè n»
'Per anys. per dies — dhi el peo-parla
Eanreot del duc de Rubi, — estic as abans haver aconseguit imposar- periodistes ban al·ludit s l'expectació zació als niUltars per a reunir-se. 1 se l'ha autoritzat per això.
per tant organitzar qualaevol movi- Aquestes campanyes ae premsa 1 la
6l»tlQt & la decadència d Espanya. los-laT
despertada pel Consell d'avui.
ment de protesta, es deia, dnma ma-passió que ba despertat el tracte del
Abans es movia roficialitat de l'e- Aqueixes paraules les recullo lo —No hi ba motiu — ba asseguratnera
enèrgica l forta, que, de no res- han estat víctimes els nostres
erato raó o sense, aa determina; sen-com a bandera implegable del meu ei marquès d'Albucemaa
pectar-se l'ordre donada, s'Imposa- qual
ban Indult a alguns ele*
tit. Aval no ee iperoep d seu parar. pensament t no sóc Jo qui fa moure- Els altres ministres ho han fet rien
les més serioses sancions. presoners
ments joves de l'exèrcit a manifesAfcane es movia l'attclalltat ed l'e- la. L'estan movent les cartes nom- cap manifestació.
En vista d'això, tal vagada, o per- tar llur disgust en Ux forma que bat}
xeroít amb lamentaUl« afebliment de broses que rebo. ies targetes que em
què el capità genera! desitjava co- cregut més oportuna.
I
IMPRESSIONS OPTIMISTES
la dlsctyUna. Avui calla abans que deixen i les visites que m fan.
concretament l'opinió deia ge- Res més que això.
tot, com podria ter-tto un oos subal- Espanya no quedarà deshonrada Las impressions d'última hora de nèixer
de la primera itogló amb coaquí ha circulat una carta ea
tern clvü
perquè bl ba espanyols que no ho la tarda semblen ésser més optimis- nerals
mandament als convocà, primer, 1laPer
qual
ho botega el noble afany d*al.
<La quietud dels poEbles és aoonsola-volent
tes per al «ovem
als coronels, després, n una reunió,gun o d'oguns
jovos oflclas d'oQrmar I
dora sempre,, en adlO que benaTlda el
que s'ha otíebraf aquest mati a la enrobustir el prestigi
L'ACTITUD Dl L'EXERCIT
L EXERCIT I EL GOVERN
de l'exèrcit, pto.
Govern de la nació; però sl ella deCapitania
general.
Madrid, S, 8-30 Dit
posant els remeis que Jutjaven més
mostra esoeptrld&me, lndlX«rSncla o
Madrid,
6,
tni
tarda.
oovandla. cal renegar de la quietud, Segons Informes d'origen oficiós, Els elements militars es mosiren EL MINISTRE I CL CAPITÀ QENE- eficaços.
perquè ella emmetrina la nació, com la conferència celebrada aquest ma- reservats sobra raaaumpte del dia. RAt
Ho terminat dient el general Orozes correen; on les aigües d'un bassalti entre el ministre de la Guerra i No obstant, iots convenen ea què no
co
que mal estigué com ara ta guarMadrid. 6, g'IS nit, nició
es tracta d'una maniobra política,
no s« les mou.
de Madrid en un tan alt esperit
el capità general de Madrid ba estat sinó
d" un legítim desig de ralvmdloa- Referències autoritzades diuen que de disciplina
1 de submissió al p *
Amb silenci,flaten l'esdevenidor moll Interessant
la
conferència
celebrada
al
migdia
cló
de
l'honor
d
e
Jes
armes.
d'Espanya, ve assistint a l'acnuadó Com ja hem dit, el general Oroz- £1 moment inicial d'oqoest movi- entre el ministre de la Guerra i el der civil.
1 mUliar que se segueix alco havia presidit en el seu despatx
general de Madrid, s'ba des- •' BL MANIFEST MILITAR
en efecte, es produí entre «£s capiu
larroe, de^nés d'aqueSl conveni sig- oficial ona reunió de generals, a la ment,
Snatoifüea
e
n
r
o
o
a
i
a
t en termes d'una extremada :
Madrid. 6. 10'3ü nit.
artillers
del
cair.6
de
Vlcàtvairo.
D
o
s
en 1894.
qual ha assistit el general Cabane- capitana del 12 Heugor d'arilllerla, correcció,
dins, per consegüent, dels
manifest que amb la signatura
<Ama> iota oonsi de nació per a vol- lles en representació de l'anna de ca- que es tretbon a l'esmentat íjoc, discu-limita de la més gran subordinació 1deEI Cn
capltàn del EJèrctto espaiVM»
valleria.
guts companya d'armes. Jo podria dir
circulà ahir entre l'element militar,
tlen acalonulamént sobre els últims reapecla.
que ban obrat més alenem a les sug- S'ba apressat el capità general a esdeveniments
desenxotllats aJ Mar- Segons els nostres Informes, él ge- deia que la intromissió de la política
gestions polititrues de Governs poc dir al ministre de la Guerra que no roc i la situació
i dtn-neral Orozco Ita exposat al mini aïra 1 la imperícla del comandament imcapactiats que a la condició de cap portava cap petició, sinó l'expressió terdicte eo què es d'Inferioritat
troba JExrcU ac- quin «ira l'estat d'opinió dels cossos pediren que s'arribés a Albucemaa
d'un exèroU que per dlsclpUna als d'un estat d'ànim de l'oficialitat de tualmont. En la discussió
amb l'acció de les armes per a casM pren- armats d'aquest districte.
seguia.
la guarnició de fMadrld tram?ada gueren pari altres oflclafls, 1 acalo- Es tradueix aquesta opinió en el tigar en forma deguda les inímma.
En 1874 era lo mariscal de camp dintre de la més rigorosa disciplina rant-se redactaren un manifest, en fervent desig de què s'exigeixin i nes ferocitats dels rebels, proposant
a València 1 vaig harver d'onoarregar-dels caps i oficials.
el quaU s'excitava tols els altres Cos-depurin tota mena do responsabili- quo se solllcitiis del govern ei càstig
ma de la Ca^lianla general.
mmediat dels quo amb impla sanya
Es mostren condolguts de la campa- sos a secundar la iniciativa de com- tats, ja en Il'ordre militar com en el Imartiritzaren
als captius, sense que
& ministre de la Guerra, en repre- nya que vé fent-se contra l'oxèrclt l batre Immediatament aquestes cam- civil i administratiu.
Santaeió del Govern, ecn donà ordre desitgen que es reivindiqui, al mateix panyes atemptatòties contra l'honor Ultra això, es lamentà el general aquest càstig ocUicltat impliqui afonys
per a empendre unes operaaioos ambtemps que eleven el govern la mès mil llar. exigir la depuració de res- Orozco, on nom de la representació de conquesta nl contrariï els planí
las quals n© estasra d'acord. 1 jo. ge-infranglhle mostra J'aoneslò | dlscl- ponsabilitats tant en l'ordre militar que pantava. de la persistència de dels públics poders, havent d'efectuar
com ou .Vordre poiltlc, 1 que, sensecampanyes en deieimlnada premsa la represàlia soldats voimtaris comneral de otettya reUeu que altres que püna.
amb postenlorttat siban trobat en cir- D'una manera clara 1 concreta, ^aceep excepció, es compleUcln els càs- encaminades a molestar l ferir eds plementats amb una legió d'oflcJalsDíu també que això no significa un
cumstàncies anàlogues, vaig damanar quedat patent en la conferència cele- tigs Imposats, per tal que les aranca sentiments deia Institut» armats.
dignament el ppeeti>rl No s'ba parlat en la conferència ressorgiment de les passades Juntes
efl meu TeempOao.
brada que l'exèrcit, en exterioritzar recobressin
Flnabneat s'indicava en «1 de cap altra cosa. nl sfia fet
Un general obeeix un altre generalel seu disgust, no ba pretès infrin- perdutmanifest,
la necessitsit d'anar capreferencleaprolootee que guar- de
es quals els 5upo?at5 flrmanta ntj
en campanya, peco un general no bagir la disciplina 1 sl On'camem exte-citat
n·eron4p0rtlJarií.
amb tom urgència oorrro Affiíwxcnes dessin
à* fer operacions militars manades rioritzar una exaltació patriòtica, senrelació
directa
m
indirecta
a
m
h
1
el document que és pr 1 castigar en Abd-el-Krten i els seper governs quan són conti* la prO- se que tingués ei més lleu Intent quaços
les
crueltats
c
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m
e
s
e
s
a
m
b
eïs
castigar
a
lots
ets culpables del
aculoos
a
Alhucemas.
pla consciència, perquè no rexUnelx d'immlscutnse en ta política dels gonostres presoners. Aquesta fulla £1 ministre, quant al primer ex- desastre, puix ara que vénen a files
de euipa l'aceiar ordres sobre el des- verns i menys indicar orientacions ela
ifirmadaper «un capità esha fet present ell general Oroz- ets nous reclutes no podrà explicaronrotllament de combats, que sols que s'interpretarien evidentment com Impresa
panyd·, oi milà prorusament per tots trem,
co que radiual Govern havia pujat se'ls el què significa le* virtuts d'ah.
competeix ui que porta les trepos al a flaquesa del Jurament que presta- eia
llocs
de
banderes
d»
ies
caserall poder defensant prèviament els nogaclò 1 sacrifici sense femor a (pw
sacrlflol i no al que forma part d "unren davant la bandera
nes de Madrid, 1 àdhuc moltes arn-seus
campon··nw, l'exigència de ies amb un «omrlure recordin a's qu4
gaMost
baren a diversos tndi>«4s d'Espanya. responsabilitats
A
L'
E
NTRADA
D
E
U
CONSELL
civils 1 militars, la fuglren a Annnal i als que ea aquelW
Oreus ban esiad las ofenses Inferlqual
exitrència
menté.
I quant al se- dinclls moments nn saberen complir
des a Eapanyn en dtetintas èpoques, A tes cinc de la tarda s'han reunit La iniciafll·va abastà l'efecte ceavet gon particular, el senyor
Alcalà Za- amb el seu deure.
els ministres a la Presidència per a Quasi tots els caps l oficials es mos- mora tia enpressait afi capità
però mal com la recent.
general Parla tamM de la Conferència de
traren conformes en què el decònan que té Jurisdlocló (per a aquells
No hi ha res comparable a les ve- celebrar l'anunciat Consell.
Ptóarra quals derivacions de detenxacions serenes pels militars i pal- L afluència de perioautas era ex- de llF.xèrclt exigia sortir del sUencl Uiments que procedeixin dins la prooeció de l'avanç censura. Assenyala
1 passivitat en quèfinsara haviasen-se perjudici de l'acció que enllei.
traordinària.
sans captius.
el que amb detenció 1 amb una reiteEo 1859. i es agrasAons o Ceuta, El ministre d* Foment ha manifes- romàs.
terreny
clvlt
aconsellen
les
circumsrada campanya de premsa es fve
tat
q
u
e
arribava
al
Consell
u
n
xc
Seguint els tràmits legats, l'oflclali- tàncies.
lonrierrocament dlsnes baUltaalons
culpant
sense rao l'Exèrcit 1 dlvorabans
d
e
l'hora
anunciada
perquè
lat elevà una solllcltud els caps. en
del camp espanvol i l'arrosscgameot
conferència, pels termes clunt lo totalment del poble.
l trepltjacnetit de l'escac, fou motiu et president l'Li havia citat amb l ob- la qual, de manera respectuosa, en toenD'aquesta
què
s'havia
desenrotllat,
se'n
feliRUfletent ipetquè en la memorable ses-Jecte do parlar abaris d'assumptes delde preo, abans que de protesta, ma- citen les persones que la coneixien, I PARAULES D'UN MINISTRE
nifestaven Üur desig que s'infil- n'haurà donat compte als seus com- '
sió d'octubrs d'aquell any demanés seu departament
U
ministre deia aquesta tarda:
ODonneU a la cambra la dedaració Pel demés — iba afegit el senyor gls. com més aviat millor, un seriós ipanys
d'aquesta tarda el —
; n• Estem
en presència d"un pla,
de guerra al Marroc, fonamentont-se Gsaset — porto al Con>el expedientscàstig a >s cSbtles d'Altocemas. La ministreendeel laConsell
Guerra.
d'un vestíssim pla, que ba de fraen els ultratges fets a itbonra de ta que quedaren pendents en l'anterior mateixa oficialitat «'oferia per a foro més bé. que ha fracassat
mar una grossa columna i avançar
nació.
per manca de temps.
PARLA SL OAPITA GENERAL cassar,
ja, puix tendia, com altres molts, a
eE territori de Melillafinsapoderar- Preguntat
Anirà vostè a construir un port p
el
capità
general
sobre
Bla caps de tots els partiu apola- a —
que siguin exigides les read'Alíiueemat Al mateix tamps
ren calorosaraem el Govern que pre- la costa d'Alhuoem&sf — ha pre-se
del dia, ba contestat' evitar
poiisabilltats pel desastre.
s'efectuaria un deaamtercstxieat u els—assumptes
•Ulla l'esmentat cabdill, que ei s de guntat bromejant un periodista.
E
s
inexacte,
absolutament,
lot
el
estat molt clar. EL) per'
novembre tou nomenat general en —AUude xen vostès als rumors d'a-Aydlr.
que es ve dient sobre combinacions El Joc ha
han tret el cos, per mascap.
quests dlee? — ha replicat el ministreEn aquest document eà deia que to-0 peticions dirigdes al govern. No «onatges
sa, 1 a aquestes hores ja poden asta vegada que entre els c:<ps no hl- existeix cap altra gestió particular, segurar
H 2 d'ootubre de 1893 una secció de Foment
que de tot això na quedarà
bavla
au
tort
at
moral
p
e
r
a
portar
d'enginyers que construïa el (ortl de Jo, tancat com estic en el meu mi- els soWmts a l'operació sobre AUiu-concretada en una carta o circular ol el mal
d'una lamentable
Sidl-Ou&rlacb fou agredida inespera- nisteri, sé poques coses d'això, enca-cemas. fossin «Is alferes, el tinents, que ha corregut de una mà a faltra temptativa record
ra que' crec que tot aixo obelrà a al- els caipltans, els qui es comprometes- sense que s'hagi adoptat sobre ellu . El governfrustrada.
damenl. Ens oaosanen baixes; reper- g
té una missió sagrada
n moviment noble 1 patriòtic. A sin a realitzaria. 1 afegien que tt6 «scap resolució.
cutí el fet a Espanya, es trameteren vu
per
complir,
la
les
eure sl m'equivocaré. A que no hl ha
forces I et general Martínez Campos res
Poden afirmar vostès que tota la Wrcumstàncias iquqedeli imposaren
volia
Imposar
nous
sacriflds
al
solexposà
en
contra
la
disciplinar
fou nomenat general en cep. Ea casguarnició de Madrid, a la qual m'es- nota oficiosa en la qual declarà lala
dat
1
que
u
n
a
vegada
complerta
llur
tiga I sl no es féu amb mée Intensi- El senyor Chapapiieta ha estat in- missió, deixarien ei Covem en cenn- tic referint amb aquestes paraules, seva resolució d'anar a la Implantat fou perquè el germà del soldà se terrogat també sobre rassumpte del pdeta llibertat per a resoldre vom li que es troba per complet a les ordres tació
del iProtectorat civil per convé*
dia.
D'oncarregS.
conringués el problema del Marroc. 1 disposició del govern, sense qu. nlèncles, per exigències del pal»; 1
A 5 de març de 1894 va slgnar-so —Jo sóc UQ ministre de tercera ca- El prec dels oficiaUs fou elevat pels exlste xl el més petit propòsit de po- Jo sense opció per a seguir cap oltro
tegoria
el conveni.
cap mena de dlficuutat a la seva procediment 1 en compliment d'aops als coronels, i aquests ho feren sar
Per l'artlcl* primer, els rifenys Després ha arribat ei mlniaire de c
questa promesa 1 en la d'aquella alactuació.
saber
als
generala,
els
quels.
a
Uui
ran penats pel Solda, 1 s'afegia: St Marina
No podia ésser altra cosa. almenys tra que es reforeix a les responsabitorn
ho
transmeteren
al
capità
g
e
n
e
litats, té compromeses la seva forma•1 Govern de S. M. Catòlica no cre- — No duc res — ba dit als periodisexercint don Gabriel Orozco la capi- litat
ral, senyor Oroaco.
1 el seu prestigi, segur que ha
gués suficient el cèstlo aplicat ah tes.
tania general de Madrid.
(Els
termes,
en
síntesi,
assenyalats
culpable*, podré exigir de la manera -Està tranquIUa l'ArmadaT
Aquest mati — ba continuat al ca- d,e salvar totes dues coses.
pe?
i'oficialitat,
són
els
s
o
g
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e
n
t
a
:
més terminant al de 9. M. Xeriflana —Això mateix. Molt tranquIUa. L'e- •Primer. — Sortir al .pas de les p'tà general — be reunit en el meu i
la imposició de la pena en grau ma- lèrclt també.
PARLA LA OFICIALITAT
que «s vénen fent contra despatx tots els generats l caps de
—Aleshores, tot teminarà en solu- campanyes
jor.
cossos
de
la
guarnició
d
e
MadritL
l'Exèrcit
taxant-lo
d*
nagllgeni
i
de
Als
casinos Militar i la Penya,
Aqueixa ès 1 Espanya digna, bono-ció pacífica?
La reunió ha estat llarga i en ella s'hau fet entre ets oficials que als
covard.
rable. amb governs que mantenen la —Es clan Jo be estat al ministeri Segon. — Erigir el càstig rodó. de-hem canviat Impressions i cap dels
casinos concorren els naturaü
seva immaculada nomenada en 'a de la Guerra, parlant amb el senyor ünltlu. dels rasponsaWea pel desastre presents ba expressat el des g de re-dits
1 hl ba hogut dlscusAlcalà Zamora l crec que tot està de Mellllà, siguin miutar* n pollilcs. querir al govern per uua o altra ac- • comentaris,
Història.
aions acalóradeï
trpnqull.
S
e
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n
s
s
e
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l
a
(hi
havia
baAqueixa Espanya ha de ser sempre gul una reunió a ta cap tanta gene- Tercer, — castigar inimedlatameiatuacló.
En ço que hi havia unanimitat era
0 precisa esborrar aquest nom o do- rat
a Abd-el-Kffim 1 els cabllenys afectes Alx". doncs, no exlsteU oj més petiten el propòsit de no vestir t'unii
dvlla
ha
resultat
q
u
e
n
o
exismot u per a suposar que l'exèrcit en formofinsque els poders públics no
nar-n'bl un altrefinsque ipugut os- teix cap molèstia d per al govern al catxlill KiieL
nl la guarnicò de Madrid
tentar el que durant tants de segles ni per a ningil
Assabentat el oarpltà general del general
facllltau a l'institut armat perd'Imposar llur voluntat al llur donin
ha portat aoía honra.
disgust que existia entre els militars, tractin
a
relvlndlcar^e,
i la reivindicació
erlerlorízat en converses I reunions, desig.
sigui categòrica I compensadora de
Jo no puc oblidar, jo no oblido, un —Alxl. doncs, no passarà ren?
discurs d'aquell Insuperable treni go- —Es clar. S'imposarà la sensatesa primerament i en un llarg escrit El que passa és que ea t'exèrclt passats desencerts.
puix ela mUitan són elements sen- després, eft donà compte al ministre existeix un potlu de d «gust Justifi- Cns oficials. Interrogats pels pevernant lUustre, que s'anomtnà Ca- sats
i els marins més sensats encara. de la Guerra, en la seva visito d'ahir.
cat davant <ls comentaris que pú- riodistes, delem
bo vas del Castillo, dirigit als conservadors abans que t'obrissln les Cam- El ministre de m Guerra s'ha limi- Alxl que ei mlnlwre de la Guerra blicament es fan en ei seu deshonor. Nosaltres no volem méi que sorta*". çet a tractar de lafluenade tal a dir que as ratificarà tu las ma- tingué oonalTamK <te tat al que ea S'baa publicatrecentmentuteprem. 4 xíi d'aqnaaia AituaOA i acabat d una
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LA ,vüU DE CATALUNYA
tfeg^da amb tameü etjuivkat ions, Her a demi a les onze, està convo- pretext, una careta, primer fuu una altres, accentuaren sense reserva el presentaciuns obreres de tots els mapuix ni tot l'exèrcit rf que estava >'uda una altra i - unió de cajpifi de cos.petició; més tard. una t-xigéncia; ara seu pensament que pot resumir *e en Usu> polítics.
aquestes paraules.
Es dona compte d'una (pontocia *n
a l'Aírlcn. ni tot él qu« aül us va EL CONSELL DE MINISTRES és un anhel separatista.
batre esiü íormai per mültars iioRefereix les diverses crides fetes Respecte a l'exèrcit, necessitat de la qualfigurenles bases per a crear
Jents. L'única manera que l'etèn.·lt Moments abans de les deu de la pels catalans als països esóaugen, 1 la seva col-labotacló i manteniment els estatuts que avarquen totes le»
pugui recobrar el seu crèdit, est& ennit lu abandonat el Consell el ml- recorda el viatge que feren a Parts de la política que es traçà el Govem asplruclons de laregió,tant <n l'oiv
dre econòmic com en l'industrial.
la depuració de les responsabilllats, nlstie d'Esstat senyor Alba, anunciant dos ex-tnUüstres de la Corona, per a respecte al Marroc.
però entengui's que aquestes han que s'an anava a procemr a la redac-demanar a Ciemeoceau que portés El President, en fer elresum,fe- Els representants d'alguns municid'èsser generals 1 no Umllades sols ció de la nota otleiosra. però que ell el petit plet de Catalunya al si de salicità al ministre por l'encert amb pis sostingueren la tendència radia l'elemeni armat, sln6 esteses a toUs'avançava per estar invitat a sopar Societat de les Nacions
què havia portat la negociació del cal de separar del nou organisme
aquells que per oblit o deixadesa a l'ambaixada d'Anglaterra.
tots els polítics, negant-los-hl la seRecorda
també
un
missatge
dirigit
dels seus deures en comte de cor- A un quart de deu ha terminat el a l'ambaixador d"Anglaterra, signat plet.
varepresentacióde diputats provinEl
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regir defectes «xistnls. contribuïren Consell de ministres. lacUuant-se la pels senyor» Puig i C.adafalch. Vallès en crear l'estat delregistrecivil per cials per considerar fracassat el sisa que aqueixos defectes saugraen- següent nota:
ema polític, segons ho prova la
Pujols i altres significades perso- als desapareguts en campanya, fixatcelebració
tesíin en la milícia, per a després «El Consell de ministres reunit avuiinalitats
de l'Assemblea.
el
termini
d'un
any,
perquè
una
ved
e
la
Lliga
Regionalista.
presentar-nos, com actualmom està
(assabentat amb satisfacebó de Tot això demostra que els homes gada transcorregut puguin llurs fa- En aquest punt es discutí ampli.eucrelnt, com una tusütució inser- . s'ha
le noticies què 11 ha coiíiunicat e| de la Lliga són separatistes.
mílies I Interessats percebre les pen- ment.
vible.
j la liuerra afirmant la disciplina de deS'estranya
sions.
. La tendència del nou organisme seq
u
e
ei
du-eurs
darrer
rà recaptar 1 raUífioar Jes conclusNOTA BURSATIL
Tols neguen que la seva actitud les forces militars.
del
senyor
Cambó
hagi
irubut
ressò
El govern ha ratificat, •unànimement en agrupacions tan Importants de la La Borsa, dintre de la pobresa de sioiis quan siguiu aprovades per un
íespongiti a mòbils polítics.
la setta resolta voluntat de desen- política
espanyola com la inaurista, negociacions, es presenta ferma, na- gran nucli.
JUDICIS OE LA PREMSA
rotllar el règim de protectorat civil i en honies
e tan Vater com el se- venl causat excellent efecte el que la Le» representacions seran corporaEls periòdics de la nit dediquen al [Marroc u que Vé responent d'en- nyor Üssoriod1
Han cregut,qüestió mUitar hagi estat soluciona tives i començaran a IUHCÍOIUM I»U'
atenció preferent a la qüestió mlll- çà de la seva constitució, segur del sens dubte, que Gallardo.
avit^t com siguin nomenats els corel
•leuder·
regiona- da favorablement.
concurs que amb elevat esperit ha listarectificavala seva conducta
tar
responents delegats,
L'Interior
c
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m
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t
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t
puja
1
0
cèntims
•Diari Universal» fa una crida a la de prestar l'exèrdi.
d'altres i es feia espanyolista. La en tancar a 71'10.
C
OFICIAL DEL MARROC
prudència i al pmriotlsme
Ei Consell aprovà un projecte de fealitat demostra, amb tot, ben el Els altres deutes de l'Estat també OMUNICAT Madrid,
7. 2 matinada.
«El Heraldo» estima que la venjan- Reia] decret de Gràcia i Justícia so- contrari, i ben clarament es veu en milloren.
ça que demanen alguns contra els bre inscripció en el Registre civil dels el tracte de favor que en el mateix Els valors Industrials i de crèdit, Nota de Guerra del dia 6 de febrer.
beniurriagnels perpetuaria la discòr- desapareguts en l'exèrcit d'Afrlca.
discurs dedica als dissidents de la encalmats. notant-sefluixedat en les Zona Oriental, a les 23. — El comandant militar d'Alhucemas en telegradia, fem àmposslble l obra de paci- Aprovà també els següents expe- Lliga, al grup d'Acció Catalana.
accions de ferrocarrils.
a d'aquesta matinada, cm participa
ficació.
dients:
Tumbé el poble de Madrid ha mos- Els francs pugen seixanta cèntims, m
que
anit passada, a les deu. feren ets,
1 afegeix: cUna barbre venjança, Cuerra—Excepció de subhasta de trat
en moltes ocasions simpaties en quedar a .0 70.
moros damunt la plaço trets de fuBO podria thser — estem conformesles obres de terminació al Ferrol d'u- pels catalantetef,
Les
lliures
milloren
quatre
cèncalent
en
l'engany
i amet ralla do ra. No es va conünib aquest Judici — toès que el pre-na instaUació de liiun elèctric i conce- d'aquests, que signaven que ells no tims, i les lires i dòlars segueixen sell
testar.
ludi de l'abandó del iMarroc. Espa- dint la Medalla de .Sofriments per la preteuefi IViimnament de la sobira-ofertes.
»ya s'acomiadaria lot demostraïu pàtria a un cap i diversos oficials. nia espanyola.
Aquest mati. a les nou.repetirenel
Que ès implacable amb el qui l'ha Hisenda.—Aprovant la distribució de
LA POLICIA
foc. al qual contestà la plaça amb
Ks refereix novament a l'agllacló A la direcció d'ordre públic han fa-fuselleria 1 ametralladores disparant
ofesa Però com a base d'un prodel ntes I concedint un crèdit dedels
elements catalanistes, i diu quecilitat la següent nota:
tectorat, que significa convivència 1 cabals
només quan es vela blanc.
U
l
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O
.
O
O
pessetes
per
a
serveis
d
e
saafecte, el cíistic cruel i relrassat se- nitat militar, un altre de 1.500.000 pes-si existeix, és únicament perquè els Es completament inexacte el que SI continua l'agressivitat de l'eneespanyols han tremolat sem- omuniquen a alguns periòdics des mic, es farà ús de l'artlllerta.
ria obra d'insensats.
setes per a combatre ta llagosta i un Governs
com u dones davant les peticions cde
Barcelona respecte a que eL senyor No hl ha hagut jtes de nou en el
Recull també la creença que da- crèdit extraordinari de 400.000 pesse- pre
les exigències dels hornes de la Fernàndez
Luna hagi instruït 110 ex- personal.
rrera d'aquest moviment h! Ha una tes per al primer Congrés Espanyol iLliga.
pedients contra aspirants i agents La posició de Sldt-Mesaut fou tlcampanya política.
a Ultramar.
que les seves paraules van dels instituts de vigilància, 1 que en rotejada. sense novetat, essent aques'La Correspondència de lEspaíla» Instrucció pública.—Autoritzant l'e- a Suposa
ésser
tergiversades
pels diaris de ells es demanen G0 sttsJiensio'nB d'em-ta l'única en el territori, a part de
•aplaudeix la «gesta igenerosa de l'o- xecució
de les obres d'edificis desti- Catalunya que II dedicaran
plou i sou.
la que transmeto entelegramaanfteialrtat espanyola, però considera
nats a Direcció generat de rin«titut tota mena d'injúries però ell àdhuc
ha
d
e
referenta Alhucemas.
Està
m
a
n
c
a
d
a
en
absolut
d
e
fonaque al Govern correspon resoldre Geogràfic
i Estadístic, Escoles Froem- dir que el seu major orgull consis- ment la noticia de què 14 encarnis terior
quant 3 la necessitat d'aquest sacrl- ben a Pontevedra
Aviació.
El grup lleuger va recoi de Comerç a Valla-teix en ésser europeu, en ésser es- havien estat enviats a Madrid em nèixer am—
fti·l íieroic i respecte a d'aporliiaitatdolid, Instituts d'Ovledu.
b deteniment, malgrat el
Lugo.
Al
b
apanyol,
en
ésser
català,
e
n
esSer
d'un desig noble, però que requereix cete i Salamanca i ampliant la refor- barceluiii, 1finsdintre Barceluna. enqualitat de detinguts.
mal tetnps. la part del front enemic,
ocasió adequada.
davant de la posició de Tizzí-Azza.
ma del Museu de Belles Arts de Va- haver natícut al passeig de Gràcia,
NOTES
D
E
MELILLA
no veient cap, obra nova de tortlflcaL« generalitat del pals — afegeix —
lència.
però
ha
d
e
dir
també
que,
c
o
m
p
a
ni moviment deterraque les }a
opina que ei monient per a l'empresa Kument. — Subhasta de les obre* rant la història de les altres nacions Melilla. — Demà se celebrorà Con- ccló
onegudes davant l'antic emplaçaque avui es ressusciía nnuib itam pairió-d'explanacló i fàbrica dej tros primer amb lo d'Espanya, cap pot aventatjar- sell de guerra contra els capitans de m
Ücs esiirauls estava indicada la molt del ferrocarril de Val de Soían ai Me la en hidalguïa, en generositat i en Infanteria Ferran Serra I Marc Na- ent del canó.
varro, per negligència en actes de Zona occidental, a les 24. — Sense
temps i quo es va iperdre en les recultura.
servei.
sol unions de la Conteròncia de Pizar- diterrani.
novetat.»
ra. Aleshores Espainyafawiadonat OPINIÓ OE OON MELQUIADES AL- El comte de Santa Maria de Pomés Han marxat a la península els exDE GOVERNACIÓ
and) generositat i fervorosaaueni tot VAREZ
ha estat molt aplaudit.
presoners don Alfred Larrea, capità
quant eio necessari -rri homes i di- Aquest mati ha visitat el comte de AMPLIACIÓ DEL CONSELL d'artilleria, I l'alféres de lumplement El ministre de la üoyernacló ha
ners, acamulant 'tols el mitjans ma-Rumanoncs el cap dels reformistes,
del regiment de cavalleria d'Alcàn- pregat aquesta matinada als perioterials en abundor i exaltant l'espe- don iMelquiadcs Alvarez, el qual, en Ua començat «1 Consell de minis- tara. don Julià Ma roto 1 Pérez del distes, en nom del de la Guerra, que
rectifiquessin la notícia acollida per
tli .públic iper n crear tina moral vi- son*r. ba estat interrogat pels iperio- tres donant compte el de Oràcia, i Pulgar.
un diari ie la nit. en la qual es díq
gorosa en leó uopes expediclonaries. distes sobre l'objeiJte de la seva de- Justícia, comte de Romanonei9, del També marxaren llurs respectius
Si aleshores s'hagues exeixàf una ac- tallada conierèncla amb el ministre seu projecte de R. D. sobre la Ins- pares el general Larrea i e'l marquès que en la reunió d'aquest mati a Capitania, s'havten dirigit al Govern
ció míliiar de ríconques'.a del terrt- de Gràcia i Justícia.
cripció en el Registre civil dels deflj de Santo Domingo.
i comminadons.
l i i i evacuat i una acció de càstig
a
4
>
a
r
e
g
u
i
s
e
n
l'exèrcit
d'Africu.
in-Se
sap
q
u
e
el
capità
del
transat€A senyor Ahvarez s'ha negat a ma- closes. les observacions formulades làntic «Antonio López» ha demanat terminis
també contra les. tribus que ían ale- nifeaar
Res
d'això
és cert. com tampoc el
l'assumpie que havien trac- pel ministre de la Guerra. .
vosanieni ens íraïcionaren i ton bàr- tat.
riimor acollit per l'aHudit periòdic
que
se
li
concedeixi
l'ascens
a
oficial
tiarament «ns combateren.
qual es diu que els militars hadesprès s'ha plan- tercer del dit vapor a don Emltten el acordat
Preguntat novament sobre els as- Immediaianient
en l'esmentada reunió
el plet militar, i el de la Guer- Puértolas, el qual estigué a la plat- vien
«La Època" també dedica el seu sumptes ipollíics d'aennalltat, ha dit tejat
que no es permetés la celebració de
senyor Alcalà Zamora, ha co- ja d'Aydir eí dia <lel rescat dels pre- cap
fons a l'actlt-ml dels elements anmais.que l'actitud en què s'han col·locat ra,
Consell de guerra sehsç que . prèmençat dient que en la seva qualitat soners, des de les sis del mati finsviament
reconf ixent que els seguits atacs de els militars no tenia raó d'ésser ni d
exigides Içs responsae" ministre, no s'havia sentit coac- a les set de la tarda, dirigint els bilitats dfossin
qui; hn e»taK objecte l'exèrcit han de- troba ressò en l'opinió.
e caràcter polític.
per cap dels seu» subordinats, treballs d'embarcament dels captius. ' Ha afegit
H'iL·iat que aquest se ;enrt ferit i —Què opina vostè de ja campanyacionat
el' dur d'Almodóvar del
puix s«?guint els tràrmts legals i re- l«vent deficar-semoltes vegades aValle que la n
molestat i vol reconquerir amíb ga- dels diaris que exciten aquests ele- glamentaris
ota del Consell reflecteix
l'aigua,
fins
a
mig
ces.
jeràrquics,
el
capità
geDatdia noble, peró no ben meditada, m
ents? — iha preguntat un periodistaneral, recollint el sentir dels caps i
fidelment
el tractat en la reunió deia
l'alecte general que rreu minvat. —
donant una bona lliçó oficials de la guarnició de Madrid, Al Casino Militar s'ha celebrat un ministres.
Però contra aquest verí que una i unQubeoneSian
consell a d'Exèrcit — ha li havia pregat que, d'una manera banquet en honor del tinent 1 de Ce- Ha acabat pregant novament a ia
campanya d'extremismes polBScs, de
rescatat,don Lluís Casado premsa que s'abtingui de recollir ruirònicament.
respectuosa, fae arribar al ministre rinyola,
gelosies informatives, ha ínflltrai, en contestat
Escudero.
—Ai
x
í
vostè
creu
que
llia
de
seguir
d
e
la
Guerra
q
u
e
l'exercit,
per
a
rel'ànima dcís milil-ars, és encertada el Govem kt política que s'ha traçatcobrar dignament al seu prestigi, que Refereixen els captius que quan va mors sense lo deguda confirmació ofila constitució d'un terç de volunta- al Marroc?
puix tractant-se d'assumptes de
a Aydir el tinent metge se- cial,
en interdicte, veuria morir
ris, caips í oficials en sa majoria, per —Indubtalbletnent. Coll anar imme- conceptuaven
índole delicadlssima qualsevol innyor
Serrano
Flores,
havia
realit/at
a
m
b
gust
que.
Inclòs
formant
n
n
a
a realitzar una expedició de càstig
a Ja implantació del pro- columna amb la pròpia oficialitat, nombroses cures a tots els malalts. exactitud pot sembrar alarmes.
a Alhucemas a eapatllee del Oovern, dlatornena
tectorat
civil.
Per tanh, el Govem crecs'anés a Alhucema", per a venjar les Poc abans de morir cridà el tinent
AL TEATRE REIAL
«ontrn l'apütió deltíovem,enderro- que seg'rirà -ian
pertoibaMe el seu ca- crueltats comeseb amb els captius, de cavalleria senyor Troncoso i li Al Teatre Reial s'ha estrenat aqueseairt, si és neoesari. el Govem?
mí sense ipreocupar-se de certes ac- .Fou aleshores quan e4 ministie de estigué indicant quina medicina i en ta nit, amb l'assistència de la famíí'er grans que siguin els respecte» tituds.
la Guerra féu públiques les seves ma- quina fomna h-ivia d'euuprar-lu quan
reial, l'òpera russa «EI prlru-ep
que una coHectivi·tat 'mereixi, i per CONFERENCIA D'EN BENET POMESnifestacions de què les responsabili- altres companys caigueren .malails. lia
que ha agradat molt.
siaicera i inffensa que sigui radmira- ' A l'Ateneu hn donat una conferèn- tats sobre l'abast de la campanya i En els primers temps del capliVe- Igor».
Alfinaldel segon acte, el qual ha
ció que se li professi, no es pot dei- cia, desenroUlant eltema«La verita- el seu desenrotllament eren de la ri el tinent Troncoso es posà ina- estat
aplaudidissim. ha sortit a ta
xar de ilir <pie la stiplantaoió del cri- ble situació de Catalunya davant del competència absoluta del Govem, lalt del tifus 1 el sergent Vasallo toullotja escènica
el director de l'orquesteri dels q: ; KO-.Yprnen per aJtres que
el qual es fundava en un programa auxiliar seu, i el va atendre com ca- tia Tcheernepnine,
en unió del diréc.
no tenen Ves responsabMitats de la Govern espanyol •, «1 vice-president que la concentració defensà davant lia
governació ni íii arriben iper !a carre- de la Unió Monàrquica Nacional de del pais abans de constituir-se aquest Vasallo recorda que en unu ocasió tor coreogràfic Wassief.
lera real d* l'opitnlò ipiïhlica, és cosa Catalunya, comte de Santa Maria de Govern.
NOTES PORTUGUESES
és presentà a Aydir als seus cups
jnadmisiíble «n un ipals organitzat. Pomés.
una
comissió
d'un
poblat
rebel,
per
Lisboa.
E partit comunista de
. Confiem que això no passi, si bé Comença l'orador dolent-se que el Féu notar als seus companys el mi-a demanat-li que els acompanyés perLisboa ha —
u
o
m
enat 18 eomUès comupel lurviasisme 1 la precipitació de trobar-se encara convalescent "CPUD nistre de la Guerra que no podia ne- a curar als malalts que hi tiavla en nals en diferents
barriades de la ciules infornmc-lons de premsa es po* atac gripal el privi de desenrotllar gar-se que el moviment de l'exèrcit el <lii poblat.
Tatnué ha acordat el partit puaeure en ma situació complexa.
el seu pensament en tota la seva ex- s'havia inspirat en un sà esperit de Quan arribí! al poble, el reberen tat.
blicar un periòdic diari, el qual eò
noble Idealiuit. tramitant amb una ex- formats en línia en dos grans file-titularà «La Comuna». — Havas.
Ccneixom ti patrloíasme del Oovern tensió.
pe.r a estar segurs que ell no s'ha de Examinarà tan tols alguns punts quisida correcció i amb l'exclusiva res de diversos malalts, moros i mo- ELS COMUNISTES OE USBOA
desconcertar, creaiw. per tnotius d'a- essencials per a demostrar que mal- Intervenció del capità general de Ma- res.
Lisboa. — S'asssegura als clrcol»
Uur (p'.upi una greu dificulUtt ai grat, lu (ebrusa agitació que regna a drid.
estigué curant durant tot governamentals
lot Catalunya, no és el pensar i el AUudint a l'entrevista celebrada al el Vasallo
que el govern porpals.
dia
a
molts
d'ells.
E1 contingut de J'arUcle de "El So-sentir dels catalans el que realment mati d'avui, amb «I capità generaï. Els captius elogien la conducta de tuguès es Jpropofía conuractar amb
rlalista- es ipoi deduir deltítol,que fi'ha dit.
va repetir (ot el que ha dit aquesta la presonera Carme Galindo, que en l eetranger un emprèstit en or.
a l'emprèstit interior que
Ss: «Hay que castigar a los rifefios Recorda que elfilòsofBalmes, par- tarda.
alguns llocs, per on era freqüent haRespecte
lant de Catalunya, digué l'any 1843, Acabà assegurant que considerava q
vingut porlant-se aquests últims
de aquí».
ue possossln soldats, deixava coque, 'Sense somnair en la indepen- satisfuetúrioment resolt el plet i es ques d'ordi i galetes perquè aquests dies se sap que el minisire dUlsenRUMORS INPUNOATS
dència, que nu podria, ni II convin- congratulava que els insthuts armats poguessin recoiKr-les.
da, ei president del Consell i rinspeeMadrid, q 12'30 matinada. dria aconseguir, sen^e perdre de vis-es mantinguin dintre de la més ab- També assistia als malalts, en tor general de •Capvis, s'han reunit
que elg catalans són també espa- soluta disciplina.
extensament. — Havas.
.Al voltant del plet mUltar els dia- tanyols,
de Vasallo. 1 rentava les conferenciant
pot Catalunya alimentar i Es fMjsslble que després el ministre companyia
Lisboa. — Pel ministre de Negoci»
robes
d
e
tots
ells.
ris rei'ullen tota mena de rumors que fomentar
un cert provinclolisme—re- donés compte en línies general d'ui- Hu marxat a la península l'e^ estrangers de Portugal ba estat feta
ny '.ransnieiem per ésser mancats de
dii-iem ara — exclama gun dels seus projectes, la urgència captiü senyor López Moria.
oficialment lareclamacióa Alemaijçnfinniu-.ió, puix a la reunió de caps gionalisme,
— que no sia contrari endels quals va reconèixer.
nya de maie. ial de íerrooarrils i d'alc^lebrud:j aqaest ruatí no s'han adop- l'oradnr
ASSEMBLEA REGIONALISTA
als interessos generals de la na- Després anaren parlant tots, I catres classes, per valor d'un milió JB
Ul ...Di'l- relacionals amb els pio- tot
da un dels membres, per aquest or- Oviedo. — S'ha celebrat a Dipu-lliures. — Havas.
XfcOB consells de guerra ul amb la su- ció.»
missió és a jni de l'orador dre: dac d'Almodóvar, Silvela. Gas- tació provincial, una assemblea pro- Lisboa. — Han e?tat posats a la veiiPl.i;iau retirada de les tropes d'Aíri- Aquesta
que havien d'haver idealitzat els set, Roinonones. Pedregui. Sulvate- vincial de matcat caràcter regiona- dla els nous segells de correus, comca a les places de Ceuta i Melilla. la
de l'actual rjacionaíisme lla. Alba. Chapapriete. i el president lista, asslstiat-hl els ulcatdes U. 79 memorant la traveisia de l'Atlànti..' en,
Tauipov és exacta la suposada ma- directorsperu
municipis. uelegaU de lu Cambra de aeroplà.realitzadapels aviadors Ma110 han seguit aquest del Conàell.
bife^uti. iw que els elements miliíars català;
Hesponent al seutemperamenti Comerv i de ia Propietai, «is quals cadura iCabzu i Gooo Coatlnlui. -<
joves e» deia que anaven a iealit7.ar camí.
£1 nacujoalifiíue català ha «stat un als seus cuiuprouúMJS. uns mes qutt oferireu la mediació d'aílie^ .i.!*- Havas.
davant lu <)iu>u úei senyor Oerv*.
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El culte conferenriant començà rregué el dit incendi resulta qne a la de foc. 1; per baralles 1 ferides, 10;
sentant que la història de l'enqua- matinada els empleats al garatge, per faltes a la moral, 2; per atroL L E Y D A
dernació a Eapanya no tia estat es- Tomàs L'art" Tello i Bamon Bicra pell en despoblat, l; total. 64.
crita, però que Ja part relativa a Va- Gras., el primer es posà « omplir cl
dipòsit de benzma del camió menEntorn dal III Congrés de la Corona lència seria fàcil reconsil·luiT-la uni- tre
(Conferineia de Us 0 30 de la ntl>
company Blera 11 feia llum
d'Aragó. — ConfarentJa del se- dint a les ccfpioaes l diverses forrte ambeluseu
n quinqué de petroli 1 amb el T A R R A G O N A
nyor Zu ma lacar regui a l'Ateneu dels nostres arxius.
Praea de possessió de l'aloalde
coniacte s'inllamft. produint-se l'InCientífic. — Altra del senyor Gil Enumerà les seves minuidoses re- cendi,
Aquest mati a les deu ha tingut lloo
amb algunes crema- (Conferència de les 9 de la nit)
I Calpe al Centre de Cultura Va- cerques a l'arxiu regional, a l'epis- des el resultant
la
presa de possessió de l'alcalde de
Liarte.
Els
dits
subjectes
folenciana.
copal i miTmrtpal. ultra les que po- ren posats a disposició del jutjat
B. O. Bicard Palacín donant-nld
den portar-se a lernic als archis pa- corresponent.
F.n la sess46 cJnhrwlà rteTrerament
Serveis urbans
cl delegat del governador F.n laumfl
1 alWa.
per la Caims6i6 «!<• iPrópaganda 4cl iroquiqls
Valls.
Durant
el
passat
m
e
s
de
gener
!»
Exposa'
la
seva
opinió
que
èls
Els
de
Santa
C
o
l
o
m
a
de
Gramanet.
IH .'Congrés de ,1a Corori·i d'Aragó, mestres dels «ligadow de riijt)r». vaL'alcaliíp sortint F.n Saln.siià Est»
guàrdia
urbana
féu
1
.
2
.
1
2
serveis,
entenint
notícia
q
u
e
a
Bonaventura-Es«s donà ootnpt* d»- ]«s importants lencians foren els àrabs. Del Mde
delia
ha manifestat a! senyor Valls
tre
ells
I2í
auxilis
personals,
1
2
de.
priu
Pallarès,
vet
de
Banelona,
en
adi3esl<ms retiurle? d*ls senyors: ca- XÍII extsteixen enquadernacions a la
núncies
per
amenaça
a
les
e
n
d
e
n
a
n
qne
jhavia
acudit a la Paheria per
u
n
m
o
m
e
n
t
j«
descuit
al
carrer
de
nonge doctoral. En Josep Vila; cro- Biblioteca Nacional, i dels XfV, XV i
municipals 748 informes a foras- BteBj Ió a l'ofioi rebut del govemado*
Sicília 11 havien pres un cavall i oes
nisna de la cniiat. En Llute Cebrian: priroerifs
ima detenció per lesions greus però que prc/tcïlnvn que amb -1 nomeXVI. atwmden els his- carro valorats cu :iS
. OO pessetes, prac-ters,
díipnfat por Nules (Otatelló). En Jau- pano-àraibs.deliDescribf
21 expulsions de forasters pidolai- nament del senyor Palan'n es vutneJ
'els detalls de ticaren actives diligències que dona- ires.
DM Ohloharro; esin lptor. En Eliife Al-IVwpiadernai·ió mudèrixar.
rés la llei municipal. Per tant s'absl
ddiemint- ren per resultar saber que el sere.
múnia; a«Tii!tecte. senyrw Cortina Pé- en les Obres que aquí .posseïm
d'a- no de la carretera del Clot havia
tenia dc donar-lj possessió 1 es retiraL'auguamoli de Francolí
rez; WNlófll. senyor Carreres NaUo; se
uest esliíl. i féu esment dels diferentstrobat l'esmemai cavall i vehicle El governador acompanyat d'un > n-va, com ho féu acompanyat del oripuhliciaiai senyor Carreras Zaoarés; q
nquadernadors regnícoles que el pro- abandonats sens dubte pel qui efec- ginyer fia anat a veure «l lloc entremer tinent d'alcalde senyor Beque»
arqueíJeg. En >ficoíau Prtmltivo Crt- edlpaireu.
tuà la substraerjó per por d'ésser deroez, i altresroolrosipersonalttats que
Biba 1 Vilavert, on es projecta sens.
ban ofert llur coHaboraoid entu- Passà després « parlar de Ja in- tingut, essent josat per ladita fonia La
Seguidament el senyor Valls, rrj
conslnír
def Francolí, nedi
el carro i el cavall a disposició de traient-ne 'l/algunmoll
siasta
del govern donà possessld dS
fluència ttaHana en l'art valencià de
la
convicció
que
és
ben
l'alcaldia al senyor Palacín mentrt)
l'enquadernació, i partint «lelt» en- l'autoritat competent.
factible,
malgrat
les
seves
grans
proDo Jorn de la nostra ciutat existei- quadernadors
(•1 senyor Estadella recorria les dev<rrfei ians vingué e ea- Els del Prat del Llobregat posaren porcions.
xen aixíroaifixadhesipns. i és de ttBtkïr les «hres
valencians, com ariispoBiciódel jutjat d'Instrucció
pendències dc 1» Poluiria ncomladanU
remarcar, entro les estrangeres, la pot veure's pels dels
Partit
de
futbol
-llibres del duc de de Sant Feliu dc Llobregat, el sub- B! dia 13 jugaran al camp del Ca-se dels emolealis.
de l'cscrliptor itallfl doctor Carri. pro- Calabria i de l'ArxIu
del BeiaJ Palau, jecte Josep Borràs Mestres, major mí de l'Augel els equips Alacant i el
fessor de U Universitai de Beggio- les ohres del eaquodeniadors
Els sermons de Quaresma
Mi- d'eíat. d'Allexar (Tarragona), sense nostre Gimnàstic.
Emilia, qni pronvi assistir al Congrés 1quel
Ha
estat designat per a predicat
C
o
m
a
t
i
Uorenç
Cabrera.
domicili,
per
Imver
estafat
W
O
pes1 presentar comunicaCüQns.
Exposició
els sermons de Quaresma en la nostra
•La. «pasta vaJcncisna» i .la seva setes de gènere al veí de CastelldeTot aquest imo\"imenl tnlciat pels imponàmia
meresquè car fels Emili Safonl Guardiola, have^t- Al Saló de la casa Aleu i Gelabert catedral el canonge doctor don Josog
homes «Testudl, fa «sperar que V«- pitol a pairt decorativa
en ocupar-se dels enqua-se-li ocupat al detingut un revòlver s'hi inaugurarà diumenge «na Maochi.
lència es vein-ft bonra·iJa el maig vi- (lernadOTs més
Ball infantil
cèlebre'' del segle canegat i dos ganivets de grans (H- notable Exposició d'aquareUes del co.
nent, amb la visita de molts savis ns-XVIII, per a cuíminar
Es molt crescut ei nombre d'insi
3'e.xiaanen menslons.
negut artista En Pau Sabaté.
cionaJs 1 estrangers, que íian de con-de Aa influència francesaenamb
crtpclons per a assistir al Ball Infan.
tribuir al. llutnwnit del Congrés, i. e Ma.teu MalIAn. queflite.ixal'escola
denunciaren al }atAltres noves
la Car-jat,Elsel deveíSúria
til que organitza cl Casino Mercan»
ppr tiw»l. al ml·Ilw llustre de la nos- d
A
n
t
o
n
i
Baxòna
V'aitlorra,
toixa de 'Pona Cosli. 1 dè sos deixe-per haver-li ocupat onze pins que ha- Demà cobraran els sous de gener tll. creient-se que' hl assistiran Ica
tra ciutat.
bles •als germans Beneyto i Bios,
famílies més distingides.
d'un bosc d'aquell terme. els habilitats dels mestres.
•••
Terminà iian erudit» dissertaxuó ambviaElspres
—
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'
h
a
declarat
la
verola
ai
bestiar
La Caixa de Pensions i d Estalvis
la Pobla de Ullet detingue•E3 catedràtic d'aquesta facultat de l'estufli d'En tjasi Vidal, el btbhò- ren undesubjecte
dels
t
e
r
m
e
s
dc
Corbera
i
Pobla
de
pròfug
d
e
quintes.
Durant la passada setmana a les
graf
1
enquadernador
Just
Pastor
Dret En Josep ^Maria ZuKnala<aTTeguf,
Els de Cornellà denunciaren un Montornès.
sucursals de, la^Caixa d'Estalvis i Pendonà dijous lïWira la seva anumiaula Fustser. ij les notables enquadema- subjecte
infringir la llei de caça. —Dels dies 23 ai 20 de gener a la sions per a ia Vellesa feren les seconteírèiicia a l'Ateneu Científic da- , . ions del Ui'breter de Cambra N'An- Els de per
operacions:
Pineda, tenint denunciat Caixa
vant, de nocibrosa i culta concurrèn- toni MaseT.
Portal d'Estalvis «Ts^hl (feren güents
L·leyda.- imposicions. 228'440 pess».
que a la casa propietat de don Joan imposicions
cia.
Durant la conferència, l'orador pre- lach
per
2
.
4
8
7
pessetes
i
se'n
tes. reintegres. 78.405; Balaguer Im.
Turbau. hi havia amagat un ho- reintegraren 3.501.
L'orador desenrotllà el seu «tma | sentà valuosos exemplars (procedents me, es
posicions. 56933 pessetes, reintègres,
personaren en la dita casa
•Bases per una .poliücn de transpoifs de diverses ibïblioleques que avala- sense
trobar .1 ningú, però sospitant —Al Govern civil han obert una 46. 490; Cervera, imposicions. 73. 3V6
a Espanya». Amb la «•wnpeíèncla que ,ren els seua punts de vista, iflnsfo- que pogués
ésser el dependent, fou subscripció per a construir un cemen- pessetes, reintegres, 34.477; .Sen d'Ilr,
el caracteritza, féu tina exposició 1 |to gravats amb rep i" 0.1 nocions dels tigeü. Imposicions. 5.33S pessetes reia*
interrogat convenientment, manrfes- tiri catòlic a Mont Arrutt.
crítica aduüraúes. seguides d'indica- pus
' més caracterísiíce.
tegreS. 4.585.
dlr-se Josrp Gironès Torras, decions orieniadores per arranjea- el j .El senyor CillCaipe fou molt aplau- taíH
pendent de la dita casa. el qual deEnfre totes, obriren 64 llibretes no.
problema de 'es « oimmicaclons i els dit
i i felicitat pel seu primorós trebaU clarà
que s'havia amagat a sota d'un G I
ves.
transports a Espanya.
personal, donada la manca de fonts llit am
R
O
N
A
b
Intenció
d'apoderar
se
d'alParlà 'de les caracteristlqties geo- directes sobre el teima rscolli-t.
gunes peces dc rerba, i veient-se
gràfiques de la nostra, pon instija Com
portar l'electricitat necessària a Is
descobert desistí, afegint que en el
E. M. F.
a dada essenciaJfssima que ha de sertranscurs de ló dies havia robat de (Conferineia de les 9'45 de la nií) nostra ciutat.
vir de nonma em tot Intent d'organit- València, 6 de febrer de 1923.
la mateixa casa 35 pessetes. El dit
zació dels ílransports, puix no s'ha
Representant de la U J 0
Osses barates
subjecte fnu posat a disposició del
d"n>hlidar l'estreta rílaçio que exisLa
l'nió.Jurídica
Catalana ha n^w
Jutjat municipal 1 amb IPS primeres Ei projecte de constnilr 50 casetes
teix entre la Gcngraflaila vàlua ecodiligències conduït" al d'Instrucció amb el seu corresponent hortet, ela- men^t representant seu en la uostr^
nòmics <run pais. i féu «n paralírf Dels Mossos d'Espadra d'Arenys
al lletrat i regidor En Joaiiu tq
dc Mar.
borat per la majoria del nostre Ajun- ciutat,
entre les possibilitats espanyoles i
C
a
m
p
s
i Arboix.
t
a
m
e
n
t
va
a
pòrtar-se
a
terme.,
per
les dVütres països europeus de més
Els
de
Bubi
detingueren
el
subjecpart
de
la
Caixa
dc
Pensions
1
d'EsBalls
pròdiga i normal naturalesa.
Els dt^plugues de Llobreftat. jimt te Modest Cnlnmina. de 21 anys. sol- talvis havent contribuït molt a la La Junta del Casino
Gironí ha ori
El senyor ZumalaKaíiregul esmen- amb alguns Vcln* dc Sant Just Des- ter, natural d» Torres de Segre .Lley- realització
digne arquitecte muni- ganitzat balls de disfresses per als
ts, derues. amb mòlta oportunl-tat, al- vern i bombers de Barcelona, des- dal veí de Bubi, per haver robat un cipal senyorel Giralt.
dics 8, 11. i 13.
gunes anècdotes, que palesaren la ig- prés de no pocs esforvo» pogueren bitllet do inn posseïes d'un hoste de
Subhasta de plàtans
norància de què molts alts polítics sufocar un incendi declarat al garat- la fonda on possv'a.
El servei d'electricitat
tj?je regeixen «4s destiins del país ge situat, a la carretera de Sant Just Els serveis prestats per la forca Demà. hi baurà al Teatre Princi- E! dia 19 es farà la subliasta de
adoleisen. no sols en assumptes de propietat do donya Dolors Bonafont, d'aquest Cos dutiant el mes anterior pal una reunió convocada per alguns tallada i alienació de 2^8 pl.Mans ds
coimmicaoioos. sinó àpifiíuc d'altres podent-se salvar dos carros i evi- són els següents;
industrials propietaris per a veure la Devesa. El tipus és de 9.000 pessetar que el foc es propagués a les Per furt, 7 detencions; per infrin- de constituir una cooperativa per al tes i el dipòsit serà dc 440.
de caient elemental.
dels 'Estats. Foren cremats un gir el reglament" de carreteres, 10; servei d'electricitat.
El conferenciant fon ovacionat per «yèe
Altres nOyes
amocamió. una carrosseria d'auto- per
tot el concurs.
beralla
i
escàndol
en
la
via
púPer
altra
part
la
Cambra
de
la
ProS'ha
declarat
extingida
mòbil 1 una tarlraua. liavent.ge en- blica. 2; Per danys a la propietat. pietat lé convocada per a divendres, la veròla ovina oficialment,
del terme munïcíp'g
• •«
fonsat tot el sostre dc l'edifici. Les 4; per tallar i íurfar arbres. 1; per al Saló de session? de rAjunlament de Llers.
. L'oftcial Jriel ros d'Ardvers, Cn Je- pèrdues materials es calculeu en
la llei dc caça. 5: per ame- una reunió a la qual hl assistir;], el —A Massanes han detingut el ve|
sús Gil i Caipe, actiba de donar una unes 55,100 pessetes. Com a resultat infringir
naces de mort. 1; per ús indegut senador senyor Pich i s'hi trac- Francesc
acusat d'havoi1
rnnferència ^ nosnrc Ceatre de Cul- de les diligències portades a cap per d'armes,
-I; per rtrbatort. i; reclamats tarà de l'oferta de la Cooperativa de Fluid Verdaguer
Elèctric
d
i
e
Catalunya o©
tura, parlant dc «L'art de l'enquader- a venir en coneiscmenl de com oco- judicialment,
12; per disparar arma posat foc n una casa propietat de Ba-mon Duran.
nació a València».
V A L E N C I À

da per i Esbart Català de Dansaires ta Directiva en la següent lorma;
Bas; vice-íresorer. N'Esteva Andorra alqtiesia V:on&IUulda en la segiioní
(Caçador. 1). s'acordà la formació de President. En Nicolau Magrirtà; vi- i Far; comptador. En Mateu Sala i forma:
Noves
J u n t e s la
nova Junta Directiva amb els cà- ce-president. N'Enric Martínez; secre- Aymà; vocals, 'En Joaquim Lafonlt. i Prior honorari. Dr. En Franceso
;ari. 1E11 Tobias Semno; vioe-seoreta- Martiuez. En Pere Cusurella i Vidal. Mmloz. hlabc dc Vich; prior. Dr. £a
La Junta Directiva del Centre Ifi- rrecs segúente:
dustrial de Catolunya ha quedat, cons- President. Antoni Casali Ferran; vi- ri. En Rafel Btvero; tresowr. 'En Jo-N'.Artur Pujol i Graells. En Tomàs Pasqual Llópez; sois-prior. NTgnasJ
ce-president. Joan Brunet Gómez; se- sep Ponsa: comptador. En Unís Ti Ln-Comellas i Balins. En Josep Bruc art Matti i Miquel; soci de Clavari. En
tituïda en la segOeot forma:
Manuel Capdevila Bovira; chet; vocal En Jacint Llorens.
J Sabarroja. En Bafel Ferran. iBn Francesc Gómez del Campillo; raajqt
President. N'Oleguer vaaseca; vtce-cretaBi.
Antoni Aguilaa- Andrés;
Jaume Manadé i Masfórrer. En Ba- prfcmer. Bn Josep M. Gamós; ma»
presldent, Cn Bonaventura Totasaus; víoe-secretari.
propaganda. Miquel Vallveidü En la Juata general ordinària ce- mon Boselló i Ràfols 1 En Josep Tc-ral
secretari. En Jaume Olivé; vice-seore- vooal
Joral segon; En Lluís Póltt Juüau;
Busquets; vocal administrador. Joseplebrada per la Snciefat Patronal de nas i Casaanitjana.
teri, N'Ignasi Pintaluba; comptador. Ventura
conselWrs. En Carles Tomant. Ea
Lla'as; direrttor artístic. Fe- BcilotíTcns quedà constituïda la Junta
En Grau Eixala; tresorer. Fjn Domè- lip Blasco
Joan
Flors, Bn Francesc do P SÀ
Anglès; director musical, Directiva en la següent forma:
nec PlcaAad; oídors de comptes. En Ricard Llansà.
En liiltima Jtmta saneral celebrada guro. En Amaro Pedra l T^n. En X*
Francesc Bíürocló i En Joan Espinós;
President. Bn Francesc Gimbernat; per la Genmandat Valenciana de Nos- vin- García Aguilar l N'BmïU So»
bibliotecari. En Boc Vilteró; vocals.
vicc-presiclem. .Bn Narcís Muls; se- tra Sonyora dels 'Desrantparata. esta- riaiio Menmanim; tresoPei'. En RiccnJ
N'Adolf Fcmtcuberta. En Francés: Gi- En virtut dels acords de la Junta cretari. En Jaume Cabré; vlce-secrc- blerta a l'església de Betlem, es pro- de Valero i Tenza; comptador. ÉQ
bert, Ji'Antoni Solé. En Pau Cortal. genéral de socis ordinària, celebrada lari. Bn Joan Massó; tresorer. En Jo-cedí a Ja renovació d'alguns càrrecs llafol Sànchez; secreiatrl. En Josod
N'Antoni Castells Ramos. So Pere per la Beiul Assceiació de l'Arbre de .-•»p Muttlor; coaoptador. Cn Josep de la Junta dc Govern, quedant Ribelles i Camini.
Gramunt. En Josep SoMngar. En
ha' qüolat constituïda Ja nova Puígsecb; vocals. En Josep Martín,
Lluís Giralt. En Ramon Boig i En Noel.
Junta
dc Govern. i>er a l'any I9Í3, Bn Josep Casals i iN'Oiio HimmelheJoan Clastre.
ber.
pels senyors següents:
President bonorari. el Príncep d'AsFIRA OFICIAL D E
MOSTRES
La Joventut Nacionalista del dis- türies; president. Josep Cirera Escala;
tricte V ha celebrart la reunió general vioeipresident. Manuel Farreres; se- En virtut de les aieccions reglaiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin 17-28 març 1923 m
i mwuwuH i HHI
ordinària per a procedir a l'aprovació cretari. Vicens Visay Vidal; vice-se- mentàrries celebrades en el Consell
cretari.
César
Campillos;
tresorer.
RU
general
mdinan
celebrat
.
el
Consell
de l'estat de comptes i al nomena- card Perioh; comp'ador. Josep ColoDirectiu de «Catalunya» Associació
M E R C A T
A M E R I C A
ment del nou Consell directiu, que- taer; vooel primer. Geroní Batlle; vo.Autonomista
del diatricte V. ha quedant elegit en 'la següent femna;
segon. Agustí BaUle; vocal tercer. dat constiiu* «1 la següent forma:
PRIMER CONGRÉS NACIONAL
President. Armaad Caraben; vico- cal
Ricàrd Carcassona; vocal quart. Bo- 'Presld«rt. En Santiago Amfreu i
resident.
Lluís
Boig
l
Riera;
secreDE CAMBRES DE COMERÇ
Boadella; vocal cinquè. Lluís Barber; vice-president ipritmer. N'En{iri. Antoni Ortigosa; vice-secretari. sctid
Prats;
vocal
sisè.
Carles
Puig.
ric
ftebalta
i
aiarii;
^ice-pFÉ«d6nt
seHISPANO-AMERICAN E S
Joan Bogept; tresorer. Josep Cucugon. En Josep Caraben 1 Vendrell; serella; vocals. Josep Orlligoía i Joa21-27 març 1920
Bracons i Padró;
En la Junta general oniinària ce- cretart. En Lluís
quim Ponsa.
Bn Joan Bastard i
labrada per la Societat de Patrons vioo-secretari.
En l'ultima Junta general celebra- Sotrrtwers quedà constltuilda la Jun- Camps; tresorer. En Josep VMaeece i

Pri,^. 6. — Dimecres, 7 éefebrerde 19Í3

LA VEU DE CATALUNYA

d'afMssInat del seu per» polític Cadena, comunicar a un mwrl- li Pérez Pérez, de SO nnye. acròbata El fet d'éaoer aqueot d primer
rooni qiie té rellogat, la desagrada-de drr. » però no acròbata de tor- tolg que hi ha hagut a la colònia de
Fruits Tlsopo Olano.
Presidi la sala En Segon Fernàn- ble notícia Que 11 pujava el preu delrent, — e'havia fet nombrosos con-la premsa dotaMtriada de La SaL O C A L S
lut, ha motivat quetesfamfliSO dds
, daz Argúellfs'-; repre·entè el ministe- lloguer. Protestes del matrimoni, qrj i IUSÍOOS i distúnoló del puny dret.
ri públic l'edvocatfiscalEn Lfluís Pò de la dona. 1 perfi.una pallissa amb Com que ni l'un ni l'altre tenen do- periodistes que hiresideixens'unisdo l'acusació privada se n'encar- tota forma que Ja dona va rebre deJ micili, foren portats a 1 Hospital desin a la Joia de la família Martí
Observatori Heteorològlo de 1» Ut;
Matllen amb actes ben escaients.
rega
l'advocat En Ventura Gar- matrimoni, el qual v« demostrar, que la Santa Creu.
Universitat de Barcelona. — Dia finía-Tornel.
I defensà nl processat el el no paga, pega. i de valent.
El llorejat poeta 1 també amic nosde íebrer de 1923.
N'Albert Bastardaa.
L'agredida va anar al dispensari El Degana t-Secció de Mestres ofi- tra, d senyor Noguera i Oller, ba
Hores d'observació: A les set, a les lletrat
escrit amb aquest motiu una bella
Segons dfiscal,a la tarda del 25 1 deaprée a la delegació a explicar cials d'aquesta capital celebrarà Jun- poesia.
tretze I a les divuit.
el
que
1
1
havia
passat.
ta
general
el
dia
1
0
dol
corrent,
a
de
gener
de
1
9
2
2
,
l'avui
processat,
Baròmetre a 0° I al nivell de la mar: el qual estava reparat de la seva dodos quarts de sis de la tarda, a 1 Es- La nostra enhorabona a Ea Joau
73fn. T.iri', 757" 1.
cola de nois del carrer de Comerç, Marü.
na
Franciscà
Tiapo
Casaur,
et
va
Termòmetre socffO,l-VO. lIU
núm 19. per a l'elecció de delegat a
dirigir
al
carrer
d
e
Mònac
número
Juatra iHree són sufiojenta
Termòmetre humit: 7*6. 9 *.
la Directiva de l'Associació General Aqtíesta uíi es reuniran ea froter.
6.
tenda,
domicili
da
Francesc
M
a
t
e
s
per • explicar molles ooe«s<
Humitat (centèsimes de saturació): Coll. on vivia la Franciscà, supodel Magisteri. Els socu> absents po- banquet ds individus de les Junespanyola l'any
81,-17. b6.
dran votar mitjançant obeí dirigit nul
ant que aquesta feia vida íntima 1rexponaoló
tes entrant i sortint de l'Afiaoctacló
9
1
9
oenstà
da
1404
ml
M
e
n
a
d»
Direcció del vent: OSO.. O. OSO. abm
al degà.
b el Matas.
de Periodistes dc Barcdona.
l'any 1930 descendí a
Velocitat del vent en metres per se- Creient també que el pare de Fran- pessetes,
1.010 milions de pessetes I en
gon: I, a. 3.
anomenat Fruits Tlsapo Ola- 1931 ha caigut a 7M milions,
A l'Associació Catalana d'Artistes Es trobarestablertdd tot. deeprte
Estat del cel: Quasi tapat. Serè. Nu- ciscà,
n
o
afavoria
les
suposades
relacions,
(Rec Comtal, 17, principal), domà, a d'haver sofert una cruenta opera tió
és a dir 149 milions menys
volós.
entrà
precipitadament
a
la
tenda
esles den de la vetlla, tindrà lloc una quirúrgica, d nostre particular amlo
ue en 1011, que podem conClasse de núvols: AIK.N., K., K.mentada, on accidentalment bl be- q
lectura pública organitMda per la i company en ta premsa don Joan
siderar com un any normal.
N.C.
via ©1 sen sogre, t sense dir cap
Secció de Literatura a càrrec de NT- Burgada l Julià, director de! «Dlarto
Mentre s'han determinat tan
Temperatures extremes a l'ombra: paraula I d'una manera ràpida, que
stdre Molas, al qual llegirà poesies St Barcdona».
màxima, 15'^: mínima, 6'ai mínima propno donà temps a tallar 1 repeUtr pelsdesoiadorw xMree, han augInèdites. 1 En J. Teixidor Boig. nar- No cal dir que ho celebrem.
mentat
e
n
Iguala
properoicna
del sol: fi'8.
que estaven allí l'agressió, amb una les oorresponent» a diversos
racions extraordinàries.
Oscil'Isdó fermo mètrica: 67.
falzia de sabater que portava, donà
En ta darrera reunió del Consell
països.
Tots
eia
qua
han
soTemperatura mitja: 11
al seu pare polític un cop que li perfo- ferí augment tenen I mantaProvincial
do' Foment. Ia qual fon
Ha
estat
detingut
Joan
Corbella
Precipitació aquosa, des de les set rà el pulmó esquerre t li causà la nan llurs Fires da Mostra*,
presidida
ptí comissari regí don
Breas.
de
1
8
anys.
p
o
r
haver
robat
del mati del dia anterior a les set dal mort quasi Instantània.
Soler i March, es va llegir ta
al Paral·lel una caixa que contenia un Leoncl
ampPant-les oada any fins a
dia de la data, u'O mm.
B. O. dd ministeri de Foment aproAcabaren les proves, les quals foproporcions que a la major
motor.
vant d pressupost per a l'extinció de
Recorregut del vent en igual perío- ren desfavorables per al processat,
part dols nostres oompatrtoflagells dd camp durant d present
de: 64 km.
i a dos quarts de dues se suspen- tes semblaran fantàstiques.
A la Central de Correus fou detin-any,
i s'Indicà al pla a seguiren la
Observacions particulars: Boira al gué la vista per a continuar-la avui
gut
per
la
polida
un
senyor
que.
haAquí
tenim
explicats
eioal matí, començant els Informes.
mati.
vent demanat una ploma par omplir pròxima campanya.
qüentment
ala
motiu»
de
molt»
EJ director. E. Akobé
una fulla, 1 trobant que no era bona Havent estat imprès l'opuscle •Lee
malestars socials que patim
per escriure, va protestar amb tals plagues del camp i els ocells», s'aI pressentim, i do la sensible
J
O
I
E
S
VILANOVA
u.i^e
crits, que va donar Uoc a un gros corda reparür-lo entre els alcaldes,
ÏÏÍJÍTDIIÜP
PORCELLANA
limitació de negotfs que veescàndol.
mestres, rectors 1 Societats agrícoles
nim sotrint
JdliOliGò J. Llorens. Rbla. Flors, 30.
de la «província». repartlnMo gratis
Conduït
a
la
delegació,
fou
posat
en
A Tflscala de la casa núms. 8 f 10 Criílillerieg J.Uoreaa, R. ton, 31
a tots ds que el sol·licltínllibertat
dospres
d
e
trametre's
la
dedel carrer de Quintana, s'ba trobat
núncia del fet al Jutjat municipal
Es reorganitzaren i s'acordaran ds
penjat al balnstrc. un home d'uns 40 D'un subscriptor. I en sufragi d'un
nomenaments de les persones que
anys. d'oepecto modest
difunt, hem rebat 100 pessetes per Un IndivMu dc 47 anys. Indoml- Durant ol prooaPt mas do febrer han de formar part de leo Juntes loS'ha trobat als peus un paper es- a l'Alberg d- Santa Antoni del car- ciliat, va anar s tina taverna del oar- correspon fer les visites d'tnspecdó cals de Le Roca l Pobla de UUot, 1
crit que deia que ea matava per no rer de Roger do Flor.
rer de Moo'semU « moureraons.El a les construccions de la Cooperativa os nomenà una ponànda perqné espoder suportar les contrarietats i dilaiverner. per fer-1: posar el cap a de Periodistes els consdlere Eo Joan tudií els extremsreferentsatareflcultats de la seva vida. —
— Fosfu-Gllco-Kola l<ecttlnat, cura to. U va. vnotar unes quantes garro- Costa 1 Deu 1 En Josep Soroftana. bo ssa morta per a informar l'Institut dc Reformes Socials i Consell Suneuras'.ènia B. Domènech, Honda de tades, si l'una forta l'eStra encara
més. I e". bueoa-raons va haver d'a- Kou un òxlt la clausura de l'Ex- perior dc Foment
Sant Pau, 71.
nar al dispensari amb el cap ple de poslció de Canaricultura celebrada
Durant al perieda de la FiEl Jutjat do la Concepció s'ha In- sang. Se'n va .paa-aT denúncia al a llvernade dol Parc per la Socie- la Federació Agrícola Catalana
ra da Mostres de Barcelona
hibit a favor del dc la Barcdoneta.
tat Foment de la cria dd canari, Balear es va reunir en ta seva sesdó
visitaran la Manifestació Inde la Instrucció del sumari que seassistint a Tacte les mateixes perdustrial rapia—ilatloiia de las
ta qual fou preddlda pel
guia, per la mort de l'obrer Nicolau — Un establiment crida l'atenció dels sonalitats que ol dia de l obertura. mensual,
Cambres de Comerç de BogoGirona.
Vila Romeu, cl quaü fou aixafat per transeunis de la part alia del I asseígque ho eren al regidor de l'Ajunta- Dr.Hagut
tà (Colòmbia), Buenos Aires
sment dd Sindicat Agríun ascensor a la fàbrica de Cas i de Gràcia, pels precioeos mobles de ment senyor Capdevila, d president cola do SeO
(Argentina), Caracas (Veneerreferentol temes qu*.
Electricitat La Catalana, situada al Jonc i mèdula exposats al número 115. de la Colombòfila Ec Dídac de la ds lotcrssaUpr
çuela), Guayaquil (Equador),
a es-udlar-ae en el ?6
carrer de Ginebra.
Lla ve. d poeta N'Apel·les M astres, d Congrés, s'acordà
Havana (Cuba), La Pau (Boliprincipi discupresident
d
o
la
S.
P.
d'animals
i
vta), Lima (Perú), Manila (FiA tm senyor que eoiava a un tram- plantes. l'Atracció de Forasters se- tir ds conreus ddentaronger,
dd U>lipinas), Mèxc (Mfcxlo), Monvia pel •lavanf de la Inspecció gene nyor Pantaleonl. d delegat d Ense- mooer i dd garrofer, i algunes
d.
tevideo (Uruguay), Nova York
ra: de Policia. U van pondre una l nyament senyor Luengo 1 altre» re-les malalties que ataquen a aquosti
(E U A.), Rosari (Argenti,
oai-tera amb 60 pessetee i 600 francs presentacions de diverses entitats.
JABOHES
ROCAMORA
arbres.
,
na). Rio Janeiro (Brasil), Vallen bitllets
paradís ( Xile), ultra grups
Discutits
ampl
a
ment
d»
extrem:
A
les
o
n
z
e
del
matí
es
va
fer
d
re"EL LEOM"
da comerciants compradors esAI Pare. •ona dona que viu «J Poblepartíment de premis concedits, a Ju- que sobra la rabassa morta demana
tablerts a Cuba, República
Nou va rectamar d'un mibà que de- dici dd Jurat qualificador, als expo- l'Institut de Reformes Socials per re"LA PAilARITA"
Dominicans, Guatemala, Honttnguée un boone aü qual acusava sitors següents:
presentant dd Penedès. Pla de B"»».
dures, Nicaragua, Panamà.
d"haver-ïl
preo
de
ta
butxaca
de
l'v
ta
Camp de Tarragona i VaRaça
dd
pals.
—
Primor
premi:
PAHA TOOOS LOS OSOS brk un moneder amb dues pessetes N'Antoni Garcia,regaldd governa- llés,Coets,
Paraguai, Puerto Rico i Sals'acordà
acudir a aquella in
vador.
I jmes «daus.
formació amb resolucions concreto»
dor dvO.
El doflngut. Guillem Rubio Cortès, Raça dd pafs. — Segon premi: doni pràctiques.
Sia nostres productors no
Diumenge vinent, & Ics onze del de 30 any», sense domicili, va ésser Joan
Màs. medalla de la P. A i P.
han d'oblidar-ho, segura que
matí. al passeig lateral superior del conduït a la delegació. EI moneder de Catalunya.
par primera vegada llurs
oarrer d'ArgAe-Ucs (Granvla Diago- no va reaparèixer.
Mencions honorifiques; don Josep
Stands ss veuran visitats par
nal), tros comprès entre la vta dcJ
Otlo i don Joan Huguet
un nucli importantisaim de
ferrocarril
de
Sarrià
l
cl
carrer
d
e
negociants d'Ultramar.
Raça holandesa - Primer premi:
A la casa de «ocorsos del carrer de don
Casanovas, tindrà lloc la revista Bart>arà
Josep Manén. medalla de l'Atracvan curar a] nen de dotze ció de
«rnual dels Sometents de] Districte anys,
Forasters.
Monteagudo. «I qual va
VT1I. i la qual hl assistiren les auto- dir queJcvds
es tnrobava a la porta de casa Raça holandesa. — Segon premi:
ritatí.
seva. Arc del Teatro. S. I un soldat don Àlvar Lafuente, medalla d'or dc
creuer ««o de la Píala» l) va la ColombòlOeA un magatzem de onevlures deia — Banyeres, Wàter», Lavabos, ete.| dol
pegar una forta puntada de peu. Te- 'Mencló honorifica: don Jatnne Coplaça de la Constitució, de la bar- S. Verdaguer. Honda Universitat, 9. nia
una ferida de pronòstic reservat
lomínas.
riada de Sans. propietat de N'Alfonu
a un dels flancs.
Raça cantflaoto-— Primer premi:
Llacuna Mercadé, s'hi declarà un indon Joan Badó. gàbia dd Foment de
BOISSON 6LANCHE
cendi.
cria <Jd canari.
Poc després de començat, cl foc - Sabé L a Creu Blanca —-DEPILATORI BELLESA treu d'arrel laRaça
cantflauta.— Segon premi:
ei pèl moixí, pàl de la cara 1 braços.
Econòmic superior
havia fet caure cl enetre de] cobart
r Qsacu OUZMÍN
Resultats pràctic». Venda en perfuma doo Jaume Colomlnas. gàbia dc la
Es ven a tot arreu
i havia destruït gairebétotesles
casa VUumara.
existències.
d'Estella va rebro dis- A les dea d'avui al matí. un txen Menció honoríflea: diploma primeHi acudiren els bombers, els quals EI tnaiqnès
darrer un telegrama del dl elèctric do Sarrià, passant por l'en- ra categoria; don Model Domínguez.
hagueren da trebellar tres quarts por sabte
rector de l'Obeervatorl da l'Ebre, co-crouamant del carrer de les Corts, Menció honorifica: donya iMarguea apagar el foc
municant-li qua el dia 3, a les 16 ho- donà una topada a l'aato 8713, tirant, rida Magnàn. regal dc ta perfumo,
res, li minuts, es registrà en el dit io contra un pa] i deixant-lo gaire- ria Myrurgia
E3 Rotary Club de Barcelona, per establiment
científic una onda de ter- bé inservible.
•Raça mixta. — Primer premi, don
tnicietlva 1 invitació d'on dels sens ratràrotl destructor
distancia Por sort, ningú no ba pres mal. AgusU Vaiiaclecha, oopa del soci don
membres, el senyor Ferrés Puig. di- aproximada do 0.000 d'una
quilòmetres, anJoan Màs
rector general da l'Exposició de Bar- ticipant-se d'aqncsta manera
noti- Treballant de mecànic al pou nú- Raça mixta. — Segon premi: don
celona, efectuà ahir matí una visita cia divulgada després per la la
premsa. mero b del Metropollià, l'obrer Jo- Antoni Garcia, objecte dd soci don
interessant a les obres de la dita
aep Copado Toral, dc 33 anys. rebé Joan Badó.
Exposició. Ultra tots els components
gran cop al cap i sofrí una feri- Menció honoríflea: don Ferran de La companyia dd BaHot sobra nl.
del Rotary Club, hi assiliren al cònsol — Demanen mitges ampolles Atgnaus
al partatal dret i commoció cere- Castellarnau.
quo dirigeix d patinador Pafll Hgeneral 1 el cònsol dels Estats Units• VICHY CATALANi en Hotels I da
bral, pronòstic g>eu.
Kreckow, i ea ta qualfigurata
Duran els dies d'Exposició oa vas reina
d'Amèrica, així com diversos dels di- Restaurants.
•steating» La Chartotío. acaPou curai de primera tntendó al sortejar tres canaris amb llurs gà- bat d dd
rectors que estan aS davant de le»
seu compromís amb l'eropr
seccions més importants de l'Exposi- Doce veïnes deü carrer de Oa More-dispensari dc Gràcia i portat després bies, í sortiren premiats els núme- dd teatre
TlvoU. i desitjant que
ros següents:
ra que no es poden veure nl ea pin-a l'Hospital Oinlc.
ció.
Barcelona pugui admirar d» seu» OJtura,
es
v
a
m
trobar
ahir
vespre
a
Primer
eorteig,
núm4
1
0
.
color
Els eoncorrants a la dl In visita.
tíclta treballs damunt dc pbta gel*
1 «vist van entrar els punys Un veí del carrer d« l'Espasena vari.
Kortirra en diversos aoiomòbils de l'esoala
da. ha daddit. abans d'abandonar la
en
m
o
v
i
m
e
n
t
«bastant
rt.pldl'na
de
ha
denunciat
que
u
o
sabjecte.
dient,
Segon
íortdg.
núm
Idi,
color
v*rl'Hotel Rltz. a les onze del maü. di- lee boxej adores va haver d'anar al que ora agent d 'autoritat, volis prac- rocllnostra ciutat definitivament, donar
rlglnt-ee e la muntanya de Monl- dispensari emb uo ibraç tot jfie de ticar un registre a los seves habita- Tercer sorteig, núm 578, color cara- rma tanda dc repreoentacions a beneJuicb. Sota la direcció del senyor Fer- morats.
fici dd públic al teatre Non.
cions, tenitn cl denunciant dubtes bassa.
rés Pníg, visitaren als palaus i les
q
u
e
fos
tal
agent.
A aquest afecto, ba organitzat ona
obre de l'Exposició, restant lots
do funcions populars, en ta
un .jfaretx del carrer de M,)
Uns guàxdiea de seguretat Interro- Ha rebat, d fiant Baptisme, al setmana
tigradatflamant sorpresos pels pro- ocA
es posaran an escena les millorvr. minyona do servei Rosa Ca» garan el donnneiat, Anton! TtvQ Pa Temple Expiatori detaSagrada Fa-qual
gressos realitzats en aquests últims nw,
obres quo figuren an drepertoride
de 17 anys. va relliscar i caure. flaira, i com no era agent ni cosamilia. oa (111 dd nostre bon amic d la
mesos.
companyia de Ballet sobre geL enIrscturant-se
l'avant
braç
dret
Va
ésq
u
e
s'hi
asíemblés,
el
posaren
a
disdistingit
publicista
i
m
e
m
b
r
e
d
o
ta
A dos quarts de dues es reuniren ser curada al dispensari del carrer de posició del Jutjat.
tre aquestes «Scbcreraiado» 1 «CarnaJunta
del
Temple
En
Joan
Martí
i
•1 Restaurant de la Foot del Gat par Sepúlveda.
val», de Scbumann. veritables Joies
a celebrar la seva usual reunló-es- AI mateix dispensari van curar a Cap a mitja nit es prasantaren al Matllenque tan poderosament ban criEI nou nat ha estat batejat pd ca- d'art,
morzar rotari setmanal, tomant lots Josep M. Flores, de quinze anys, de dispensari de Saa* Marti 4os minyonstedràtic
dat
l'atenció
tothom qui ba pogut
1 director de l'Escota d'Altsadndrar-los. da
p Unre ocupacions satisfets de llar cremades de primer grau a la mà que. anant por la vora del Torrent Estudis Mercantils,
Demés,
representaran
doctor don Josep més de trenta divertiments,
visita, a les tres de la tarda.
en ds
esquerra, produïdes treballant a un de la Guinea, s'havien estimbat i presCasades ús. haventylo apadrinat Enquals sobrossurten tots els artistes
do
faller de fumlslcria del carrer dUr- maL
Danid Danès i Torres i Na Dolors
Davant del Jurat començà ahir la güU. on treballa d'aprenent.
Un d'ells, Francesc Artigas Espadà, Marti i MatUeu. ds quals l'han po- la companyia del ballet.
vista de la causa seguida contra Saller. do 17 anys. paleta,toniadesllo- sat sota d Patrodhl <le Sant Joan
vndor vuiaoampn Salanovc acusat Una dona que viu al carrer de la rlgat cl colze esquerre i Taltra Emi-• Baptista, Sant Jc«cp i Sant Alfons.

D'espectacles
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L ' E S T R A N G E R

Atemptat contra StamE l s afers d'Orient
L'ACTITUD D'ANGLATERRA
franco-alemany Londres.
buliski a Sofia
— El ConseU dc gabinet
BL8 TREBALLADORS ALEMANYS s'ba reunit 7.
Els acords presos pel Consell a París
per
a
deliberar
sobre
los
C
o
m
u
uen de Viena quo dljoul
Barltn, 7.—Segons l'Agència WoJrr,
deS Govern francès refe-al matíniq
fou
un atemptat a
ELS REFUGIATS GRECS, RUSSOS I j^e d'estendro cl tractat naval de la comlssiú del partit socialista ba insinuacions
rent a l'acceptació do lee proposicionsSofia contra elcomès
president del Consell
Waííalnglon a les potències que no adoptat i" •' unanimitat una resdluciódllstncdt Patxà.
ARMENIS
do ministres do Bulgària, aenyoison signatàries d'aquest. Aquesta, con- preconitzant l'unió de totiï «1» tre- El punt do vista britànic ser* cone- Stambtillski.
Mentro el president marballadors
per
a
p
r
o
t
e
&
a
x
contra
l'ocuferència,
que
es
reunim
després
de
la Consell d* la Societat de Ics la coaTorèncla pan-amoricana de San-pació del Butir. demanant, no obs- gut quan es conegui la conversa co- xava del Parlament
en automòbilv
Nacioafc, en una de les reunions ue- tiago do XUc. tindrà iguaiment a l'or-tant, una d al imitació beb marcadaIcbruda entre l'ambulxador do Fran- quatro individus llançaren
contra seu
leo.-adet a Parts, íou iníormat del dre del dia d'adhesió dols Estats ad entro els socialistes 1 els oJcments ça i cl ministre do Negocis Estran- una bomba 1 li dispararen
quatre
report del doctor Naosen raforcnt a tr«oUu concertat a Washin3n-:«u ol 6 agitadors dd naolanaUsmc—Havas. gers d'Anglaterra, conversa qúo va trets do revòlver.
tenir lloc també ahir.
les negociacions entaulades per eOI de íucror de líeü sobre lUs dels
Siombtiltski rsulià IUès. però el xosobre cl oanvl de poblacions entro gasos a»Uxiant5 i dels s'Bhruarins en EL VIATGE DEL Or. OUNO AL RUHREn i·ls cínx»ls bou informals s'as- fer
resultàtan greument ferit que
Gràols 1 Turquia i sobre ics mesu- temps dc guerra.
segura
q
o
o
ol
G
o
v
e
r
n
britànic
oò
conDusseJdorf. 7—
. Com a conseqüència
morí
tot seguit. També un cambrer
res preses per ajudar els reàjjfíais
tJdera
sufleientment
seriosos
lée
proviatge del senyor Cuno al Ruhr.
I
un
polida
que anaven amb ell fod'Ast» Menor, sons© dlstlnctó de ra- EÍ Consell recomanà a la «nntesló dal
posicions
d'Ismedt
Patxà.
creient-se,
la premsa ba començat una nova
greument ferits.
ca ni de reltgid. He .-afores del encàrrecada de l'ostodi de ies qües- cacnípanya
per tant, que aquestes proposicions ien
dc
restetònda
dels
íunciogavem afavord'associacions «arltat.1- tions militaré, nav^ís I aèries dc naris.
no justifiquen la represa de les rela- Dos autors dc l'atemptat foren rt'··
VOÍ ban contrlbalÀ amiuorar la si- prosseguir l'eJcamtm tècnic de la re- En algunes poblacidns del Ttiítvr hacions amb la dele^ecto turca, ospe- tinguts. Segons un telegrama de |5OÍ
tuació d'aquests refugiats mitjançant solució de l'aseetfnl.'.'ca sobre la qües- comentari, Ja vaga de íerroviarls- cialmeot peiquò no os concodolxen fia a'aflnnà quo pertanyen a una ordistribució do qucvluree. 30 vestits, tió del pla de garantia mutual entre Es preté taiabC- dbügar ais estran- les garanties necessàries. El Govern ganització do «comltatgl» macedonis.
«Ncue Fraie Pressa» de Viena
de soòorsos mèdics 1 la instaUacló doels Estats.
britànic te en vista una sola solució La
gers que kreballin en l«s mines a què
suposició que l'atemptai
campamems. £1 govern brliànio hi
i és la de la signatura del tractat ai- tieud'alxòla
adquireixin
la
nacionalitat
alemanya
sigui obra dels macedonis, muleon
ba destinat prop de 30.000 Ulurse.
xí
q
u
e
A
n
g
o
r
a
hagi
donat
directaper
a
continuar
cl
treball—
H
a
v
a
s
.
LA SITUACIÓ ECONÒMICA DE RÚS-EL VIATGE OEL Dr. CUNO AL RUHm
lents do la política desenrotllada per
absolutes. El Govern Stambuliski,
Rent garanties
«1 qual s'ha mostrat disEl ConseQJ decidí destinar un cròdlt SIA
anglès
refusa
tcrmlnnnlment
repende 50.000 francs dej fons'de despeses £1 Consell va peodre coneixement Berlín. 7.—El cancrfllcr de ITImperl dre les discussions I sols acceptarà posat a entendre's amb lugoeslàvi".
imprevistes amb l'objecae do permetre del report que havia estat preparat senyor Cuno tomà ablr a aquesta ca-tomar a conversar amb Ismedt Patxàmalgrat cl criteri contrari dels clea l'alt oomJssarí liquidar diverses pe! secretariat amb cl concurs de VO- pital.
amb les condicions indicade. qne con-ments búlgars do Macedònia
obligacions adunoisirscivee.
S
e
g
o
n
s
els
periòdica
porta
del
seu
sidera com «ne varietur».
de l'atemptat comès reens
ficina Internacional del Treball sobre
viatge al Ruhr esmeUents imifoessions En els círcols competents s'assegu- mDesprés
(El representant de Grècia, senyor les
e
n
t
contra
el ministre de l'Inten •.
condicions
econòmiques
d
e
Búsue l'han atiançat eo Cl seu conv^en- ra quo en aquost sentit ha contestat senyor Daskaloff.
Politls, exposà al Coasdll que l'aJluèn- tia 1 principalment sobre la fam deq
esdevingut en cirde què os precís ségint opo- en nom dol Govern el senyor crewe cumstàncies anàlegues
cla. en massa delsraíuglatsd'Asla 1931 a l»w i la situació de l'agri- ctment
i quo tainto
sau": a Vocupacíó, francesa una resis- al Govern francès. — Havas.
Menor posava el govern en una si- cultura.
fallà, la premsa governamental bitència
passiva.
tuació moit dUkdl i que per a resolvia denunciat els perills que corria 1»
EL PORT D'ESMIRNA
dre el pro'lema necessitaiva crèdits. Aquest report fou preparat a de- El Consell ministres <*>fc*narà una
persona del cap del Govern
m
a
n
d
a
dal
govern
noroog.
El
Consell
reunió
a
m
b
l'objecta
d'oir
'les
expliEsposà qne el govern grec voldria
Constontinoble, 7. — El represenva
creure
que
n
o
hl
havia
lloc
d'Inscacions
de!
canceller
sobre
el
dit
viatcontractar on emprèstit dc deu mitant d"Angora ba notificat a totes JesLa Societat deies Nacions
lions de Ulnres pels quals afer tria tituir actuaJment una comissió d'ex- ge.—-Ha/va».
potències qne d aquí endavant els Vaiperts
per
a
Ulurar-se
sobre
aquesta
garanties ifiancesi que seria desD
E
C
L
A
R
A
C
I
O
N
S
DE
LE
T
R
O
C
Q
U
E
R
xells
dc guerra desplaçant més de mil Gindbra, 7. — El Consell do la Soqüestió
a
un
s
m
t
p
l
a
m
e
n
t
d'eajuesta,
tinat ünio&meat als reugl&ts i a llur
DusseUorf.
7,
—
El
senyor
Le
Troct
o
n
e
s
no seran admesos en el port cietat do le Nacions, per conducte
però autoritzà al secretariat per a quer ba declami »1 "representant ded'Esmirna,
instaUacló
e Ja Secretaria 1 a proposta del
més enllà de la Unia Ka- d
coUeccjonar tots els üxfceimes quo
Comitè econòmic d'aquesLa, ba convoHavas que abandonava el rnhuroum-Olyonasassl.
E3 ConeaU acordà posar cn estudi pogués rebre a l'abjecte de oompdeiar l'Agència
Ruhr amb el convenciment que el ' 's alts comissíiris aliats han pro- cat una comferència internacional por
aquesta qüestió de manera que la el report
deixava «n situació d'absoluta con- testat d'aquesta decisió. — Havns. al dia 15 d'oclubro de l'any actual,
Societat dc lee N'adoni pugui concela qual conferència Iractorà de les
flança—-Havas.
LORD OURZON, MALALT
dir a Grècia el seu aíut moral per
LES
FRONTERES
D
'
A
L
B
A
N
I
A
"aconseguir l'emprèstit.
DETENCIONS A BAVIERA
Londres, 7. — El ministeri es va formalrtal duaneres.
Berlín, 7.—Teflegraflcn de Münlc el reunir ahir, primer, oficiosament, i •No es tractarà en la dita ConfeEn un report sobre la situació dels QEl Consoli decidí trametre a la «Correu
la Borsa» que ba estat després, oficialment, no assisllnt-hi rència per a ros del iprctoloma ge»
reftígtiats m'ecs, el doctor Nananu coníerènoia
d'ambaixadors, per & detingut de
el
cap
de ta Secció bavaresa lord Curzon. prr trobar-se malalt. neml do política duanera, sinó «oexposa que gràcies a la generosa bos- examen favorable,
una recomanació de l'Orgarrttzacló
anrimonada Bos- El Forelng Office no ha contestat lament, del mitjà do trobar quines
pllaïllat dols governs búlgar 1 itigo- de la comissió d'enquesta
de
la
Sopodrien ser aportades
encara a la proposició francesa. — slrnpliftcacions
éslau, tots els refugiats necessitats I cietat de los Nacions « Albània, enca-badh.
als mètodes actuals de percepció .1
aï^uns milers de refugiats que més o minada a la ràpid 1 delsmitactó de TanVbé ha es»at detingut un alfre Havas.
tarifes duaneres 1 reglamenta d'amenys subvenlen a llurs necessitats, la frontera entre Grècia I Albània s hMtVktU del partit nacional socialis- ISMETD PATXA SURT DE LAUSA- les
plicació de les legislaoions duaneta al qual se li octipà una fanpoirant
ban pogut ésser evacuats de Constan- la regió de Korltea.
N
A
O
A
P
A
A
N
G
O
R
A
tinoUe. havent-ne sortit 17.000. Ara cl També encarregà a uo sutocnmltè '.quantitat on francs francesos.—Ha- La us ona, 7. — Aquest matí. a lesres.
govern de!» Soviets gestiona amb Bulexaminarà la dita Conferèni
ormat pels senyors Balíoos, Bran- vas.
set, han sortit en direcció a Angora1elaDemés,
gària l lugoesiawla cl repatrlament fting.
si convé col·locar la Comissió inM
A
N
I
F
E
S
T
A
C
I
O
N
S
D'
H
OSTILITAT
Saiandra
i
VWianl.
per
tal
q
u
e
Ismetd
Patxà
i
els
seus
principals
d'aquests reioglaís.
es posi en relació arritt el president CONTRA EL GENERAL LUDENDORF coUaboradors. La delegació turca es- ternaolonal d'Agricultura, fundada eu
C3 doctor Nansen esposa també comde! Coml» flnancíer de la Societat so- Berlín. 7.—Comuniquen dc Viena tarà representada a Lausana pel seu 1*89, sota rautorttat de la Societat
I do les Nacions. — Havas.
ba complert la tasca que s'bavia em- bre la tria d'tm conseller Bnancter jque alrogressara Kagenftrrt al ge- secretari-—Havas.
neral Ludendorf fou objecte de vives Lausana, 7. — Després d'una conprès a la damanda del govern bri- demanat pal gavem albanès.
trmn iífesladons dlantlpatla 1 írínta-versa celebrada a la una do la ma- La guerra civil a Irlanda
tànic qne bavia lliurat 150.000 111art*
ment xiulat.—Havas.
a favor dels 4.600 refugiats que eren LIS MINORIES NACIONALS
tinada amb el secretari general de laI (Dublín. 7. — Un nottíbrót grup d'fc •
a Egipte, Xipre l tugoeslàjviA.
PRAULES
D
E
M
O
N
S
GASFARRI
Ismetd Patxà ha anun- regulars assaltà un dipòsit do pe'.!'-E; Consell procedí a examinar la I L'ARQUEBISBE DE COLÒNIA Conferència,
ciat la seva sortida pera Ics G'i5 d'a- cules,
E senyor Hymans, ropnasentaat de qüestió
i, després d'obligar els em.
d
e
!a
protecció
de
les
m
i
n
o
Colònia,
7—El
cardenal
secrotart
del
quest mati.
Bèlgica, declarà que s'estava consti- ries alemanyes a Polònia. iVcioalpleats
a
tuint un comitè internacional defl ment ois governs d'Alemanya í iPolò- Vaticà monsenyor Gasparri. contes- També sortirà avui de Lausana la a l'edlflcf.pujar als pisos alts, calà foo
a unes paraules del cardenal ar-delegació russa. — Havas.
qual formaran part delegats ame- nla nogoclen a Dreade un acord sobrtant
iRcsultaren sis empleats de la casa
ricans anft» l'cdjijeota de donar asil oie alemanys esdevinguts súbdits po- oijufíblífljo ide Qolòwla monsenyor
an*> ferides greus, poden escapar
Schultze, declarà que ol 'Pontífex esals 100.000 armenis dispersos a Síria
d'una mort segura.
I Grècia. A & d'afirmar nevament elslonesos i dels polonesos esdovln^juts tava fondament emocional pels esde- Les finances belgues
veniments de! Ruhr, i que posaria BruseUes. 7 — H Senat ha apro- Çl foc féu esclatar algunes matètentbnente que la Societat de les Na- súbdits alemanys.
inflamables, deixant l'edlflcl en
• •ions no ha cessat de demostrar en- El Consoli considerà la qüestió en tots els mitjans ípio estiguessin al vat, per 68 vots contra 42 i tres abs-ries
vers els armenis, el Consell decidí O'S dos aspectes següents: ajorna- seu abast per aconseguir la peu dels tencions, cl prríjocte de üloi creant runea. íerint cinc empleats més i dos
que el secretariat examinés volunta- mentflnsa esperar l'acabament do esperits i alienjw ois mi frimen ts delsnous impostoe 1 drets sobro el» su-transeünts.
Les tropes han emprès la perièeücid
riosamont e.s projectes que li podria
ics nego. iacíons de Drcsdc o hé tra- pobles. Havas.
glucoses, tabacs i oorllles. — dols
autors d'aquest nou atemptat. -4
toCmetre aquest comitè.
moia de la qüestió a! Tribuna! inLA PROPAGANDA ALEMANYA cres,
Havas.
Havasternacional de Justícia dc La Haia Londres, 7. — £1 correspomwd do
El Consell adoptà les «mclusloM
Standard' a Dusseldorf,
Socialistes italians
La Cambra italiana
LA FRONTERA HONGARESA TXECO-de! rapem del senyor Da Gama que IVBventng
tclografta dient que el Govern aledetinguts
KSLOVAOA
tendeixen a portar la nQestiò davant many ba wramençat o! vtíl Joc. de
clo, qne Oxarà eventualment ía onrn- la propaganda al seu favor, contant Roma, 7. — Segons «La Tribun»',i els acords de Washington
El Consell escoltà el general Taco del Tribuna! Internacional dè justí- htstòriea inverosímlls. especialment s'han efectuat ncràlbrüsts detencions Roma. 7. — La Cambra ha adoptat
zos. representant d'Hongria, i el se- petència de la Societat de les Na- fent constar «Os trastorns i la fam entro socialistes, comunistes I anar- les modificacions en els armameutj
que ha originat l'ocupadó del Ruhr quisies a Livorno, Florència 1 Aneo-do coníormitat amb els acords da
nyor Osuski, representant de Tzeoo- cions.
eslovàquia, sobre la qOestló de la do- TaroiiÉ escoltà el Consell al senyor pele francesos.
na. — Havaílimitacaó de la frontera entre oto Pusta. representant de l'Estànla, I El oorreaponsal posa de rèUeu «Is Eis minaires francesos Wartilngton. — Havas.
dos pal»». Els rop res en tants earaon-demanà al senyor Da Gama qne ü resultats de la seva informació a
tats es mostraren disposats a accep- sotmeti abans dc la quarta assem- Ratttagen i a GfOsonklJscben, on els Pans, 7. — Cl Couseli Nacional de
Unitarié ba acordat declatar la intervenció dal Consell on el blea un projecta de report a l'assem-alemanys na els falta res. I relata Minaires
mereix «I que preencià a Dort- rar la vaga general per a! dia 16 en
sentit d un arbitratge Obligatori. blea scftre la qüestió da 2a protecció així
mund. població que té abundar de el ca« que els patrons es neguin a •toominam • lat entiiai· 1 au
E3 senyor De Gama. represeníant de les minories a Eslónla,
quevhjree, els noi* Jugaven alegre- concertar ami) {-Us un nou arranja- particulars «uo tenen a M tram»
del Brasfl, fou encarregat pe! conment en la qüestió del salari. — Hament pels cairei'S 1 no es Veuen perseil r'estar en relotiions amb els excones en ia iadigònoia. ni [uen>s vas.
Ira'ns articles o notes suplloadet,
perts da les dues parts i presentar EI règim dels estrangers cares
cadavèriques 1 gent faltada de
un report ai Conseül cn la seva pròia necessitat absoluta (tensa la
jalut.
tocan
ban
propagat
(els
aleLes finances franceses
xima sessió.
a Itàlia
manys.
Paris. :. — La Coaüíèiò do Finan- qual no ens «t pettiW· fer-iw
E! Govern Italià ha dictat un De- Afegeix que mercès a la bilonma- ces do la Cambra Jels Diputats ha el menor oat) d'avalar degudaREDUCCIÓ DELS ARMAMENTS cret
referent al règim dels estran- dó 1 a Jcs imprcslons rebudes per- acordat per IZ vels contra 8 tot un
gers a Itàlia. Aquest Decret especi- sonalment
refutar tot el que pre-ooojnnt de disposicions, encamíuadís ment «is originals amb un 1»
El' ConstíU s'ocupà del curs que fica que els estrangers que es diri- tenen ler pot
creure
els interessats en a privar i castigar el trau flsea'..—•tll a una Arma
s'havia de donar a algunes resolu- geixin a Iiàlia per a residír-hl algun
França.
| Havas.
cions de PAssamblea solire la raduc- temps hauran de presentar-sa a la desacreditar
als bon ors M toíoqneig
eió «tols anmamcnts. El Consell de- policia durant els tres dies després i Resjfeole
dc l'ocupació militar assegura el Els cables transatlàntics
cidí invitar els Estats europeus exis- de l'arribada, per tal de declarar llur corresponsal
de l'·Eivcnlng Standard» Roma, 7. — El ministre de l'Inieidentitat
í
els
motius
del
viatge
En
tents abans de la guerra de 1914. als cas de canvi d'una ciutat italiana a que són falsos,
puix lo proporció és rlor ba eignai un conveni amb una
quals la guerra no ba modiflcal l'es- una altra, els estrangers hauran de de 200 soldats per cada ÏOO milles deSocietat Italiana dc cables submarins P u t x i n e l · l i s M i r i a
tatut Jurídic i que no es troben com- complir les mateixes formalitats tres temtorl ocupat.
per a la coUocació 1 explotació te Rosselló. £06, davant del Fror.
promesos en operacions müliars que dies
dos cables, l'un unint Itàlle amb Efr Dijona Gras. a les cinc de la tarda
Termina
dient
q
u
e
el
genera]
O
o
després
d
e
U
u
r
arribada
al
n
o
n
Jtwra.juin llurs armaments, a po- lloc de residència.
panya, Brasil, Uruguai 1 l'Argentina. I
g
o
u
t
e
l'autoritzà
par
a
p
o
d
e
r
escriul'altre unint Itàlia amb les Ule» Aço- EL WRO, EL MEMORIALISTA
sar llurs despeses militars, navals
re lliuraments tot é! que batria vltt res,
I aèries al nivell de IÍM3. caicitíenl Aquestes disposicions no edn apIL en la seva vls'.te pol Rubí', cen^» tra- am» '."cbjocta d'-estobllr des d'aUN QUINTO
; 111 una comunicació directa amb l'A- Exitàd. Riallades
sobre la base dels preus d'abans da cades als turistes qne pensin passar bes de cap classe, puix no :r. lia cenrom.n,, - IÍUU
mèrira del Nord, mUJancam l'en; a!--' —DIMONI.-TUnunUTla guerra.
menys dc dos meso a la península, sura ni cap entorpiment en aquest [ m
S^rtíi- liulul
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d
a
a
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a
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c
estranger.
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Per aUra part. serà convocada una -Col·legi i els del cos diplomàtic • Havat.
joguina ois tnfnnis ceneufi •
i
Havas.
tDirtcí'iaiii lTltPTfyrf',%1T1 ainh l'ohi trada 1 seient, numerat, 1 i *
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7 de f e b r e r d c 1 9 2 3
L'Europa -VouceOe publica un davantal de Philippe
Dimecres, 7 de febrer de 1923
MMIet que inclou algunes notes força intereesanls de
/ FBAiVÇA la criai europea. Tot l'artode, L'emploi de la manière
forte, té com a objectiu defensar l'eifloàda dels procediments de violència adoptats per França i Bèlgica al Ruhr. Creu l'articulista que
aquests procedimente acabaran per rompre la resistència passiva d'AL a
c a n ç ó
d e
l a
r e v e n j a
«La Uefgesa ís bella, ho accepto lemanya.
— ens diu rautor de «Pthllosopíhle de
Al mateix número de L'Europe Nouneüe es publiquen altres artiA campanya iniciada per VA B C a. favor d'una expedició 1 art». — Labellesa, però. — afegeix cles, tamlbé molt interessants, de George Glaegow d F. Caussy.
seguit ir ós una cosa enoaia més
punitiva al camp d'Alhucemas, com a revenja) contra els tot
George Glasgow insinua que si França hagués tingut una mica
bella >
ultratges dels quals han estat víctimes els presoners, ens sem- Tara o més que una exacta cons- més de paciència, l'ocupació del Ruhr hauria estat realitzada amb
blà sospitosa des del primer moment. Els esdeveniments ulte- tatació ens apar aquesta frase una el .concurs de tes tropes angleses. Philippe Millet replica que preadmirable. Ona rèplica als
cisament la iucompreiiCió de la poiítica francesa ,pel govern de Lonriors han confirmat qme VA B C no era sinó l'instrument dòcil rèplica
amadors i conreadors de la bellesa
dels interessats en promoure aquesta companya. Qui són aquests lletja, eit general. Vna rèplica a la dres ba estat la causa de l'ocupació del Ruihr .per las tropee francobelgues.
(endèncla estètica, qtie informa la
interessats? Ni ho sabem ni ho volem saber, ara com ara.
nostra època.
F. Caussy observa modt oportunatment, coincidint amb la tesi briNo creiem' que a Madrid perduri la bogeriafinsel punt d'o- La frase de TaLne ínclcm una fusta tànica,
que la intervenció militar no afavoreix gota la producció inblidar lliçons tan recents i tan tràgiques com les de 1921. Demos- l dura condemnació.
dustrial.
E9 a dir, l'ocupació militar esdevé contratproduent com
Es una excUant noMMssim qm ha
traria aquesta reincidència en les mateixes causes que produïren d'empényer-noi
a rependre, costi el a mitjà d'aconseguir efectivament les reparacions. Es él que obserel desastre d'Annnal una perillosíssima incapacitat per a la rec- que costi, ta tradició interrompuda vava Lloyd George: les baionetes no faran sortir el carbó de les
tificació. I aquesta ineptitud per a l'esmena podria tenir les con- de la beflleea bedla
mines. Philippe Millet no contradiu directament aquesta objecció. No
Heu's aquí el sentit motriu princi- la creu, però, congruent amb la realitat de la situació. Creu que ei
seqüències méè transcendentals.
pal de la tasca reaccionària que ens govem aQemany no podrà perllongar la pesietència si el Ruhr és
Cal, doncs, que el país ratifiqui clarament, sense cap mena havçm impasai.
*
econòmicament i efectiva separat de les altres terres germàniques.
de dubte, el seu pensament ii la seva voluntat. Cal que tots ds
JOSEP MABIi JUNOY
I
afegeix una observació que té molta importàwoia com a símptoma.
diaris i tots els homes públics expressin concretament llur opiDiu que convé donar al conflicte actual una agudesa, prou viva per.
nió, per a evitar que la cridòria d'una minoria gosada pogués estal que esdevingui tost intolerable. No cal remarcar ela perills enortrafer els veritables sentiments del país. Cal que ningú no calli, bant a l'exfrexo del Paral·lel, dema- mes de semblant concepció catastròfica. Philippe Millet atribueix a
naren permís per baixar $e.x aquesta
car a tots afecta la resolució que prengui el govern.
via. Consultat per telèfon el governa- aquesta concepció l'actitud de Bèlgica, inicialment oposada a l'avenNosaltres, complint el nostre deure de ciutadans en aquests dor, va accedir, 1 a dos quarts de sistura del Ruhr, partEdària am d'actituds de violènoia.
cap superior de policia estigué al
moments crítics, hem dit sense vaciUadons : no volem' més guer- el
El perill més greu d'aquesta situació és, des del punt de vista de
Govern
civil per a dir que tot pasres, ni guerres de conquista, ni guerres de revenja.
sava normalment. I heu's aquí que l'interès dels aliats, que ningú no pot preveure en quin sentit, es
Que tothom digui amb la mateixa claredat d seu pensament. als pocs moments, él telèfon li dona- concretarà la solució, quan el conflicte actual esdevingui intolerable.
va compte dels feta més amunt refeI és que en el ions deü fons del conflicte no hi ha tan eols l'antaNingú no pot inhibdr-s'hi.
rits.'
gonisme
secular i històric entre Aüemanya i França. Hi ha també
El veritable concepte dd patriotisme, d matdx des d'un punt Segons l'espaicació comunicada al
l'antagonisme
secular i històric entre França i Anglaterra. Per això
governador,
quan
el
seguici
e
m
b
o
c
a
de vista espanyol que des d'un punt de vista exdusivament català,
ha
pogut
repetir
Glasgow en aquest mateix número de L ' E u va
la
carretera
de
Can
Tunis,
u
n
demana que d país1 s'oposi amb totes les seves forces a la persis- auto-camdó d'una fàlbrica menat per rope Nouveüe, laGeorge
lectura
del qual ens inspira aquestes ratlles, que.
tència dc l'aventura tan tràgicament liquidada als camps d'An- un mdívídu que pertany al Some- rinterès essencial de la França
en la victòria és un interès polític
nnal, sigui qualsevulla la forma que ara li vulguin donar ds in- tent, arriba a tota anarsa 1 lluny dei consisteix en la destruoció o almenys an la contenció d'Alemanya,deturar-se
a
les
veus
de:
detura'tI
q
u
e
teressats en la continuadó de la campanya.
donaven els del seguici, volgué tra- mentre l'interès essencial d'Anglaterra en la victòria és un interès
L'afer dd Marroc no pot ésser indiferent a Catalmrya. Àdhuc vessar aquest, escüatant una distjmta econòmic i consisteix en restaurar el tràfic. La ruïna d"Alemanya,
la quil volgué posar fl efl xofer afegeix, podria esdevenir un aventatge per a la França, però esdeds catalans que creguin que Catalunya no té res a fer al Marroc, a
creient una pistola i disparant dos vindria un desastre per a l'Anglaterra. Nosaltres creiem que la ruïna
hauran dereconèixerque no ens pot ésser indiferent una actua- trets.
dó de govern de la qual pol dependre la tranquiUitat de tantes Alguns de la comitiva contestaren d'Alemanya fóra també, inevitablement, la ruïna de França. Pet^
a trets, i la pollpl· hi inter- el govern de M. Poinoaré veu les coses d'una manera molt distinta.
llars catalanes i les conseqüèndes econòmiques dc la qual poden tamiíé
V'ingoé
ràiptdament. posant fl al oamtragèdia dc França, que es troba davant dos antagonispesar tan terriblement damunt l'economia de la nostra terra.
bat. El xofer quedà detingut, com mesAquesta
seculars
històrics, iguailment irreductibles, inclou una lliçó
A Catalunya l'opinió és absolutament i unànime contrària a també dos dels concurrents al sepeli, molt profltoea iper
a Catalunya. La nostra situació internadanall esocupant-los
a
tots
tres
pistoles
autocap gesta bdlicosa, a cap aventura més o menys romàntica. A màtiques.
devé íonamentaibnent molt semblant a la de França. També ens
Catalunya tothom demana l'acabament de la guerra i la repatria- També va resultar ferit d'una le- trobem davant dos antagonismes seculars i històrics. I és per això
sió punxant à la mà ésquerra Ramon que cal tenir molt en compte les ensenyances de la història en cerció immediata de l'exèrcit expedidonari.
estre Codesa. de 53 anys. daurador, intel·ligències i aliances. França va creure, de 1904 a 1914, que
Ddem abans que no creiem- que a Madrid hagin oblidat de M
no sabent qui U va produir la ferida car
sobte les terribles lliçons de l'experiènda, siguin els que siguin •Un déls detinguts ho va éseer per podria combatre victoriosaroent l'antagonisme germànic amb l'aliandirigit, segons sembla, írases ça anglesa. Però l'aliança angdesa ni la vdotòria comú no ha es3 per enlairats que es trobin ds interessats a continuar la tràgica haver
ofensives
a una aocoió de soldats sa- borrat l'antagonisme britànic. Catalunya, de 1640 a 1652, es trobà
aventura. No ho creiem. No ho podem ni ho volem creure.
padors que feJen instrucció en aquefl en una tragèdia semblant. I és que els pobles no han de cercar
Però convé fer avinent a tothom que si la cosa absurda es- lloc a les ordre* d*un oficial.
salvació en l'ajut d'altri sinó en l'eficàcia del propi esforç i de la
Més tanl, una comissió de tres la
devingués, si després d'Annnal insistissin a Madrid en seguir obrers
pròpia
virtut.
anar al Covem civil a prods camins que menen a Annual, Catalunya no s'hi resignaria.testar dva
e la conducta del xofer l a
JOAQUIM P E L L I C E N A I CAMACHO.
Catalunya no la sent la vocació al snïddi. Catalunya vol treba- interessar-se per 1» 41ibentat dels detinguts.
llar i vol riure.
«naniminmiínuummmnmuBiiiiiMimiiii^
Pensin tots a Madrid que b unitat espiritual i política dels
CONFLICTE EVITAT
pobles que conviuen en un matdx Estat no pot perdurar sinó a •Ee presaaià a la íàbrica de teixits
base de tenir algunes coses a fer en comú. Però si, en cada pro- de Martin Rius una comissió del sinblema que la realitat planteja, d criteri dd segment hegemònic dicat únic exigint que -fossin trets E l plebiscit de L A V E U D E C A T A L Ü K Y A
uns determinats obrers que aili trebano solament no coindddx amb d criteri dels segments més vius llen
1 que. no estan inscrits al referit
dd pals, sinó que ds dos criteris esdevenen irreductiblement an- sindicat.
Format gran o format petit?
tagònics, aleshores fins els dements més equànimes, més propi- Els íou contestat que la casa té contracte
d
e
trabaill
firmat
a
m
b
el
sinEl format gran és el del tamany d'Ei Sol o L a s N o t i à a s .
cis a l'harmonia i més contraris a la violènda, en ds pobles que dicat lliure, al qual pertanyen els
no compartdxin aquella arbitrària concepció de la política i de dits obrers, i no volia infringir el E l format petit és l'actual de L A V E U DE CATALUNYA.
La votació dóna, fins ara, d resultat següent:
la fundó de govern, es sentiran menats de faisó irresistible cap contracte.
S'inioià «n oom seqüència un oonds corrents centrífugs que cerquen la salvació en defugir tota flictft,
ç·eírft, després d'explicaoions
mena de contacte amb d que Madrid representa.
FORMAT ,GRAN
2 «jg
muluails, ha pogut éeser etvltat.
FORMAT P E T I T
5.653
ÚIAHI NATIOHALISTA DAT ALA D'AVISOS I NOTIOIKS

NOTES P0ST-COKPEBE\CU:
LEÇ DVES BELLESES
En eí decws iTuna ordenació recent de notes havem rellegit oí^uns
textos de Taiw.
Entre eUs havem remarcat, sobretot, ois mou següents, d'ana oportunitat artística i literària en extrem
colpidora:

L
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Agrairem als nostres lectors que omplin d butlletí sescs la reobertura deís locals tancats,
güent i d trametin a la direcció, carrer d'Escuddkrs. 10 bis. Un
í cas de notfer-Jioen un termini prèviament íisat. els amos no podran
aviat com ds sigui possible.
tomar a obrir íhirs e«al)llments senabonar al personal una indemnitASSEMBLEA DE CAMBRERS DE MU-se
zació de dotze pessetes iperr als camOE FUTBOL
SIC-HALL
brers i vuit per als ajudants, durant Ha visitat al senyor alcalde una
En
AHir a la tarda se celebrà al local el» dies que hagi durat l'alur.
dol Sindicat professioSocial "dé l'Associació de Carribrere t INCIDENT EN UN ENTERRAMENT representació
nal de periodistes, per a agrair-li la
Cuiners l'assentíflea per a ipendre
copa que ha remès com a premi del d e .
carrer
acrirds relatius a les empreses deia El governador es mostrava ahir partit
internacional de Futbol que.
nrasK·-haJlí rooentment tancats 1 als vespre sumament disgustat per l'in- a benefici
ontepio de l'eemendels qu? poguessin tancar-se d'aqui cident esdevingut en l'enterrament de tat SindicatdelseM
prefereix: que L a Veu de Catalunya e s pubUqai
celebrarà demà. di- n ü m
endavant.
l'obrer del Metropolità, perquè havia jous, al camp de
entre
L'assemblea acordà eí nomenament pres tota mena de precaucions a fl els equips O. T. E l'íEuropa-,
de Budapest, l el en format \ %at?t <u
d'una comittM, formada per quatre que l acte transcorregués amb tota Club Dcportlu -Curopa'.
Al mateijc
iaàiytdus dels (piatTij rams a'ectait: tranquiUitat Es veritat, no obstant, teihps l'hs invitat qu« assisteixi
<siB>%atv*)
cuiners, cambrers, rebosters 1 simi- que aquest UKddeut n6 tingué res quecamp per s llançar Klck-off del al
dit
lars, perquè fessin le* ^esüoas neeee- veure amb les Umtes socials 1 és delspartit,
Bàneí. ooiKedmt-W a tal fi un vol que s'escaipen a totes les precaucions.
de voníiançv
Havia recorregut la ccanltiva alguns
d) Cal esborrar el format qno no plagui.
S^in&li qw s'exusrir* a lee eotpre- carrerj de! trajecte fixat 1, en arrl-
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Tal dia com avui. 7 de febrer de
J916. morta a Victi l'enyorat bisbe
doctor Torras i Bages; el seu cos re.
posa al majestuós sepulcre de bronze
de la capella de Nostra Senyora de
Montserrat de la Seu vigpiana; la seva ànima féu el traspàs a les misterioses regions de l'eternitat, assolint
la glftrla perdurable; el seu- esperit
resta a-Catalunya com una impulsió,
cona un criteri. I com un exemple vivent
Fa set anys només, i ja té son nom
Taurèola d'una gran figura històrica;
els seus escrits ens parlen amb el to
Imparatiu del definitiu i immortal,
entrant a formar part de la biblioteca
de la Humanitat, on resten arxivades
les móe ex ce'l ses produccions de la
pensa 1 del seny humans; el seu nom
és retret a les trones i en els escrits apoloKètlca com una autoritat
de l'Església de Déu.
Els que velem l'acció de la Providència en els esdeveniments de Catalunya, que l'han feta sorgir de les
tenebres de la seva Inconsciòncia
a la llum del seu renaixement i restauració, estem certs que a cada moment històric, a cada situació nova.
Déu ha suscitat l'home o als homes
necessaris, això és. que eren menester, per tal de fer donar un pas més
endavant a l'ésser moral de la nostra terra.
Un d'aquests homes providencials
fou el dor.Tor Torras i Bages.
El nacionalisme català, cristià des
dels primprs dies de son naixement,
que 11 posaren per nom ej mot esfumat i raquític de regionalisme, en
arribar a sa virilitat hagué fretura d'un bisbe que el confirmés. Aquest
Blabe fou el doctor Torras; rebentne de l'eficàcia del contacte de sa mà.
la força 1 la plena confiança en les
fptimes destinacions. Ell ens deixà
sa professió de fe nacionalista en
el sou immortal llibre «La Tradició
Catalana», ratificada «in totum., eseent ja Bisbe, llibre que resta inclòs
en ed Cànon de les venerades escriptures de la pàtria.
Tol i essent un home de Déu, el Bisbe Torras, va ésser un home de la
seva època; «es tan hombre de su
liempo., deia En Maragall en un dels
seus articles. Va respondre als gustos regnants en les esferes Jiteràriea i artístiques del seu temps que
són encara els d'ara. La llei de l'atavisme i de la pròpia natura, i la Del
de l'ambient social, en el doctor
Torras, s'agermanaren d'una manera meravellosa, en un equilibri constant. Fou l'home de l^equllibri. La
Idea de l'equilibri que U donava tanta de llum per a resoldre els problemes de l'ordre social 1 religiós, ell
va realitzar-la. Fou un prodigi d'equilibri. Va ésser un sacerdot de l'antigor, 1 ensems parlà 1 escrigué com
un home del dia.
Per això tingué tants admiradors
i devots en tols els camps de la íntaHectualhat. Entra ells. i com dels
més entusiastes, hi hem de posar
En Prat de la Riba, on altre dels
homes providencials.
La posterioritat ajuntarà
llurs
noms en una mateixa recordanca, car
de l'obra i de l'actuació dels dos. en
resultà un tot complet 1 harmònic.
Coincidiren en la finalitat de llurs
actuacions. Tots dos treballaren per
l'elevació del poble, servint-se del títol d"nna de les pastorals de] Doctor
Torras; i el poble que volien aixecar,
que treballaren per tal de fer-lo ascendir en el camí dels seus destins,
per tal d'aconseguir per ell les perfeccions de l'espiritualitat i de la
cultura, era el poble català.

l l u m i n a r s

atènyer aquest resultat que l'acte de
voluntat conscient do voler recobrar I
la personalitat amb tots els seus drets
i prerrogatives, es produís en tots els 1
estaments populars de Catalunya, i '
en totes les Classes socials i en tots 1
els partits.. Aquesta voluntat de tot ]
un poble va ésser com l'extensió i
desenrotllament harmònic de la voluntat d'un home, que la posteritat
reconeixerà com el fundador de la nova Catalunya La màxima de què
tant avui se n'abusa, que el voler
és poder, en E n Prat de la Riba tingué plena realització. Així, en morir,
amb la claravidèncía que en aquella
hora suprema es veuen les coses,
pogué dlnne on acomiadar-se de mi:
«Dono gràcies a Déu d'haver pogut
realitzar el que portava a dintre.» Paraules, que om recordaren r«Opus
consummavi» del diví Mestre.
La Providència dotà a cada u n
d'ells de les dots i excel·lències necessàries per a reixir en l'obra que
havien de realitzar en favor de la
pàtria llur.
Entro ol bisbe Torras i En Prat
de la Riba, encara que els unia una
forta i deinteressada amistat no
obstant, no h i bagué comerç epistolar. Les cartes que s'escriviren foren poquissimes. La causa, o millor,
la culpa la tinc jo. qui amb els meus
repetits viatges a Barcelona, i amb la
freqüent correspondència amb En
Prat, molles voltes feia d'intermediari, estalviant-los el treball d'escriure's.
En Prat de la Riba venia tots els
anys una o dues vegad»s al Palau
Episcopal a fer visita al bisbe de
Vicb, i s'hj quedava a dinar; i en
havent dinat, es passejaven els dos
llarga estona amunt 1 avall de la
cambra episcopal, assabentant-se amb
gran interès, el Prelat, de l'estat do
la política, de la qual ell en vivia un
bon xic apartat. Entre els dos hi havia una gran conformitat de criteri, sortint d'aquelles converses més
identificats l'un amb l'altre.
El doctor Torras va adonar-se del
valor d'En Prat de la Riba en llegir
el discurs de presidència del Centre
Escolar Catalanista. El bisbe Torrat>
m'havia dit que judicà per aquell
treball que era un home de mèrit i
d\sdevenldor. D'aleshores ençà llegí
amb. interès els seus escrits, i anà
esguardant amb curiositat pa:riòtica
i cada dia amb més afecto, ol desplegament ascenslonal de l'esperit d'En
Prat. cap a les cimesMe les altes direccions polítiques, i la seva obra
de reconstitucíó de la nostra terra,
que anava fent amb tant de talent,
amb tanta paciència, i tanta abnegació, fins a posar la teulada de l'edifici amb la creació de la Mancomunitat de Catalunya, llavor de la
futura grandesa de la nostra Pàtria.
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via fot la presentació per 0 la Seu
de Barcelona del doctor Morgades,
em dóna compte dels treballs que els
catalanistes feien per a aconseguir
que fos presentat per la Seu de Vich
que restava sonso Bisbe, el doctor
Torras I Bages, dlent-me: «Tant de
bo que tinguéssim la mateixa sort
en el del doctor Torras.» (Com l'havien tinguda en aconseguir fer nomenar per batlle de Barcelona, al
doctor Robertl. I acaba dient: «Velam
si sortirem amb la nostral»
Un cop Bisbe el doctor Torras, En
Prat fou un dels qui sentí penetrar
molt endins del seu esperit, la unció apostòlic que eixia de les exhortacions i escrits pastorals que amb
tanta abundor i oportunitat anaven
sortint de la impremta eplscapal de
Vich, i quo escampaven arreu de
la nostra terra, amb gran profit espiritual del nostre poble, que se sentia evangelitzat en sa pròpia llengua,
1 per un pare qui coneixia prou bé
el seu ramat. Aquesta paternitat tan
eficaç ell la sentia com ovella pròpia, per raó d'origen, i l i plavia
anomenar-se diocesà d'un prelat qui
tan bé lligava amb els seus sentiments i amb Ics seves Idees.
Com a testimoni de l'efecte que
produïen on l'esperit d'En Prat de
la Riba els escrits pastorals del doctor Torras, trancriuró alguns trossos
de les seves cartes. Pel setembre de
l'any 1901 m'escrivia: «Felicita el
doctor Torras por la pastoral sobre
la músioa, és formosa pel pensament
i bonica com a obra literària. Ha
fet un gran efecte.» En una lletra del
març de 1902 cm deia: «La carta del
doctor Torras al ministre de Gràcia
i Justícia, ha estat extraordinàriament cdobrada per tots els Intol·ligents que l'han lieglda- Es realment
una obra mestta.» I él mes de desembre del malcis anv m'escrivia:
«Vaig llegir la sexta exposició a En
Romanones, i em va produir molta
impressió.» En una altra lletra referint-se a la pastoral titulada: L'elevació del poble o la Democràcia Cristiana, posava aquestes paraules: «La
Pastoral del Dr. Torras és magnifica; la que m'ha fet més efecte de
totes les que ha fet fins ara. Es de
Papa, .de gran Papa.»

Quan esdevingué la mort del Bisbe Torras, En Prat de la Riba donà una prova del molt que l'estimava
i admirava Malgrat la seva popa salut, el molt que el perjudicava el
fred i els canvis sobtats de temperatura, i esdevenir la mort al pic
de l'hivern, a Vich de clima rigorós,
va voler retre el tribut d'bomenatgo
i amistat assistint a l'entcrrameiu
del gran Bisbe, 1 féu que la Mancomunitat i la Diputació l i rotessin
també el seu homenatge, donant a
les exèquies funeràries amb llur assistència una bèlla esplendor i magnificència.
Les dues figures, la memòria de
les quals he evocat en al present article, en llur vida mortal foren harmòniques i prnporclonadee entre sf,
En arribar al terme cobejat, escriu puix es reveíaren en llurs actuacions
al Bisbe la següent carta:
amb le mateixa Intensitat de força,
•Hm. Dr. D. Josep Torras I Bagfs. cada un d'ells dins la seva modaliEstimat senyor Bisbe-. Volia venir a tat o especialitat caractarística. Seroferir-me personalment com per es- vint-me do la comparació del poeta,
crit m'he ofert a tots els senyors Bis- foren ells dos. roures quo sobresortlbes de Catalunya. Però com que van ren de la ratlla ondulant de la roupassant els dies sense poder dur a reda, i sl fa 0 no fa pujaren a la
complement aquest propòsit, no vull mateixa alçària.'
retardar més el meu homenatge dues
vegades degut, com a feligrès i com
Per sort. han estat molts els homes
a català, al que és mestre nostre, que en despertar do Catalunya l'han
de la nostra gent, en coses humanes ajudada a esdevenir consclèht de la
i divines. — Per mi i.por tote els seva unitat i personalitat; els quals,
que, en la Mancomunitat, treballen amb l'esforç de l'apòstol, del savi,
per la nostra Catalunya, l i demana del poeta 0 del polític, han aixecat
una benedicció son devot E. Prat de la terra ancestral a la categoria de
la Riba.—9-5-14.»
l'ideal de Pàtria. A tots ells més
quo com a causes, els hom d'esguarLa qual carta nwsresqué del doctor dar i estudiar com a efectes, com a
Torras la següent significativa con- resultants de l'ambient social que els
testa:
voltava, i en què visqueren; per ai«FAcm. Sr. President del Consell xò en el doctor Torras 1 En Prat de
El Bisbe Torras maldà per tal d'ajudar al nostre poble a tenir plena Permanent de la Mancoicnniut de la Riba hi hem d'nlbirar una esplènconsciència de la seva cristianitat. Catalunya. Sr. President: Estant en dida concreció dels elements que esde son valor religiós 1 de tots els Pastoral Visita per aquesta Seíarra, taven dissolts en l'atmòsfera social i
seus valors espirituals, procurant fer rebo l'atenta de V. g.. oferi'it-se en moral de Catalunya; són els roures
reviure les habituds 1 costums pia- nom dels sous companys de Consell. gegantins que han tret Uur força 1
doses dels nostres passats, honorant 1 demanant la benedicció per a l'obra gran esplet de la terra on arrelaren.
la nostra parla, donant-nos la doctri- de reconstitucíó social que tant hon- Si grans foren ells. gran és la gleva
na de Jesús no sols en català, sinó ra a V. E. — Sempre dins del drcol que els donà la vida i on la Providèna la catalana. Imitant en això a 5a de la meva Influència doctrinal, he cia els fé néixer.
gràcia que no s'oposa a la naturale- procurat enaltir el foment dels aglusa, sinó que es conforma amb ella; tinants naturals, que són els que amb
JOSEP DACHS, Pvre.
í assabentant-nos assenyadament so- més suavitat i eficàcia junten els hobre els greus problemes de l'ordre mes entre sl; i com que l'obra de la
moral. 1 especialment sobre la legi- Mancomunitat representa un generós
Dietari històric
timitat I fonament teològic 1 èüo esforç en aquest sentit, Ja pot pensar
que té los meves simpaties i les medel nostre renaixement patriòtic.
ves benediccions. — De V. E. i dels
En Prat de la Riba despertà la seus companys de Consell, amic i
7 f e b r e r de 1888
voluntat nacional, donant-nos cons- affm. servidor en Crist. — El. Bisbe
ciència d'una voluntat coUectiva. que de Vich — Talavera, 10 de maig de
és el constituent de l'esperit d'un 1914»
S'ESTRENA AL TEATRE OATALA
poble, i la raó viva de la seva perROMEA LA TRA CEDIA (MAR I
sonalitat. EU. amb una gran citada
En Prat de la Riba «ra un admiraCELD D'ÀNGEL GUIMERÀ
de les realitat^ ètniques, amb una dor del doctor Torras Ja d»* dels priTrenta otnc anys fa ftaquesta soviiui lluminosa de vident, endevinà mers temps de la seva Joventut, i
que el ressorgiment de Catalunya sols quan tou l'hora oportuna treballà de Itmnitai. t Vobra. ha. quedat Uua enpodia assolir-se per la catalanitza
ferm, per tal d'aconseguir que foo cara, malgrat As canvis experimenrió de tot d que integra Catalunya; presentat per Bisbe de la Seu víga- tals en les escoles üleràrtes. I és que
sols així obté un valor nacional. La tana. En un volant del 18 de març ço que és genial perdura per sobre
yictòría d'En Prat de la Riba fou de l'any 1899, quan feia poc que s'ha- totes let generactons t amb el temps

Notes

polítiques

Entre els concurrents hl IIOVIB OM
senyors En Miquel Junyent, Eu Narcís Batlle, En Liuis Argoml, En Jóan
Baptista Viza, el diputat senyor Aunós. els senyors Roma, Casas Carbó,
ARRIBADA
Ha arribat l'ex-governador l ox> La Torre, Ivon l'Escop, Pagès du
Climent, Saltor, Thió. Rodés, Casaministre dos LeopoM Matos.
bó. Filella alguns catedràtics de Drel
LA SITUACIÓ MILITAR
i do Medicina i molts estudiants.
Probablement per a tractar d'jjn
assumpte do palpitant actualitat, LA CONFERENCIA D'EN FABRA RIahir, a la tarda es reuniren al desBAS
patx del capittà general i sota la
Ahir a l'Ateneu, que es veié moll
seva presidència, els generalç 1 assimila is amb comandament a aques- concorregut, donà una conferència
ta plaça i els caps principals dels sobre nacionallame, (En Eabra Ribas.
Des d'un començament féu profea»
cossos i dependències militars.
sló de fe antïcaclqülsta i antloentrtr·
La reunió acabà a les sis.
llsta. A continuació exposà el que 4
LA CONFERENCIA DEL OR. BARO son Jui oreu de contiradictort i irreconcíllaiblc el naciona'lisino i l'interA l'Ateneu Barceloní va donar-hi naclona/llsme.
el Jove doctor en Medicina En Josep
Digué que el nacioii;ilisme, un
Baró, una conferència çobre ol toma temps,
pogué repreisentar una Idea
•Parallelismes entro els moviments de proferés;
avui, que tot cedeix U>
culturals i polítics de Catalunya», plàça a l'internacionalisme,
no: reorganitzada per l'Agrupació Escolar presenta un regr<s.
Tradicionalista, de qual entitat el
Digué que davajít d'bn iproblema
conferenciant en fou president
de Justícia i de llibertat local, passa
Presentà l'orador en breus parau- tota aJtra cosa a segon terme, o perd
les l'aciual president de l'Agrupació, tot terme.
En Josep Marta Junyent.
Glossa i recull el que diuen alguna
En el transcurs do la seva disser- périòdics comarcals caiielans per a
tació va parlar En Baró de Kagor- apoiar la seva tesi.
manament de la cultura amb la poEs plany que a Catalunya hi hagi
lítica, pfovant amb arguments his- tanta sensibilitat ipcr qüestions que
tòrics que la cultura ha d'ésser la afecten al caire nacionalista, i que
llum del poble, per a arribar a upa en aspectes socials n'hi hagi tan
perfecta constitució de la nacionali- poca.
tat. S'estén en consideracions refeI acaba amb un enfilall de pareurents al règim sovietista, el qual
ataca per donar preferència a l'or- les sobre progrés, civilització, fraganització política, en lloo de la cul- ternitat, llibertat.
Durant, la ronferàncla lh.i líaguA
tura dels organismes i de l'individu.
Entra a considerar el nacionalisme algunes interrupcions quo desconcercatalà que els Jaumins accepten, tot taren l'orador.
Com que en sa pruïja oratòria
1 abominant del separatisme. Ja que
ells volen també que ert reconeguin feia afirmai-inns poc sortoses, n'hi
les altres nacionalitats Ibèriques ger- havia prou amb una interrupció per
manes. Es declara iraperiallí>lo, per a fer-li perdre eLs estreps, però com
a fer de Catalunya la nació més flo- que En -Fabra Ribas és home bregat
en actuar davant del públic, iranviareixont de la gran Ibèria.
va hàbilment do disc, sense defensar
S'estranya que En Rovira 1 Virgili el que l i havia tirat per terra la Indemani P61 a la bandera barrada terrupció.
les tres estrelles de Catalunya. VaAleshores es sentia una altra inlència i Mallorca, oblidant-se de la terrupció que també l i desfeia el qud
Cerdanya i el Rosselló, que han de anava dient, i així arribà al final.
j completar la nacionalitat catalana.
El president de l'Atenen, En Pere
Acaba glossant el lema de la tra- Rahola. hagué de recomanar als as1 dicló, i declarant-se partidari que la sistents que deixessin parlar a l'OI Justícia, la Religió i la Cultura in- rador amb IranqtHllifat.
formin la vida política de CataDesprés de la conferència es forlunya.
maren grups que comentaven l'actiEn acabar la coníeróncia, el doctor tud d'En.Fabra Ribas i quasi niuguí
defensava les seves lenrios.
Baró fou aplaudit.

EN OAMBO

Es troba de fornada a Barcelona
En Francesc Cambó.
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S'apUcà temps enrera aquest nom
queda consagrat i avalorat.
als industrials que en els anys 1910
Llevat i e la Mercè Ati'lla. prota
gorústa de l'obra, tots els actors han i 1911, essent governador don .Bonamort. Bevordem dels que la varen es- ventura Mufloz, trebaüaren en los'
trenar En Bonaplata, En Marti, Visem | obres de restauració interior de l'edifici del Govern a íatisfacció de tot-,
i En VirgUiyhom, menys a la llur, perquè no troPer la gent tfoquell temps fou un i baven
esdevertimènt i una glorificació popu- '. dits. manera de cobrar llurs crèlar de l'Angel Guimerà, ja conegut i '
Sovintejaren les visites i reclamaestimat per la gent culta. La Barcelona dels dies de l'Exposició a d a m à cions, i com que, per regla general,
cada mmestre.tu. havia canvi de goal gTan poeta.
A Vestrena, que fou un s&ollós i x l i , vernador, cada governador nou rebia
acompanyà quelcom que. fou senti- la visita dels referits industrials, t
ment de la Catalunya gran, la for- sempre amb,resultat negatiu.
Feia temps que no es parlava del
mada per la llengua, encara, que dividida per les files que separen, eis deute i molts creien que ja estava
Estats. Eslava a Barcelona en aquells liquidat, però avui. una ^omissió
dies l'Esfudiantina Catalana de Per- dels creditors ha anat a veure el ser
Raventós, per s reclamar por
pinyà, que dirigia En Jtisti Pepratx. I nyor
rallèslma vegada la suma que els
des de Ics taules, acabada la repre- és
deguda, i que pujà a 6O.50O pessentació, entonà «Sís fills del Cani setes. Han dit que el Govern del so
gó», ' E l Pardal*, 'Muntanyes rega- nyor Sànchez Guerra havia — m m
lades» i *Flors rosselloneses', rebent els altres Governs—aprovat el compuna corona de plata ofrena de les Ha- i to, però no hi hagué manera que el
VOTS existents entitats Lliga de Cala- ' ministre d'Hisenda d'aleshores —•
lunya » Centre Escolar Catalanista, també com els anteriors — donés orbressol polttic dels homes capdavan- dre de pagar.
ters de l'actual nacionalisme.
El governador, naturalment, ha dit
LQ critica acollí amorosament Vobra, sobresortinl un veritable i just que ho comunicarà al Goovem acestudi que va fer-ne el notable tual.
(Seguirà.)
crític Joan Sardà, Com sempre, no
mancaren Us «serpetest 1 algú tingué
UNA JOIA OBLIDADA
la gosadia i f escriure la paraula tplaLa
joieria
Carreras, del passeig de
gU. Aquell treball desfà el que sols
Gràcia, 30. regalà un magnífic «penpodia ésser expressió d'enveja.
La premsa barcelonina parlà amb dontlf. por a ésser rifat en oomblaquest motiu de la sobrietat veritable- nacló amb la rifa de Nadal do 19^1.
ment shakesperinna, del teatre de pas- i ésser destinat el producte « les frosions i de la- concentració a qué obli- pes del Marroc,
Efectuada la rifa, resultà que el
gava a l'espectador. No mancà qui
trobà cruesa, en els parlaments... cosa bitllet premiat no havia estat venut
explicable a cert. ensopiment o hipo- 1 el •pendentif· restà al Govern ( •
vil, oblidat de tothom, flnsi que ahir.
cresia que llavors regnava.
l'habilitat se'n recordà l en donà
SSP1GOLAIBE
comp'o al governador.
El senyor Raventós e n d à el senyor,
Carreras, i aquest, generosament, va
manifestar que posava la Jpja -j
G o v e r n
civil
posició de la senyora Ferrer-Vuial
presidenta dé 1"Associació de l'Ai L'·ESOL'ADRA ANGLESA.
de la Guarda, a fi que aplegui ei seu
Ha ancorat altra vegada al Gòvern import als fins benèfic^ rt^ r w · · . · ' - . .
civd r«esquadra angksa».
ció.
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na, 1 per tant. podia Oitiremeot t
desembraçadament. amb la plenltut
de la seva autoritat, eguir la teva
política al Marroc.
No obstant, a creure a persona nWt
MANIFESTACIONS D E L PRESIDENT
autoritzada no és tan satlslactòria la
WadrM. 7. Z lorda.
situació.
E l cap d€l Govern, cn rebre avui
Encara no: oqucsls moviment sords
fcls perioditlet. ha manifestat:
dc lotlcialltat de l'Esèrclt 00 han
—Kl penyor Echevarrleta, que com
perdut tota la seva força mal domiCostos saben, va estar ahir al PaJau,
nada per cap Govern
per a «íonnrJi les gràctes al Rel, m'ha
Cert que la projectada expedició
escrit una carta, en cl contlgut de
d'una legió de caps i oficials par a
la qual em declara novament l'excastiga a Abd-el-lCrim ha quedat repressió del seu agraïment al Bel 1
butjada, pert probablement altres
al Covem, davant la insltència umb
exigències encara queden cn peu.
que so lí vol atorgar una mered.
E n la nostra roferència del ConAfegeix que. ultra consldcrar-sc sustí! de mluistree d'anH passada Inflclentment recompensat per l'èxit de
sinuàram que en cl ConsdU d« miles seves gpsüons. les quals contrlfcuinistres s'havia tractat de la neceeslren a posar terminí al eoírlment do E L P A R T I T SOCIAL POPULAR I E L tat de què cessés la loterinHat en
326 espanyols 1 que porta cl consol 1
PROBLEMA D'ACTUALITAT
què cs troba l'Alta Comissaria.
l'alegria a altres tantes llars, l'eMadrid. 7. 4'15 tarda.
fAquesta necessitat se U ba presenSemple donat per la tripulació de
T'Antonio d^pez» i els bmils mari- I El Directori del Partit Social Po- tat al Govern artò ve-ritaMc caràcter
ners que amb el treballaren a la pular, reunit a Madrid, ha acordat d'urgència.
platja d'Ayülr. en negar-se a accep- publicar la següent noie:
(El seoyér Villanueva, per la seva
-Davant del propòsit clarament categoria d'es-mlnístre í d'ex^reeltar cap recompensa pel.vscus desVels
S íalrgues, te prou eloqüent per a proclamat per part de la premsa de dent dol Congaés, no podia ferir les
ell 1 li marca una conducta honra- rependre los operacions guerreres oi susceptibilitats d'o^tras Jeraixjuies. peda que tÜ vol prosseguir, 1 per això Marroc, cap element polític ba d'a- rò al senyor L·àpez Ferrer no acomcm prega en gran manera procuri magar la eeva opinió, cercant a la panya als sous rüllavants mèrits perque no s'insisteixi més cn aquest penombra una comoditat per a i'es- sonals i conclxemeufs del Marroc,
oferiment, qne agraeix amb tota 1 à- devenidor.
una categoria administrativa, oi cinima, però que mai podrt acceptar
Per tal motiu, el Partit Social Po- vil ni militar., i fa massa dur d
tïense creure que amb això desmerci- pular fa pública lo seva ferma pro- trànsit de la Comissaria militar a
xeria la seva obra que, gr&cies al testa contra l'intent de venjar per un modest fuuclonari del cos confàovra i a tots, s'ha pogut realitzar. les armes el barbre tracte infligit als sular. I això és el que bi ha sobre
la taula.
captius fa poc rescatats.
E l president ha dit també que el
Aqueixes
atrocitats
no
ena
ban
de
E l senyor VUlamteva no es troba
tenyor Echavarrieta li havia dit de venir de nou, puix Ja sabíem que
paraula que igual manifestació havia els nostres compatricía ea trobaven cn estat de salut per anar a l'Africa?ef al Rei.
E l senyor ·L<^>6Z Ferrer, encara que
cn poder de gents selvatged i no ífaJ.l cap Jel Govern ha dli que la fiem d'esperar-n procedimnts d'hu- daltmitades les aavea funcions 1 Jurisdicció, uo é* Jbastant» por a conReina Vktòria es troba millorada en manitat i aimperanca.
viure «a el mateix pla oficial com
el seu estat gripal.
sí essent això tan humiliant generals dc divisió 1 generals do briHa anunciat, finalment, que el di- i Però.
penós, ela Governs no pogueren gada.
bvendres 0 el dissabte se celebrarà vhar-ho,
ni remeiar-ho o atenuar-ho 1 L a tlluació ea considera, per alConsell de ministres per a lespalxar en 18 mesos,
amb un enorme exèrcit
depressiva per als geoerals.
els assumptes j-mdents.
i un malvrsament sens fi, és lògic gun*,
Què ferT
L ' A L COMISSARI INTERÍ A MADRID que volguem venjar-ho ara. precisaAmb up remi cs demana una so3ument ara, en aquest moment, que
Avui ha arribat a Madrid l'A» Co- s'intenta
ció.
una
uolítica
de
pau
i
de
inissarl del Marroc, senyor López civülat!
m Govern, encara que comptant
Ferrer.
amb què cl senyor Alcalà Zamora
Cada cosa al seu tomps.
Kl raIniíMre d'Estat ha suspès duQuan potser es podia acudir en so- respón de què en tot l'exèrcit no hl
rant tres dies les vlslles per o dee- corro de Mont Arrult 1 plantejar «1 ha sinó un esperit de cega o/bedlncla
íinar-se per complet a 1 organització rescat per la violència, les més exa- al Gorern. pel que pogués tronar s'àdel protectorat del Marroc.
gerades i absurdes exaltacions hau- presa a donar una solució definitiva
Avuí. amb aquet objecte, comenc* rien tingut daculpa i fins aplaudi- 0 Oa provisió de l'Alta Comissaria,
'el senyor Alba amb «I senyor López ment; però avui. resignats els ànims, encara que deplorant que una cajpaFerrer les .«erts conferències.
no per falta de raó, sinó per falta cltai per tota reconeguda, com el ea
d'oportunitat,
ultimat un tracto com nyor López Ferrer, por falta de geL A LEGALITZACIÓ D E DOCUMENTS cl que podia baver-hi uc potència a. rarrpila oacia!. BO etgul utültzaWc
A CUBA
potencia, entregada una forta suma, per al desenrotllament de ía pcfllUca
Per Decret del 6 de desembre de' relntegratà oltros presoners per la çivll í dc pacifleorió al Marroc.
3922 s'ha regulat a Cuba la legallt- nostra part,' conforme «1 pafs en no
PIRMA DE GUERRA
earió de les signatures de documents Imposar el protectorat por les armes,
públics o oficials que expedits n l'ei- parlar de nous atacs vindicatius i
Admetent la dimissió, que. fona•iranger per fuflcíonaris estrangers, d'urgents reintegracions do l'bonor mentada en cl mal estat de la seva
cs pre^eniin als Jutjats .rtbanals i patri, és cosa que no més ea conce- salut, ha presentat el general de bri•Oft'-lnps de l'Estat d'aquell pals.
belx ca un ofuscat encara que com- gada don Manuel Martínez Garcia,
Fn e! que a Espanya Interessa la prensible esperit do claae* o en una de! comandament de la brigada do
•dita legalització e'haura de fw pol ínteresenda maniobra política.
art Dèria de la setena oivlsló.
lepresentant diplomàtic 0 un cònsol
Disposant que <ls generals de bride Cuba o per qui el substitueixi, t
No hl ha dret de disfressar la ve- gada en situació de primera reserva
•la signatura d'aquesis funcionaris
don Ricard Marín i Piaflo l don Jonerk a la ví-gada legalitzada pel se- ritat, al·legant que només es pretén sep Lobato, pas in a la s'tuació de secretari o sots-secretarl de l'Estat del un càstig momentani, amb un bom- gona reserva per haver complet l'ebareig marítim i aeri, perquè únicadit país.
ment els incaut» poden creure que dat reglamentaria.
Aquest mateix requslt es portarà al darrera d'aquest atac no havien
Concedint la gran creu hJanra del
tractant-sa de doounftits notarials de sorg.r Ics cometes adequades í Mèrit Militar, al general de brigada
que expldetxin els agents diploma- encendre's la guerra en tota la zona honorari, en situació de rrserva, don
íics o oonaolare de Cuba 1 dels que del nostre protectorat.
Enric Feljó 1 Sefantc.
iliurin amb referència al reçlfitre de
Conetedlnt la creu de primera clasDesprAs
del
que
eTia
vist
en
l'ordre
i'Estat Civil.
de l'mtr pollüc i en «1 de ]a Insufl- se del Mftrit Militar amb distintiu
flència militar i en el de la immorali- vermell, al tinent d'infanteria don FeMANIFESTACIONS
tat administrativa, Espanya no rol lip San Fèlix i Mufioz, per mèrtta
DEL MINISTRE D E LA GUERRA
noves lluites, sinó penitència í ««mo- contreta en operacions efectuades en
En rebre avui els periodistes el mi- na dels que tan desasunssament por- la nostia zona de protectorat a l'Amstro d« la Guerra, ha corroborat taren lee anteriors. 1 no desvanlxer frlca
les manifestacions que a darrera ho- ni escamotejar les anunciades responConcedint la gran creo del Mèrit Mira de la nit 1 després do comunica' sobUitats en tot els ordres, serà mi- litar, amb distintiu blanc, dc la clos«16 telefònica amb ell havia fet el llor per a Espanya que les més ven* 60
corresponent, a nou caps 1 ottclals
ministre de la Governació, a qui el turoses empreses gèülques.
1 asslmllliles, 1 nunció honorifica senpresident va donar i agrair l'encàrrec de desautoritzar rodonament la
E l Partit iSoclal Populasr tarà 9ea zilla a quatre caps 1 oficials.
Còncedlot la gran creu blanca del
fantàstica notícia que l'exerett vol- propagandes necessàries i a'opo·orà
gués paralitzar, subordinar 0 condl- per io;s erts mitjans que tingui al seu Mèrit Militar amb pagament de quodonar a l'exigència d'ahres respon- afbast perquè ningú embarqui a i nos- ta reduïda al tinent d'alcalde de l'AJuntomem de SeviQa. doo Manuel Ptsabilitats l'administració de Justícia tre pals en aquesta nova locura.
dintre la «eva jurisdicció privatva.
Àngel Ossorio, Salvador Minguljón. fial. i-'r les seves constants proves
Abril, comr.e de Volellano. d'amor a l'exèrcit.
Ha uiinuat el muidtre que entre els Inoaleci
MéÚBd
de
Oreja, Santiago Fuentes
S I N I S T R E MARÍTIM
desatiaato rumoit> d'aquest» dies, cap
Madrid. S'ió tarda.
m é s mancat en absolut de fonament Pila i Geuaf Poza*.»
BilMo.—la casa armadora <W -vaperquè ningú en absolut ha insinuat
LA QÜESTIÓ MILITAR
lai cosa.
I E L PROBLEMA D E L MARROC por d'aquesta matríoula •Mta' dc! Püala». que desplaça 1^00 tones, ba fet
Ha aprofitat I'OUK.ÍÓ per a maniMadrid. 7. 8'tó tarda públic el rieu temor de què c! vaixell
tastar 'i'ie, ai contrari, tan pbompw
Ahir. efctïvameut. segons la Im- s'hagi perdut.
b'havlb tornat a lo Comandàncies ge- pressió • general, quedà liquidat el
Componien la tripulació 18 homes.
nerals de Ceuta i Melilla llur jurls- conflicte militar, o millor dit, un asEi vapor sortí de Glasgow el dia
• i! . • s'havia a<i<)p(«i per espontà- pecte del conflicte.
30 d «gener 1 havia d'arribar a Bilnia inicialívn de l'autórUM Judicail,
Sota la paraula del senyor Alcalà bao dissatote pam*. 1 no es tenen noaqi'ellas mesures que permet el reel Consoli de ministres con- tícies del seu para/ler
format Codi de Justícia MUttar. BPr Zamora,
siderà que en les anades 1 vingudes
De les eSbrimaclons fet** per la
tal d'asagmar la m.t> perfeotn 1 l i - de!
oipiíu gencríil dr Madrid del seu r-t·-'n m·medrtwi han dono» per restrilat
pMà kirminaoló de Ie« causes.«
Jïpatx ais p.ilaus d'Otiem i BÒna- ï a U f que en aigOes angleses s'ha
B! mini>tre. que resi^cti serapie la vista, cn les reunions de caps de <'os, irctbal un bot pertanyent al «Mar del
jurisdicció pròpia, que en la part ju- en la lelacclò i tramitació de les PSata» i es creu que hagi dOMpavcEircuVars de capitans I tinents, no hi giM aqu^sl i la tripulació s'hagi efedicial tenen les CApitanie. çencra's,
i le: ComamiBUwe»', 00 luvja pogut havia cl mo* lleu mteat d'iadiscipU- gOL

P E N Í N S U L A

1 suggerir tal Iniciativa, peró la consgu épreclsament abans d'ahir amb
satisfacció í elogi.
Haa fegit el ministre de la Guerra
que, enemic, d'exhlbicíon* en la
' premsa, es veu obligat a rectificar
I sovint, per dos motius» primer, pel
i campionat que hl ha respecta a InI exactituds tensaclonaW; 1 segon perquè, davant d'una col·lectivitat en la
qual. parlant ell. ha de suplir el fet
que per necesitat vital d'organització
i fins d'existència d'ella, a cap altra
individualitat b consent la llei ni li
poden tolerar les autoritats que a eon
1 lloure acudi a la impremta, fent-sc
narradora o intèrpret més o menys
encertada de fets í eentimenta que eS
refercLxen al servei de l'exòrcíL

L A

B A R C E L O N A
A l'Ajuntament
(Cotuitiori det J de febrer dc 1323)
A 1 csala nova del Consistori. I amb
la preeldèncla de l'alcalde, senyor
marquès d'Alella, a tes els de la tarda, s'obre la sessió, que ée ordinària
i de segona convocatòriaEs llegeix l aprova l'acta de la
sessió en« lor.
D E S P A T X OFICIAL

Es llegeixen les comunicacions següents:
De l'Alcaldia: Asfabentont al Consistori dels assumptes Informats per
1 aComlssló de Govern, en Junta del
dia primer de l'actual, i aprovats par
l'Alcaldia.
Do l'Administració de Propielals i
Impostos: Comunicant ta resolució dc
la Delegació d'Hisenda, per la qual
s'estima el recurs inierposet per la
Companyia Barcelonesa d'Elctrici
tat, revocant el fall apeUat dictat per
l'Akaldla i. cn coDseqúèocia. es declara exceptuat del pagament de l'arbitri seure lloguer» l'edlflci situat al
carrer de Tallers, número i .
ELECOO DELS TINENTS
D'ALCALDE
Per no haver obtingut majoria absoluta de vots en la sessió anterior,
cs repeteix per segona vegada la votació, segons prescripció de la llet
Votació de la
IV Tinència d'Alcaldia Es elegit.
Interinament el senyor Tusell per S5
vots, amb 12 paperetes en blanc.

caràcter definitiu En Miquel Jortrent
i Rovira, per 31 vots, amb 7 paperetes
cn blanc.
L'alcalde proclama tinent d'alcalde
el senyor Junyent.
Algú deu haver dit» «muy blent.
perquè hem sentit que el senyor Rocha deia: «pues a mí me pareco muy
mal"; i el senyor Cabarró li ba respost: <A mi. em sembla molt K».
VHTlnèQcla d'Alcaldia. Es elegit E n
Josep Maria Nadal, per 27 vots. amb
10 paperetes en blanc.
L'alcalde proclama tinent d'alcalde definitiu al senyor Nadal.
VIU TlOèneia d'Alcaldia E& rieglt
Cararacb per 27 vots i 10 paperete*
en blanc
L'alcalde proclama tinent d'alcald'alcalde deftnitio al senyor Cararacb.
(Sagnelx la sessió.)

Mesura de correcció
(Dc resoltes de l'cspodlent üwtraï·t
pel senyor Fernàndez Luna. relativament s la policia de Barceflona, ha
estat traslladat a Madrid, a disposició de l'inspector general, el dele rat
del districte de les Drassanes don
DessMeri Díaz Odbotorena
K substitueix el senyor Cavestaoy,
secretari que fou de la Inspecció genera! de Baroelona.
De l'incident d'ahir

Ha Ingressat a !a presó el xofer
que originà l'tnotdect asnb la comitiva de l'enterraanent de l'Obrer del
Metropolità.
TINENTS D ALCALDE DEFITarnb* hl ha Ingressat un dels doa
NITIUS
de la «WtHtva que foren detinguts,
V Tinència d'Alcaldia. Es elegit amb essent posat l'aïtre en llibertat. -
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Generalitat
MSITES AL
SENYOR VÀLUES I PU3AL6
Han visitat el senyor president de
la Diputació per a oferir-li llurs respectes el nou cànsott de Noruega Mr.
Hans T. Mòller. el senyor Massó i
Torrents, i «J senyor Roselló, preatdent del Sindicat Professional de Periodistes, per a tavttar-lo ai partit
internacional de Futbol que es celebrarà demà a benefici de l a dita institució.
CURSOS MONOGRÀFICS
Durant ds dies 12. 14, 15. 19. M.
23. 28 i 28 dal corrent mes, l 2. s, 7,
9. 12, U 1 16 de març pròxim, cn
rinstitut d ^Estudis Catalans, de cinc
a aet d ela tarda, efl professor de la
Universitat de Freihurg. Dr. Enric
Fiak, ospllcarà. en aiongua francesa,
les lliçons del curs que sobre «Iniciació als estudis histories modioevals»
té al seu càrrec en la present estació
de Cursos Monogràfics.
La matricula serà limitada. E l pren
de la inscripció és de oioc pessetes i
pot íonmaillizer·ae tots cl« dies feiners de sou a dos quants de. dues.
en el Departament d'Ensenyament
Tècnic i Professional del Consell de
Pedagogia (Urgell. 187). i a les tatrdes de sis a set, en l'Institut d'Estudis Catalans.
COMISSIÓ P R O m O L
La Comissió Provincial ba despatxat els següents assumptes:
Informe cn "expedient relatiu a
l'autorització sauiciíada per don Valen'.! Iglesias per a construir la presa
1 cl cana! de desguàs d'uo aprofitament d'aigOes del riu Ter. per a
força motriu, en el terme de Manlleu.
ídem cn l'espedient incoat per Ca
sesona Divisió do Ferrocarrüfi. pronown'·. que s'imposi uaa multa de
250 pessetes a la Companyia dels del
Nond pel retard 1 tcpamatU ocorregut a l'estació de Manresa él dia 6
de desemhne darrer.
Tràmit en l'expedient reíatiu a la
taxació en discòrdia de la finca número '38 que s'ha d'expropiar a donya Teresa Cahielas Grsu en el terme munlclpaJ de Monistrol do Montserrat, per a ta construcció del ferro
carril de Barcaiona a Mamúsa per
HortoreU.
Mcm del recurs d'ailçada interposat per IWJim'ament de Sant Sadurní d« Noya comta un acoid del aum;-

crpi de Gelida ordeawnt la suapecsfci
d'obres que aqueil aíectua per a d'abastiment d'aígúes.
El CONSBIi iPEJUMANENT
Aquesta tarda s'ha reunit sota «a
presidència del senyor Puig i Cadafalr.h ei Consell Permanent de la M«ncomunitat de Catalunya.
SUBHASTES
S'assenyala «3 dia SS de febrer,
a les onze d dl anoti, per a la celebració de la segona subhasta de des
obres de construooió de] camí veïnal
d'Armentera a Sant Pera Pescador,
amb pont sobre el F l i m i .
La licitació es «DBbrarà soàs d
mateix tipus i condicions contingudes en l'anunci de la primera subhasta d'aquesies obres, inserit en els
números 305 i 572 dels dies 22 1 23
de' d -isemlbre últim dols Butlletins
Oficials de lles «províncies» de Barcelona 1 Girona, respcotivaimest.
S'assenyala eO dia 28 de febrer,
a les cmze del matí. per a la celebració de la primera subhasta de les
Obres d'empedrat i revestimeot do
cuneta en el qulltovctrc U dc la cartwtera d'Eeparragitara a Manresa,
tram ewarofr» entre l'estació díü fe.
rrocarriJ dc] Nort i cS pas ai riu dot
quilòmetre 6 de l'beatOmeCre U. que
tindrà lloc aE Palau de la Gcoeralitat.
E l pressupost de contracta importa
130.220-93 ptasetes. ascendint a Sílirw
tpessotes la Hançi provisional que
hauran de constltuLr els ucltadors
por a pendre pari en l a subhastaEl temin! d'execució dels «re(balls is
de tres mesoe.
Ett projecte, plec de condicions, madel de proposició l dlsposlcloos relatives a la íonma de preseatacló es
trobaran de manifest al Negociat de
Carreteres, camins 4 ponts de la Mancomunitai de Catalunya tots als dics
feiners, a bores hàbils d'oficina
Les v^oposicions, redactades segons
«3 model que figura en l'expedient.
1 esteses en paper segellat de ía classe ofctava. reintegrat amb una pOUsa
de pesseta da -la Mancomunitat, hauran de presenltar-ee al Negociat de
Carreteres, camins 1 ponts tots els
dies -feiners, de deu a dotze del matí,
des del segUent dia el en què aparegui aquest anunci cn el «BoleUn
Ofidcds» fins a l'anterior feiner al
en què ha de oeAabrar-se 1« flicitacló,
AUTORITZEU L E S NOTES DE L E S
QUALS ENS PREGUEN LA PUBLICACIÓ, AMB UN SEGELL O UNA FIRiVi QLL ENS Í1GUI CONEGUDA.
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CINEMA
títod d-» la proJoMló dato tCMt, 8ta<J
torci Psramount, ba encomanat recentment a dues senyores la missió
' de la re^Wesa amb U qual es pasd'obtenir el mèrlmum de nocions,
sen. El cilcu"! en la projecció t* l'únientorn del vestuari de la projectada
manera d'dbt·nlr al màitmurn de
d e s p e c t a d o r ca
bellesa de! ftlro. Ou* apreciarà miLa casa Gaumont ba presun'at una peUicula <Els deu Manaments-. Les
llor, el póbHc: que ee II eiíüt-'etól producció. Unpros&lonada pels tea- dites senyores són Clara West, del
menya. per* b*. 0 molt 1 etropella- tres Gaumont, de Parts, composa de Departament especial de Vestuari, i
Ham d'oivïfvar·nos arvol d*! «Mnen- dsmont? Ee una oqutvocacló voler doUo jornades, 0 sia quaranta Florence Mea, la tan coneguda viatAZI que :* M. Vu-OIanooi a «La projectar més en on temps aseanya- vuU pans. Ecsent el criteri predomi- gera americana, vereada com poques
Temps», sabre el mètode en la projec- lai com a durada de l'espectacle.
nant do los nostres pàgines el de no en la Indumentària 1 costums d'Innombrables països.
ció dc tilaa. I «ocire que las seves
£stam d'acord amb M. VuBlennoi tractar de les piükules anomenades
paraules foínti las prqJeoclon« a Pa- que. malgrat la Irrliacló qn« ens pa- d'episodis, ens limitem a consignar
Comptant, doncs, amb la lUlmltarts oo 00Incideixin amo «1 Judici qu« gui produir un títol, la lentitud d« la prova.
da protecció de la Paramount. totes
ens unereiten a nosaltres fes projec- projecció no és anbltràrla. puix caJ
dues han emprès viatge, la primera
cions a Barcalooa, serà plaent per bl toolr en ootnpw les neoessttata del
Entre les produccions amb que cap a Paris, i la segona envers l'alector constatar aTuew contrast.
ptibllc t sobretot ai aquest és popu- compta la casa Cbaes, ocupa un lloo lestlna, Egipte, índia, Tibet, Ceilan,
S'ocapa M . VulUennoi de los obser- lar. Però, en compte d'alxó, els nos- preíerem la que porta per títol «La Java 1 Beluschlstao.
vacione tjue ha ret M, LTjdan Detca- tres cinemes popular* es «onvenelxen Verge do la Neu». UI «6tA ensobre la lentitud amb la qual són en un campionat de velocitat 1 ós im- carregada del paper do protagonista
Hem sentit una petita cantó ameprojectats çla títols i els subtítols dels possible que els espeotodors es db- l'exímla artfcta ^lla M»y, que tantes ricana, basada en la pel·lícula de la
flims. iDos que un text siíbsüujeu uln compte de ço que diuen ois títols simpaties compta entre nosaltres.
Paramount. "El Sbolk--, realitzada
una lïnai^e — escrtu M. Vuillermos • t amb prou feines de ço que passa cn
•La Verge de la Neu» és una pà- P?r Rodolf Valentinl 1 Agnès Ayros.
— el moviment sembla apau«ar-so. ; el Mm.
gina Uterèrla, que. en ósser traslla- Les paraules, ben franceses, eón un
Dos segons han estat sraflclenta per ! Una altra oibeervació interessant de dada a la pantalla, guanya en emo- senzill corolari a l'acció d'aquest
3 pandra caoclsomenl d'aquesta lite- i M, Vnlllennoe és que el temps que el tivitat Mia May arribà a compene- I Wm, que la casa Solecclno presenratura, sovint un xic especial, i us ! r n - ptJ'ilic necessita per a Ilagtr un títol trar-se do tal falsft amb el personat- tarà.
*au seoretatnent aJ veure que la pro- dóna Idea del grau de cultura d'a- ge, que hi ba moznente en la pel·líJeodó del ti.ol perslsuOx. U s bOles quest. Això As «vident I per «1x6 no cula que l'espectador no pensa en alGaumont exhibirà aviat algun* s
vislcna emrnïaga.laro6 s'esroalrai podom menys que associar-nos a la tra coea que en auuella flftura de produccions realitzades) pels edilffls
dona
santa
que
l'artista
crea
sempre maasa aviat, perd en canvi seva Mea d'aotaMlr un control que
que actuen a Anglaterra Tant el» dila prosa del litulalro uo fuls de l a permeti veure anyalment si l'anajíaS'espera la presentació d'aquest | rectors com els artlstee són anglesos.
pantalla quan stil ba In s'aliat..
film, que ca considera digno de com- . L<sj argumentacions són modalitats
betlsme prospera 0 dlwntnuolx.
'Es voritat que ootre las nostres sapartir els elogia que ha merescut de la vida
les dc cinema en trobariem alguna
•Lucrècla Bèrgla», també dc la ma- ' S60 d'agrair aquestes aportacions
a la qual podrien apí&ar-se equeetes
al nostre comerç clnematogrtflc El
tciza casa.
ooasideracíoDa. vferò en la generalifllm és bo i aquest judici ba «stat
E
s
p
e
c
t
a
c
l
e
s
tat dels casos, no ens havem de plà•La Ciutat sagrada» s'anotnana la I a bastamont expressat pel nostre pdnyer de la durada de la projecció del
darrera producció do les Selcoclcms bUc.
pMla sinó més aviat la nostra IrrliaAl Tealr» Novetai» ban estat tnan- De Miguel. El fllra és taAbé do procift pal títol ve de la curta tícvacló guradea Jos sessions cinematogrt.fl- codèncla germànica. 1 en la seva In- I «Oprimits»ég el fllm realitzat a
Inteüeotual que ouclou.
j ques amb la Interessant peilfcula «Los lerprotacló Iniorveuen nou astres Bèlgica per la Raquel Meller. 1 por
. Hüls nostres ctoames no donan gai- meravflle» del skl». primera de la de la clnemotografta mundial.
compte de la delegació do la Parare la sensació de cAlcul en el roetrav sèrie «Foroa 1 destresa», que tal com
mount, a França, ha arribat a la
g6 a asbBzir en una sessió. Son po- havíem augurat ha obtingut un vcLa casa Ctaasa pr&«ntara dintre de nostra ciutat.
ques les vogadr^, que per arribar a títahle èxit.
pocs dtea el film •Sumurum», una do
Segons sembla, la peUfcula, en
l'hora norm«l du i"acalament, bagiu
HI és reproduïda en dlTerses les més belles producotons roaníïa- conjunt, resulta mae&a verídica per
de fer pausa en la projecció Gene- Jornades tota la tocnlca dol skl. La des per Pola Negri, als estudis ale- a exhlblr-!a a Espanya
ralment els nostres amiiresaris no ens 1 peUfcula, flhnada « Suïssa, és «1 més manys.
No sols s'ha variat el nom que te«scattmen - matraige, sinó que en do- • remejvefcJe do tot el realitzat «n
Donat el prestigi de l'actrtu, hl ba nia, 0 sia «Flandes sota Felip H».
nen mfe del que As necessari par ar- aquest afecto.
expectació per a veure aquest fllm sinó que caldrà estleorar oortès esribar normalment ai Uoaps. de duraEns felÒBltem que s'hagi donat a oriental, que tant d'éxit na awollt cenes d'un verlsme que p « a de relleu la forma d'ocupació dels espada de la ses&ió. I aiofíborcs. què suc- | oonèiser «i! nod-re intblic aqu««a no- a Alemanya.
nyols en aquelles terres.
caeUT Que al pttttüc més Ueat en el va modalitat del Cinems, tan edullegir no ba de protestar de la len- cativa coan plana de bellesa.
Ceoíl a Mllle, productor del con-
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Ultra d« «Somurum.. que jíi bem
éebmentat abans, la casa Cbaeu
compta amb altres dues produccions de Pola Negri. que ïón •Mer
nia* i «Els ulls de !a mòmia».
El fafliós tècnic anglès Uarteina,
amb motiu de l'estrena d'aquest«$
produccions, va dir quo í·l algtmd
vegada s'hava posat en dubte l'art
genial de Pela Negri, amb elles ha
desvirtuava del loi
La repetició general de .Snsana»,
interpretat per Mabel Normand 1 Lon
Bary 1 presentat per Mack Sennení
ba obtingut un gran èxit al Missions
Tbeatres d'Els Àngels. Totes les grans
personalitats de la colònia cinemat>
gràfica que hl assistireu varen decla.
rar que el fllm pot ésser considerat
com la producció millor realitzada
l'any passat.
• L'argument, del mateix Mack ben.
nent, és molt Interessant i es desenrotlla en els primors dies californiana,
és a dir. de més de cent anys etv
rars.
Walfer Hlers. nou astre còmic dí
primera magnitud, ba començat als
estudis Larky les primeres sèries da
•El senyor Billlngs», fllm de caire
francament còmic, primer dols dlver.
sos a realitzar per compte do la Parament i «n substitució d'En Fatty.
La Universitat d'Harward ba organitzat una expedició científica a les
illes Babama, en les quals es proposen filmar, en condicions màxlmament factibles, el planeta Mars.
En l'actualitat tan sols han esta»
obtingudes escasses fotografies. A1x(
és que s'esperen amb natural expectació resultats força interessants.
En escriure aquestes paraules bent
de recordar Camil Flammarion. ELi.
més que cap altre, ba assenyalat
la Importància de l'acció beneficiós^
del cinema per la ciència
Ted Reed, autor dels argument» «S.
M. L'americà» I -Donglas periodista 1
i «metteur en scènc» de •£! signo del
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Aquesta joia artística d'insuperable grandiositat, admirada a tots els p a ï s o s i reconeguda com la millor transcripció cinematogràfica,
serà l'ofrena que al públic de Barcelona dedica ITimpresa de!
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S i sou persona de gust refinat i sabeu disfruíar de tot allò que fa grat al ser liumà la seva
perdre un moment a reservar-vos localitats per a aquest espectacle mai vist.
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l o r r o » , ha ««slat contractat com a «ména<?cr. àe Mnry P i c k í o r d .
E n Reed assolirà la direocií) tècnlra de «Dorothy Vernon of Haddoo
Hàll> que la P i c k í o r d r e a l i t z a r à p r ò ximameent, sota r o r g a n i t z a c l ó d'Erivest Ltibitsh, e l gran artista polac,
a n t i c «ménaírpr» de Pola Negil.

que destrament programades es projecten. E l conjunt «le l'esforç dut a
terme pel senyor Vilaseca é« pa tentitzs de faisó clara en la nota m é s
insignificant. Aquest caire de peiTècció assolida brillantment, no té comp a r a n ç a possible en la nostra ciutat.
E l cinema P a t h é representa u n conj u n t d ' e l e g à n c i a que mereix tots els
elogis.
Des de la vetlla de l a I n a u g u r a c i ó ,
cl públic selecte no ha cessat d'omplir l a sala, fem-ne u n lloc predilecte de r e u n i ó .

Jark Coogan. e l petit gran actor,
company de les e s t r a í a l à n e s aventures d'En Charlot en «El Nol>. acata de presentar a Nova York la dai^
r e r a p r o d u r c i ó per e l l realitzada.
El fllm es l'adaptaciïS de la coneguda novel·la de Carles Dickens «Olir e r Twisti» i h a obtingut un è x i t
•orollds.
L o n Chancy, o n dels m i l l o r s artistes que en ract.ualltaf tenen els estudis americans, interpreta el paper de
fFagin*.

D e s p r é s de « T e r r a d'expiació», ba
estat projectat «1 g r a n film «Conte?
de les m i l i una nits». Lei» narracions tan conegudes i celebrades, obtenen una realització plena de fantasia, i d i n s de l'orientalisme que la
t r a d i c i ó assenyala, aquests ambients
de bellesà innegable són exposat»,
en tota l'acció, amb una riquesa i
fidelitat
impecable. Són sorprenents
els efectes de llum que s'obtenen de
le plaiges 1 paisatges africans.
Es de toia evidència, que de les
obres dirigides pe! gran mestre de la
cinematografia Ermolieíí, el$ «Contee
de les m i l i una n i t e . é s la m i l l o r
r e p r e s e n t a c i ó de la I n d ú s t r i a d ' E d i c i ó
de la R ú s s i a d'abans de la guerra, i
refugiat de temps a F r a n ç a , Ermolieíí ba e m p r è s produccions, amb la
col·laboració, gairebé absoluta, (faríistes russoe 1 fugitius de l l u r pfftria.
Repetim que a «Les m i l 1 una n i t s .
E r m o l i e í í c u l m i n a en l ' h a b i l i t a t 1
l'esperit d ' o r g a n i t z a c i ó .
Els i n t è r p r e t s Rimi;ki i . Natbalice
Kowanco. com En Fonrgansky, en l a
«mise en scéne», i especialment en
una graciosa dansa dels vels. fan u n
treball digne de les m é s elevades
consideracions.
Cal a g r a i r a l'empresa la presentació en uns sola jornada d'aquet
film, i t a m b é el projectar-lo amb u n
ritme completament adaptat a la
realitat.

Plerrette Madd la Madame Bonfrclenx dels "Tres Mosgueters». ba filmat
• B a v a r o u c b e · , d'En Georges
Courtellne.
E n Maurice Chevalier. e l conegut
i c h a n s s o n i e r » parisenc, interpreta u n
dels primers personatges.
L a direcció és de Diamant Berger.
Ernest Lubitsoh ha arribat a Els
À n g e l s en companjria de l a sevu esposa i el seu secretari. Nombrosos c i negrafistes esperaven l'arribada del
con/rare europeu a la petita estació
fie Pasadeua, essent organitzada u n a
j e c e p c l ó en ttonor de l'autor de «La
dona de f a r a ó » .
I.ubitscb v a pendre possessió tot
f e g u U de les seves oficines als estudis Pickíord, declarant que eslava encisat de irobar-se a A m è r i c a i dels
p e r í e c c l o n a m e n t s dels quals són prov e ï t s els estudis P i c k í o r d .
«Amb tot — Va d i r — í a r é u n bon
treball 1 és per a m i el m é s gran honor de la meva v i d a Asser el direclor d'escena de Mary Pickord.»
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a m b l a Delflneta l a contemplaren
bona estona, oií«gani els s a n g l o í s del
plor. cotn si temessin deepertar-la
L i besaren les mans amb q u è aguantava els rosaris, i . amb la fredor da
l a m o r t encara als llavis, digué, l a
Catarlna. tota condolguda:
— M i r a . sembla que d o r m ! —
T o r n a r e n a c ó r r e r al vel. es persignaren l eixiren d'allí oora d'un
temple. D e s p r é s camMant-se les manWSlines per niooadoT'ets de seda al
t a p . r-niniren dl menjador a saludar
e! Jevc, que trobaren arrn>ft com
un pollet » n « pendre pari en l a
, i u y « r í a j ' i e sostenien En Bernat,
1 u . WrOj .' d « e n j o - Montíar. L ' e n -

q w la s w a IntenpTetacló dvis^lda»
fou jtista | ben santtda. L a senyora
Ober. molt bé tainNé en el paper de
«firangoena».
El tenor senyor Hofmann. que per
«Tristan i Isolda»
primera vegada es deixarva sentir aSÜr
(Novament han estat oferts a la nos- nit a Barcelona, donà una bona intra c o n t e m p l a c i ó els famosos i tràjgics teiçretacl* a! «Tristan», encara que
amors de «Tristan I Isolda», que Wag- u n bon xic mancada de passió. Llàsner. tan acbnirablemtn i tan Intensa- nima que massa sovint detei • senïir
ment, sabé sentir i expressar. Aques- In seva veu evldentmcto engólada. Bl
t a t r a g è d i a lírica tan fondament m u - baríton senyor Rode és un bon actor,
sical, en la qual no h i ha res que no però el timbre de la seva veu, sobresigui suggerit o creat per Is música, tot en els açuts. 4* sumament ingrat
ípenquè és de l'esperit mateix de la i el seu estil no ens pot plaure. E l s
m ú s t ^ a — oora d i u molt bé Ohamfcer- restants artistes, senyors Marowsky
l a t n — , q u e n·'és eixida teta la tragè- Rei), Autonoff. Gallofré. Heuke i Gidia, evidentment representa, dins la ralt molt bé en llurs respectius patotalitat, de I crt>ra wagneriana, un mo- pers.
ment c u l m i n a n i .
NotÀresn forces detalls d'escena ben
(La raracterísíSca d'aquest drama, cuidats. pels quals felicitem a l directan purament w a # D e r l à , é s que tota tor senyor Hartmann.
l'acció i tots els esdeveniments i n Tant l'eminent mestre Sohttling com
terns o sien t o i s ' e l s mqvïrnenta de l a senyora Haígren. que resultaren els
l ' à n i m a irmsltole •tels personatges són veritaibles herois de la nit, foren, en
els que prenen, per m i t j à de la m ú - finalitzar iots e]s actes, aplaudits amlt>
sica, l a n gemaJnwnt precisa 1 ex- unànime 1 sincer entusiasme. — j . L l .
pressiva, en el desenrotlli ament de l'obra el ïïoc m é s preeminent.
En el «Tristen 1 IsoMa» el m ó n real
desapareix, p e r q u è l ' ú n i c a realitat que
verament ens impressiona i ens comm o u és aquella que h l h a en e! ions
de l ' à n i m a dels dos herois, cl procés OONCURS INFANTIL DE V E S T I T S ,
Intern de l a q u a l ans revela íormMaAURIGEMMA-OAKADO
Wement la m ú s i c a que apareix en

Gran Teatre del Liceu

EI

Carnaval

nna tribuna destinada a les autoritats. L'alcalde senyor marquès d'Aiella. fe» ofert honorar el ball amb l a
seva visita.
Entre les disfresses qne Ilmbdn
millors vestits es repartiran clno pri*
mers premis, I totes les qne concorrin a la festa seran obsequiade» en
entrar a l a cala amb vals per a una
fotografia.
L a Reial Societat Dsportlva «Potnpeia». demà, a dos quarts d'onze de
la nit, celebmrà el tradicional ball
de disfresses, que de molt» anys ençà
vé oelebrant-so amb èxit. prometentse venre's concorregut.

Arxiu d'Etnografia i Folklore de Catalunya
Demà. dijous, a les sis d e . i a
tarda, serà donada a l'Arxíu d"Etno-.
grafia i Folk-lofe de Catalunya» (IFacuitat, de Filosofia i Ueires d'aques-:
ta Universitat) la segona «xntferèhcia de la sèrie dedicada a donar
compte dels «Resultats d'una excur»
sió- lingúístiico-emoigràflca a l jpoWe
català d'Alguer (illa de Sardenya)..
Aquesta coru^rència anirà a càrrec
ded senyor Josep Mairia Batista i Roca. prctfesscr auxiliar de la dita
Facilitat.
Poden assistir*!, ultra eis eoüabft·
radors de r.Vrxiu, totes les persones interessades en l'assumpte.

trada d'aquelles senyores í o u dolorosa i m u d a : estretes fle m à e l o j qttente. Ufugritnes silencioses
cara
avall.
— Qua no t i a r e b o s t En Gilet? —
' ipreguntà En Jardí.
— S i ; acabo de tenir-ne u n parte.
A m i g d i a arriba — r e s p o n g u é l u sen y o r a Foix, asseient-se. com l a noia.
al caire de les cadires m é s properes.
—'Sempre l a m o r t ve per sorpresa
i quan menys convindria! Ves q u i n
sentiment no b a u r à t i n g u i e i pobre
Gilet. Souprendrel la noticia en plena fesita, i q u a n e l l no hJ de<via caiwe d'alegria, sabent, com j o H hav i a leleigraflat, que « h l r nit. al B<vsi,
l<»s v i l a n i u s j a es feien a v l n t - i q u a tre.
I mori com u n pollet—féu En Bernat, iveiem de cua d ' u l l que e l tema
d'En Jordi rotnçHmgia m ó s el jove.
— Com tols mortbi. iNo Iie vist m a i
i n o r i r a n i n c ú fent estrems n i discursos, sinó en drames dolents i noveUotes — d i g u é el senyor Monfar.
(Un desig de reccdllr-se, de no sent i r converses ocioses ni impertinenls,
a i x e c à fills i néta, que, e n l l a ç a t s
en una s vla b r a ç a d a , no pararen hns
a arraulir-se a la cambra del j o r e .
i — F i l l , — d i g u é , llavors, la CatariI na — aquí teus ':es o l a i ü . Dispensa
l que shir, atrtbulada, la Delflneta sa
I les enKrortée. —
! E8 jos'e no les volgué. SI sViavia
de treure alguna cosa. j a faria 1*
Delflneta el í a y o r de cuidar-çe'u.
— T u , potser, no saps encara el que
succeeix.,. —
•La O i a i · i n a expücà anfc quatre
m o u i * d» la casa. lo dei lestament.

En Francesc peroudi les e^pattlles
amb gest d'indtfcrència.
— Suposo, fill, que gi trobes el borrador de l a mare, per t u s e r à ccro
un testahient «u forma.
— No ho suposis; dóna-too per í e t
— s a í t à eOl, un xic anortifleat. ensems
que la Catarlna es treia u n pos del
cor.
E n O u t m a n u n c i à & hagiíler. i l a
Catarlna e i x i a d«Hpatxar-lo. L ' b o roe esperava ia a tres passes de la
cambra •morluoWa amlb En Jordi, |preg u n t a m quins i quants cotxes volien
per l'enterrament, quina mena d'enterrament desitjaven. En Jordi anticipà el parer d'e«perar En Foix perq u è a l l JK> resolgués.
— Ja b o v e u r à s : e! teu m a r i t l i
voldrà fer u n bon erttesTamcnt. U à a tima que avui sigui diumenig·1. que
tot és m é s dificil dc preparar.
— Pobra m a r e l Era tan b u m i l . v l vfe tan redirada, que si ella disposés... el seu enterrament, si que...!
Pregumem-lho a EP Francesc?
— No. d o n a ; deixa fer ei teu marit, si no el vols disgustar. El teu
g e r m à b o p e n d r à cem H donin... Ja
h
v e u r à — alagi eacarant-se « n ' )
aquell h ^ m e : allà a leo ducs. passi
per casa el senj-or Foix^ a rebre ordres. —
La Caterina, m s ï s a abatuda per a
tenir raons amb aquest B a l a n y à , que
alxl s'murilàcuia en el que no 11 pertocava, no insistí i se n ' a n à a la sala
a rebre la -visita d'una passamafler a amiga dels Tiós. I (En Jordi, tot
fumant, no s'a|>artà j a del corredor
Immediat a l a «aiObra díEn Francesc.
c«plant materUAncni e! que feien els
dos j o w s . flns que, veient eixir la

Delflneta. l a v a « m p e n d r e per a adv e r t i r - l i que. una noia com -ella. promesa, no Jiavia d'estar-sc a soles amb
u n oncle jove com aquell.
ILa Delflneta esdoviuguié blanca com
l a paret.
— Qaè d i u , araT... Jo, promesaT I
amb q u i !
— A m b el meu fllL Ves amb q u i . —
(LA noia F o i x r a m p é a plorar nerviosament. i tombant l'esquena a
aquell boa» que tan Ibrutaimemt l a
sobtava, topà airib els iffaçòè del seu
oncle, que bo harvia sentit tot.
— Descansi, senyor B a l e n y à , d e s cansi, que aquí... veu? aquí, sebre el
mou pit, on ella es refugia, no l ü perd r à l a puresa que vostè es pren l a
m o i t e t i a de t a n t v í g ü a r .
— No. oncle, n o ! — c r i d à la no:H.
a b r a ç a n t - l o í o r t a m e n i . tota espantada
del conflicte que podia esclatar entro aquells homes.
— Quan vostès IQ vutgmdt l a re
clamaran al meu cunyat. Aqui... n i
ara. n i mai m é s . es permeti advert è n c i e s Injurioses. bo sent? Qui no
sap respectar-me n i respectar el dol o r que nosaltres sentim, no é s digne de trepitjar aquesta casa Pròngul l a porta, don Jurdi — d i g u é En
Francesc, verd d'ira i slguant-ll el
camí.
L'accent i 1» m i r a d a de: jove imposaren la p r u d è n c i a 3 l'sxpulsat, que
es retirà de l a casa amb les orelles
moixes 1 eJ veu' al cos.
— IA'1. el poca-vergonyal —féu l a
Catarlna a !'enicrar-se"n. — Np (Oloris,
fllla. no. No et desesperis. Tot a i x ò
són venjances "hipòrrifes d e l ; Balany'is. que nu ens poden v^nre ni ,1
t4i n i a ml... P o c i A c r g ,nya! En

LA FEBRE D'OR
Novel'Ia de costums del nostre temps

CATALUNYA

AUTORITZEU L E S NOTES DE L E S
QUAL? ENS PREGUEN L A P U B U C A '
CIO. AMB UN S E G E L L O UNA F I R '
MA ÜUE ENS SIGUI CONEGUDA-

laseca, co-propietari, q u i personalment ba d i r i g i t les reformes reaïftzades a la sala, així com les exhibicions qne sTil donen. El lloc és bell,
| són belles t a m b é les produccions
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Per al major ordre d'aquesta tan
animada com pintoresca festa «le Carnaval, s'Imposa que, en ingressar els
nens disfressats a l Teatre, es deixi
l l u r nom i n s c r i t . a la taula del vestíbul, on se'ls f a r à remesa del n ú m e r o corresponent i de la medalla commemorativa dc In festa in .gual els
b a u r à d'ésser penjada ostensiblement
Els concerts de presentació del grad
damunt el pit. Sense aquest requiviolinista Josep Szigettl i del Quars i t no entraran en con^-urs.
tet de Budapest, queden ajornats petf
En el p r i m e r , intermedi, tols . els al proper mes de març, per haver renens concursants han de c o n c ó r r e r tardat aquests artistes les respectives
forçosament a l a passada i les per- «tournées».
sones grans hauran de deixar l l i u r e
En canvi, pel febrer, s'estan rttl.
tot e l centre de la platea, p e r q u è el mant les gestions per e aconseguir la
j u r a t pugui emetre fàcilment el seu visita d'un dels més suggestius autors
wredicte. e i qual s e r à inapeUable.
moderns, el gran pianista Serge ProEle artístics premis que actualment kofleff. Amb l a vinguda d'aquest emiestan exposats a l'aparador de la nent artista, l'Associació de Música
casa successora d'Aurigemma, F e r - da Camera Començarà a portar a la
nando, 53, ihauran «le recollir-se en pràctica ri seu projecte de fer passar per Brir-'eiona los figures més rel'acte b abans d'acabar la festa
Per ai certamen infantil de la tar- presentatives entre els grans autora
- ^
d a i el «Bal p a r t et travesti» de la contemporanis.
nit, les dues festes mes animades i
Conjuntament amb Prokofieff atc a r a c t e r í s t i q u e s de! Carnaval barcelo- tuarà l'excetíent violoncel·lista anneni
n í , la sala d e l Teatre l l u i r à una no- Diran Alcxanlen, el nom dol qual, j a
va i rnagniflea decoració i . una fas- ple de prestigi, ha oHUngui una gran
tuosa decoració.
divulgació r.n publicar-se el seu mètode eobre la tècnica del violoncel,
A la sala «Bohèmia», t i n d r à lloc al qual dóna una significació deflni.
a v u i . dimecres, a dos quarts d'onze tira el prefaci, entusiàstic i laudatori,
de la nit, el segon dels balls de dis- d'En P a u Casals.
fresses organitzats per l'Unió General
Tan aviat com quedin solventades
de Venedors a l j Mercats de Barcelo- les dificultats que encara hi ha per
na. L'esmentat ball. nomenat Shirn- la vinguda d'ambdós artistes, qua
m y Globeto», p e r q u è s'hi i m p l a r i l a r à hauran d'empendre un llarg viatge
u n a novetat que crida actualment la expresament per 3 venir 3 Barcelona
a t e n c i ó a Nord-Amèríca. Londres i ÍProkofiefí és e Alemanya. 1 AlexaP a r í s , serà dedicat a les veneaores nian a Paris), seran anunciats ela
programes i les dates de tan interesdels mercats barcelonins.
A u n costat de la sala s ' a i x e c a r à sants esdeveniments musicals.

estrenes
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aquest drama com(pleíament deslliurada de tota e e n s à c l ó exterior i de
tot a l l ò que no sia d'bndre purament
humà.
Per a i x ò és sempre dificijjssim d'assolir una i n t e r p r e t a c i ó perfecta de l'obra aquesta."evidentment una de les
m é s elm-ades i ' m é s representatives
produccions wagnerianes.
L a que ens fou donada aftir a la
n i t a l Liceu, sota la intelligera direcció de r e m i n é n i mestre Xlax SdhiUings. podem q u a i i í i c a r - l a d'exoellent,
sabretot per la i n t e r p r e t a c i ó , dins e l
m é s p u r estil w a g n e r i à , que el mestre S a i i l l l n g s d o n à a l ' o b r a ; per la
m w n s a i fooda manera de sentir-la
l j)0ls resultats que oiïtingué en l'orquestra que sonà tota la n i t admirablement, aconseguint exquisits matisos de color i d ' e x p r e s s i ó i donant
a l a magna partitura, wa.gneriana e l
m à x i m relleu i la m é s ü d e l realització.
•El mestre Mas Schillings ha consolidat entre nosaltres l a lama de
gran director, d« qijè venia precedit
i que J? d e m o s t r à ç ü la direcció de
la seva obra «Mona Lisa» que acabem d'aplaudir, amb aquesta repres e n t a c i ó del «Tristan i Isolda». que.
sens caf) dulbte. és de les m é s serioses i m*s dignes que s'han donat
en el nostre Gran Teatre drt Liceu.
L a s a ü y o r à .Haígren c a n t à superbament Ja seva part, d v i s e l d a » . fentse remarcar notatolrimeul en e l primer
acte. So cps cal l'etegi d'aquesta poderosa à-r^51* dotada d'una veu tan
agradable. El seu estü és pur. la seva
dicció perfecta, el seu tíTrtbre fresc 1
ne».. Potser l'aciriíi no està. a l'altura
d i l a cantant, iperó amb tot cal (fer

La propera producció de Oouglas
f a i r b a n k s s e r à í o l o g r a f l a d a en colors. «Tots els films de pirates vistos
LA TORMENTA
fins avui no donen cap impressió*
— ha declarat Douglas — «una hlstòA l Cinema Kursaal n'ha .projectat
aia de pirates demana colorit 1 res amb èxit altament afalagador «La
))odeu fer en fotografia blanca i negra. E l meu operador Edeson realit- tormenta», film de l a manufactura
za actualment assaigs de fotografia en americana Universal i p r i m e r que amb
colors naturals i és a i x i com s e r à c a r à c t e r dc producció especial hn p r ° sentat 1a Hispano-Americana Fi!m=,
« x e c u t a t e l meu proper film»
representant a c í de l'esmentada manufactura.
l a v à r e m p a r l a r de «La t o r m e n t a » ,
en íer-se'n p r e s e n t a c i ó , i d i g u é r e m
que és una pel·lícula plena d'originalitat i d ' i n t e r p r e t a c i ó poc vista i
d'impecable realització.
«Cls contes (te tag mil I una nits», al
Tant sols ens resta fer constar l'èPatKe Cinema.
x i t assolit e n presentar-w a l piibhc,
Ens plau, en c o m e n ç a r ï a nostres i a i x ò é s un p»tlt a v e n ç dels moltsInformacions d e l P a t ò é Cinema, fer que porta assolits la Hispano-Ameconstar, recollint estats positius d'o- ricana. si persevera en presentar films
p i n i ó , un elogi sincer a l senyor V i - d'aquesta categoria.

Les
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Musicals

aquests moments venir a pronioor»
escenes? Com si no linguéssini prsd
pena. Has í e t onoit bé, Francesc. ha«
fe; molt hé. expítlsanvlo de rasa.
i Així hauria de fer-iho el pïeu marit
1 s: no estigués tan cego. I lant domi'
. nat com me'l tenen!
I —Jo amb ITEladi no m'hi casaré,
I no mlhi vifll casar. L'avorreixo, el
detesto cada dia mé-s — e x c l i m à l a
noia, amb la veu entelada de ll.igriy
mes.
Però E n Francesc bavia fet ja 1«
seva resolució. Irremis^bleanem. enterrada la mare. «ai passaria !a frontera. Desvcngonyit i tot. E n Jordi no
s'hauria propassat sense preexistir
un ícuDpr··niis del pare. que aquelles
dones proba'olemeni ignorarien. Succeïa el que ell preveia temps ha. 1
s a presència aquí. lluny d adobar-ho,
ho pspafllaria tot. af. ai. marxaria,
; marxaria. Tant sa germana com l a
• mateixa noia es bastarien per a repeUir aquell casament, de ooravcnièn»
; e i a . . Això assolit, la Delflneta es distrauria dels açoor» de q u è ni es d i v a
I raó i
fuqul plorava elll aanb un
: altre bome. seria ditxosa EU no ha! via d'impedlr-ho... ell se sacrificaria.
cónsumiria el dolor en la soledat da
1 l'exili. (Plorant m é s encara.) SI el
I marit l a 'eia dltx^sa. millor per à
tf-ts... müUor per a dl... per a eu
mateix si, que n o podia somniar amb
res més.
Altres i altres visites vingueren eT>
, cara a distreure l'atenció d'aquella
cors «tramlats. flns que. a un q j a r t
d'una es presentaren iBn Foix i ITEladi. AmbdóP, abans de venre nin^ú. rntraren a la cambra meni) i n ^
t ontèirtplaren la dií-unu i En G i l m a *

LA

VIDA
Moviment del Fort el dia e
lUXELLS ENTRATS:
Vapur e^anyol «Maria·. de la mar
nt) peix.
Vapor alemany -Sirius», de Carg«na, amb uarrega general.
Vapor espanyol 'Ampurdanés*, üe
maniOs, amb càrrega general.
Pailebot espanyol «Joven Pa(pilTo·,
> Palamós, amb càrrega general.
Vapor espanyol .Periò V^alero». de
IjOu, aümb càrrega general l 2 pasitger*.
Vapor espanyol «Tírso". Je Carta-na. amb càri^ga general i 58 pasitger».
Coit:la espanyola
. de Tòrivella, amb .sal. .
Pailebot «spanyol «Joven Antonlo>
•- Torrevella, amb sal.
Vapor espanyol •Malloroa·, de Palia, amb càrrega general i <6 pasirtgers. .
Goleta espanyola -Solmera». de
azarròu. amb càrrega general.
Vapor espanol «Cabo Sacraüí», de
amander. amb càrrega general i 17
assatgers.
Vapor espanyol «Tito», de la mar,
mb peix.
Vtitr italià «Balcó., de Terranova,
mb carbó.
Vapor alemany •Saar·, d'Hamburg
aib càrrega general.
Vapor espanyol «San Carlos», de
anta Isabel i escales, amb càrrega
eaieral 1 passatge.
AIXE1X3 DESPATXATS:
Bergantí goleta itahú «Limites, 'en
i», en, llast, cap a Avilés.
Vapor espanyol «Amabal .Mendi».
mb càrrega generai, cap a Sagunt
escales.
AIXELLS SORTITS:
Vapor espanyol «Víctor de Oiavari, en llast, cap a Aviléa.
Vapor suec «Nordia». en llast, cap
València
Vapor espanyol «Ampurlas*, de
'ànslt, cap a Tarragona
Vapor italià .Beilendan», de trànit. cap a València,
1. BANC O RSPA-Vi A
A BARCECONA
S'ha publicat l'informe-resum de
is operacions de la Sucursal del
lanc d'Espanya a Barcelona, llegit
n ia Junta d'accionieies que se ce-i.ra a l'esmentat «útabluoent 'üe
rèdit.
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El dit document Ta referència a les
operacions realitzades per ia Sucursal durant l'any de 1922.
Conforme es fa constar en el
preàmbul, les operacions, en general, disminuïren, en relació amb Içà
efectuades el 1921. l així maleix foren
menys els beneficis assolit; el 1922;
perd això no fou mès que conseqüència natural de la disminució de la
Cartera de la Sucursal, que, a la fi
de 192U. pe* efecte d'esdevenlmefns
beu coneguts, va experimentar una
cracudu extraordinària.
Apareixen a Caixa els comptes de
^Descomptes sobre la plaça». «Descomptes sobre altres pinces», «Negociació d'eíecies sobre pobles». .Crèdits sobre mercaderies» i «Lletres sobre *I Regne». En canvi, tingueren
augmfflit els do .Crèdits amb garantiu personal» i «Crèdits amb garautia de valors».
Durant
l'any es descomptaren
19.866 efectes ijobre la plaça, per pesselQf 254.674.084'06.
Sobre altres places es prengueren
196.917 efectes, per pessetes 131 ml1 lions ORJ.Stí'eí.
J D'efectes sobre pobles se'n negociaren 66,426. per 2*.687,419'09 pesse! 100
Préstecs amb garantia de valors,
se'n realitzaren 687, Importants pessetes 9.S6Í984.
S'obriren 1,137 comptes de crèdits
sobfe valors, per pessetes 316.521,320,
i 289 criSllIs persünaliï, per pessetes
j 87.805,000.
À comptes corrents hl hagué entrades i sortides per pessetes 19.385
milions TOl.üTS'TO.
i La liquidaci màxima de comptes
corrents fou de pessetes 34e.296,19irj3
i 1 la mínima, de pfes. 251.956.610'51.
A la caixa d'efectiu hi hagué en' tradeS per pessetes ^.G69.758,OW'20'. i
j sortides per peisetcs 3 063.309.527-32.
A la caixa de valora, les entraOes
sumaren pessetes 2.336.649.05i'29. i
la» sortides, pessetes S.29I.155,915·85.
Els beneficis totals pujaren a pessetes 6.586,210'46. dels quals deduïSes
les despeses, que^lmponaren pessetes 1.317.«i0·99. resta un l'quid de
pessetes 5.263.809'47, 0 sia 3.175.726'6l
de menys que el 1921.
ASSEMBLEA DE SOCIETATS"
MERCANTILS
Ahir va reunir-se, al Foment del
Treball Nacional. l'Assemblea de societats econòmiques. coUectives, comanditàries sense accions.
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— D i m e c r e s , 7 d e f e b r e r de 19^3

C O M E R C I A L

BORSA D E BARCELONA

^ í r

CotiUBdó única del OM (egl d'Agents de Canvi i Borsa I al Mercat H'.are de valor*
SESSIONS DEL DIA. - Al mati, a la Sala de Contractacions del Casino Mercantil, a fl de mes: E s fa de
Nords de 6s 75 a 69*05 i a 6b-»s, Aiacants de 6ei's5 a 66-90, Filipines a larou, Aigües de 116*50 a 11675 i a li&'ol),
Metro-ttansversal a 123*50.
A la tarda, a la Casa Llotja. Es fa de Nords de GS'IO a 69*05 i a 69*46, Alacants de 69*10 a Og'OO i a ed'AO. AndPliiscsi
de55 co a 56 lu, orensesa 16*00. Càceres variable a 34 90, Colonials a Ol'SO, Aigües a 116*25, Ciran Metropolità a i i i ,
i Metro-transversal a 122'35.
cotltzaaló * vaton iraotat* al oaaiplat i no Ine^rlta «noara «n «i Bulll·i) Oficia)
Grans Molins Bascos 6 eI0, 8 91*00,
Barcelona Tractionand Light Power 7 'u, «1921», a IÜ0'50 i 00*0.
Barcelona Traction and Liglit Power 7 "la, • a 1 0 7 ^
Mines de Potassa «Súria» 7 "u, • a 99'Ca
Barce·ionesa de Navegació 6 "i,,. * a W'rti 100*00.
Tramvies de Sevilla 6 "u, * a 95*00.
Obligacions Espanyola Colonització e^U. '.aOüXa
Tramvies de Barcelona 6 0|0, • a 102*25.
Fomein d'Oores i Construccious b ^i,,, • a W50.
Municipis de l'Exposició 6 per 100, a 97·25 i 97*50.
Hotel Ritz 7 "lo, • a 95*00,
(A l'hora de tancar aquesta edició no hem rebut encara el Butlletí Oficial)
* Els valors assenyalats amb asterisc no han tingut cotització. Deixem constatat l'últim canvi per
pei a guia del llegidor,
Cotització: Franca, -i0'!0; solasoa, 1^*25; belgues, 35 70; lllnrea, 29*92; Urea, 30*80; doll
"ara, 0'%>5; marca,
0,0/5. i corones, 0.01. '
-DARRERA SESSIÓ. — AI Casino Mercantil, de dos quarts de circ a les dnc de la tarda, o fi de mes: E s tanca
de Nords i J'Alacants a 69'JÜ, i Filipines a 191*50.
DilarènslM àt loo eparaoient B terme
De la tanca d'ahir a les cinc de ia tarda a la d'aquest matí, es pu;a 0*10 de Nords i 0*35 d'Alacants.
De la del mati, a la dc les cinc de la tarda d'avui, es puja 0*35 de Nords i 0'40 d'Alacants.
RiBLtà
iiimmmiíiiimiiuiiniiiiiiiimiiiiiiiiiiHmim
Grecs, 00*00
>
Canvis f a c i l i t a t s pel
Canvis facilitats per la
Suecs r55
»
B
a n c de C a t a l u n y a
Noiuecs, TOS
Banca Marsans, S. A.
»
Dinamarca, 1*05
»
BORSA DE P A R I S
Romania, 3'25
OIVI8K» XECS NO COTITZADES
Turquia. 00*00
>
OFICIALMENT
4per 100 Interior Espanyol
00*00
Estats-Unita, 6'31
' » 100 Exterior
»
000*00
Canadà, 6'10
Accions Nord d'Espanya
Argentins. 2*28
Barcelona, 6 febrer de 1923.
noo'oo
*
Alacant
Uruguais, 5*10
¥50*00
Portugal
ITSI ptes. escut
Andalusos
»
Xilens, 0o5
000 00
Argentina
2'3(>5
pes
»
Renda russa 5 per 100
Brasilers
0'55
OOO'OO
Holanda
2*52
florí
«
4 l|2 per 100
Bolivians,
l'SS
000*00
Suècia
1*70
corona
Brasil 4 per 100
Peruans,
20'00
OOO'OO
Noruega
1*19
t'anc Espanyol Rio Plata
Paraguais, O'IO
000 00
Txeco eslovàquia 18*80
109 enes.
Renda francesa d per 100
Venezuela,
O
O
'
O
O
58*40
Polònia
0*00
100 marcs
Accions Rio Tinto
Japonesos,
2
75
2.480
10C leis
Romania
0*00
Algerina, SB'OO
OR
Egipte, 29'65
Canvia facilitats per la
Filipine'», 275
124*00
Alfons
123*50
Unces
Casa Soler I Torra Q.»"»
127*50
Isabel
PREUS DE COMPRA
123*50
Quarts
PREMI DE L'OR
123*50
Petit
8*40
Bitllets: Francesos, 40'00
Dòlars
(Preus de compra)
31-00
»
Anzlesoa, 2975
Lliures esterlines
Alfons
IWOOpercent
123*50
>
Italians. 30,30
Francs
Isabel
laz'SO » »
>
Belgues, 35'00
BITLLETS
L'ncea
i
mitges
unces
123*50
>
»
»
Sulssoa. 119'50
Francs
40*10
Quart d'unça
123*50 > »
Portuguesos, 0*20
Lires
30*10
l|16d'unça
123*50
»
»
Alemanys,
004
a
29*65
Lliures esterlines
Francs
123-50 > >
Austríacs,
0*01
0*02
>
Marcs
Dòlars
6'40 » »
Holandesos,
2'40
0*01
>
Corones
Lliure»
31*00 » »
Russos.
0*00
>

Presidí la reunió el president del
Foment, senyor Sert, concorrent-hí
nombrosos associats.
TEI^EQRAMES OFICIALS D E L DIA D'AVUI
El secretari de l'Associació Uegl
una Memòria donant compte dels treBegon
T·ro·r
Qntrt TASCA balls realit^als per l'Agrupació duLiverpool
MUrtot Obrim «ml
tol·iri
rant l'any passat,
tel·i;
A continuació donà lectura a di00.00
i5.eo
verses adlieslons d'eatltais econòmi15.65
00.00
00.00
}limonible .
ques.
Futurs:
15.49
00.00
15.21
15.42
F.i senyor Sert fiu després ús de la
00.(0
"1 arç. . •
15.32
15,03
IR.28
paraula, assenyalant el greu perill de
«laíg. . .
00.00
oo.co
15.0»
14.79
15.05
Mlol. . .
00.00
OÜ.OO raplicació de la llei d'urilltats a par13 91
13.67
del 10 del corrent amb que es com!3.35
Detubre. .
CO.ÜO
oo.co tir
13.47
13.24
mina per una recent disposició miN.
00.UÜ
lener . .
CÜ.00
nisterial, deslligant-se dels propòsits
de concòrdia que venien imperant.
Assenyala dos perills amb el nou
ríglm: un d lnves'igacló i altre el reAlexandria
AbrU
Taoo*
Febrer
Jumel
lerem a l'excés de personal que es
utaHar
crea per aquest servei, nova mani29.95 1 Març .
30.05
fstació de l'erapleouiania que grava
utnrs. Ashmouni
16.90
c-uo
00.00
17.20
OÒOÜ la butxaca del coniribueui.
«•Ç •ovembre Maig .
ÜO.CO
Reconnuia als reunits que abans
35.W
33.65
d atrinxerar-se en resistències, ucu» Sakellarídis
ULn a les entitats autoritzades amlj
l-objecte de no donar lloc a la insObrta·a·
TAXO*
Nova York
pecció.
Es manifesta perfidari què les conoaoo
00.00
^toponible.
28.00
oaoo
tribucions recarreguiu damunt totes
Futura:
les encoutrades d'Espanya, i no, com
00.00
oaoo
28.25
27.04
Warç. . .
ara succeeix, que multes no paguin
OO.lO
00.00
28 50
28.24
Vlaig. . .
els que havmém de pagar.
00.00
00 00
27.71
juliol. . .
Reitexu l'apot dc tots per a seguir
00.00
OOUOQ
25.23
Dctubre. .
defensant llurs InteressoS.
00.00
25.UÜ
desembre .
oolbo
oaoo
Entén que l'aplicació d aquesta llei
Arü moll difícil, i proposa que es demani al ministr-.- que prorrogui el
termini breu concedit, amb l'objecte
•.k-eD u u a f — TAMOA de poder omplir els requisits d'InsVMM*
MtfttW
ObrtaMBd
Nova O r l e a n t
cripció i aportacions de dades que
s'exigeixen en la Reial Ordre citada
00.00
oaoo
28.00
CMaponible. . .
i poder expressar al ministre de FiPatim:
00.00
nances aquells deialls que poden s.u27.83
00.00
Març
primir-se per perjudicials I innécesOO.Ü0
00.00
27.70
Maig. . , . .
sarls.
00,00
0000
27.43
Juliol
00.00
00.00
24.84
El senyor Sert acaba reiterant els
Octubre . . . .
00,00
seus oferimems a l'Assemblea i preüesembre , , ,
34.60
00.00
gant que se li dispensi pet haver
d'abandonar el local per a presidir
BantkMU, 6 d$ febrer de 1993 una altra reunió.
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CATALONIABANK
L'AssembU'a aprova els comptes de
l'any passat.
El president manifesta que la Junta proposa una cüota única de &0 a
2U0 pessetes per a les noves despeses.
S'aprova..
Parla després del repartiment del
2 per 100 sobre la contribució directa que cobra la Cambra industrial.
Diu que ho considera onerós i injust.
Proposa que s'acordi pregar a la
Cambra Industrial que s'abstingui de
cobrar aquest tribut.
S'aprova.
£1 senyor Mas s'ocupa de la reforma tributària per utilitats.
Aqfuesta legislació slia fet confusa
1 obliga u continuar les consultes que
a la mateixa uduilulstració pública as
fa difícil resoldre.
Diu que cn matèria tributària s'aplica en altres països el sistema anglès.
Entén que valdria la pena d esiudiar
aquest sisiema per tenir, entre al-

tre, Taventatge de no necessitar a penes la Investigació fiscal. Ja que els
mateixos contribuents nomenen els
síndics.
Afegeix que el ministre de Finances
oíetí presentar en el termini de sis
mesos, primer, 1 després en la brevetat possible,, un projecte tributari, a
tenor d'aquests sistemes moderns.
Tem l'orador que aquesta «brevetat
possible, no tinguin tl.
Considera d'absoluta necessitat la ,
reforma tributària, molt especialment
en la part que afecta a uiUHats.
Un dels senyors associats, el senyor
Boada, estima que la reforma tribu- _
tària portarà la pèrdua de moll'
temps. Sense perjudici, d"aplicaraquest procediment demana que es
cerqui un remei immediat.
Assenyala el fet que paguin els gerents I directors per dos conceptes.
També diu que es fa pagar a les
Societats que obtenen beneflols, com
a persones jurídiques i com a persones naturals.
Parla dels interessos, que paguen
j?ef dos conceptes. El mateix passa
amb els cupons del paper de l'Estat,
que després de pagar els Impostos
directes, són sotmesos a altres d'indirectes.
Proposa que es demani que les 11quidaclons provisionals siguin definitives en un termini d'un o dos anys
el que més, que bagin transcon-egut
sense fer-se la comprovació pel fisc.
El president acull amb satisfacció
aquestes proposicions i explica el que'
passa en alguns dels casos assenyalats, atribuint les injusiicies, no a
la itdemíió del tegisladoi». Sinó « '
rtiabilitut dels on- apliquen la IWt.
Fa constar que la Junta d'aquesta
agrupació aconséguí que es repares
en gran purt alguna d'aquestes injustícies, com fer que s'apliqui cada
tarifa a cada olasse Je riquesa.
El senyor Boada rectiflea, dient que
sols té motius d'agraïment per a la
i Jouta Directiva.

f·à^. 14. — Ditaecpes, 7 de febrer de 1923
Diu que cl decòrum de tots tia
B'étfser la derogació de la llei d'utltitats.
E l president proposa l'ampliació de
TAgrupacló le» societats anònimes.
I>lu que aquestes societats estan
Ifiisposades e la fusió.
També proposa agrupar eU particulars que cxerc«lxén la indústria 1 el
comerç.
(Entén que si l'impost d'uttlltatj
6'liagués aplicat a tots, d'una regada
la protesta íiaurla estat formidable 1
BQcaç.
(Per això. reunits lots ara I lesionats en llurs Interessos, podran deIcnsar-se contra 10*3 els ntropells.
S'aprova la fusió amb les societats anònimes.
També s'acorda demanar que «
prorrogui per y^nt dies el termini que
acaba el dia 10 del corrent, per a
fer les declaracions que ordena la recent lleial Ordre sobre utültata.
S aprova per aclamació un vot de
fràcics a la Junta Directiva.
A continuació es donà per acabat
Pacto.
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Els Campionats del Món
de Tennis

La sisena Jornada d'ahir dimarts,
es veié afavorida per nombrosa concurrència, la qual segui àvldamant
les Incidències dels principals partits disputats, la majoria dels núals
resultaren del majur interès malgrat
que eis resultats «os foren poc favorables. A la llotja de la Mancomunitat hl velérem el nostre president
senyor 'Puig i Cadafalch. osslstini-bl
també el Capità general, sortint els
dos altament satisfets de la tnstaUacló d.-l Palau i del curs dels Campionats
El resultat més interessant Mf
nosoltres fou la victòria 0 E n FleE L TR4.CT VT nF rOMFRr ITALO-1 ? u e r ' R Torras contra Martin-Mme.
ci·i*
COMERÇ iTALu- j •Moak per C-2. 6-1, desenrotllant un
Joc ben interessant que el» valgué la
Pa alguns dies la delegació ita- victòria.
La nota del dia, com ja avançàlo-sulssa encarrega'la l'ultimar un
traçtat de comerç, signà s Zuric rem, fou el partit entre En CocJiet,
campió del món I el primer
rbdord al qunl havien a m b í t oes- actual
jugador de l'equip anglès, Air Crawpr^-s de Ihirgues negoelacicns
lev, partit que havia despertat una
El comunicat del Consell de m'-nls- Justificada expectació, la qual 00queIres d'iiàlia deia a propòsit del trac- dà defraudada en el més mínim, cor
tat:
la ciència del darrer es manifestà
«El president ha anunciat que el 26 en cada moment, sobretot en el eeu
de gener fou signat o Zuric el nou primer set que guanyà amb una tàcacord comercial entre ïtalla 1 Suïssa, tica exceUent. Impedim que el franües negociaclon.» del qual comença- cès s'acostés a la xarxa, on 1! guaren per ro.-tuire de l'ony passat. El nytren els punts amb pilotes diagonou acord comercial, que entrarà en nals que arribaven a desconcertar
vigor el 20 de febrer, té la durada al contrari. Acabat el primer set, l
d'un any però pot í-s^sr prorrogat, entrant tots dos en el ple del JOc, se
llevat d'avís contrari donat sis mesos succeiran juga-Jes magnífiques 1 esabans.
tupendes a cado moment, on la Jodel francès l la seva gran
E j probable que oquòst acord regu- Tentut
qualitat de Joc. feren que la victòDari per un temps bastant llarg les ria
es decantés al seu favor, el qual
tmr·oitanls relacions comercials dels s'accentuà
en el darrer set, en el
dos països. Des del punt d* vista I. qual la Uulta
fou formidable, sucItalià, perquè
l'acord s'assegura
té una gran
impor!
un mercat ^ M . ^ ies jugades superbes que entinclà
que ha coiLsUtuit sempre una de les ; tusíesmaren els espectadora En Copnnclpals sortides dels nostres pro- 1 Chet guanya per 5-7, ft-3. 6-3, 9-7. arriductes agraris i ollmenticis. f que
ha vingut assumint un valor especial I bant alxl c la semifinal del Caj&plodesprés que per las greus ootidlclons j nat indivlduaL
econòmiques en les quals es troben ' Oilben - M'-ss Beamisb guanyaren
alguns països do l'Europa Central, la fàcUmeut a Jlovslng - Mlle, Brahm
per C-S, 0-2 E l matrimoni Lo BesnecoUocacló d'aquests productes en raís a Gomor-1. Fonrodona per 6-3.
aquests mercats ha esdevingut més es- 8-3, sense veure's coses extraordinàries. Le Sesnerals - Lacoste a Slncassa 1 més difícil.
Les reduccions de drets concedides dreu - Morales, dels quals estigué
per Suïssa Q favor dels productes molt apàtic el primer, per C 2, ui,
Italians, no són nombroses. Però cel C-S. X>awley-aic. Kane a Tegnerreconèixer que ela drets suïssos de lo
tarifa usual no han Impedit mal teriosameut 10 nostra exportació. L'estadistica del comerç especial d'Impor- port lou de 6.71S; dels qüals. 3.6C8 eren
tació d exportació receiitment publi- francesos, 1 Í.Hl estrangers, D'aquests
cada, relativa al segon semestre de 4£ eren alemanys; 39 americans; 680
192?, dóna dquestes xllres ben signi- anglesos; 55 danesos; 219 espanyols;
ficatives: imjportaolons itallanos a 57 grecs; 127 Iholandesos; 78 Japonesuíi;
Suissc, prop de 533 mlnons de llrrs: 96 noruecs; 49 turcs-, 37 russos i 35
Importacions suïsses a Itàlia, prop de suecs.
En 1981. el moviment total dels vaiB5 milions de 3 ires.
L'acord ara signat es palesa parti- xells d'entrada fon de 5 4í5. havent-M
cularment oventatjós per la nostra hagut, per tant, un augment de 257
agricultura i per les principals in- vaixells per més que l'ony passot.
Han augmentat els pavellons italià,
dústries aUmentfcies. També ho 0»
per un altre punt de vista, tota vega- bolhndès, Japonès, noruec 1 rus. En
da que una de les méfl fortes reduc- canvi, bon disminuït molt els pavecions de drets concedida a Suïssa (* llons americà, alemany, espanyol 1
sobre les principals categories de roà- grec.
£1 tonellatge total dels vaixells eníjmr.e> agrícoles i sobre la calclnamida que és un dels adobs més usats, trats a Marsella en 1988, fou~ Os
la quel tendeix a Influir favorable- 8.804.178 tones brutes contra 7.60.987
ment la perfecció i el desenrotllament tones en 1921. Aquests vaixells han
desembarcat 4.171.815 tones de mercaHe la nostra producció agrària.
Respecte a les concessions que Ità- dèries en 19S8, contra 3.357.004 tones
lia ha fet 0 Suïssa, son Indubtable- l'any 1921.
ment notables, tant pei nombre com MERCAT 1 FIRA DE LES BORGES
per l'entltai Tals reducc:ons, però, no
BLANQUES
eols no poden ésser perjudlclols. sinó
Preus
que han regit al mercat de
que són destinodes a millorar In condició d'algunes indústries italianes. Les Borges Blanques, el dia S de feE n aquest sentit són fetes reduccions brer:
Blat blanc, de 24 a 15 pessetes la
de drets sobirà les màquines per la
quarters de quatre dobles: blat roig
filatura i el teixit, pels brodats l l'e- de
de 27 a 28; Ídem roig d'horta,
zempcló conceida per algunes quali- de secà,
28 a 27.
tats de colors.
Ordi. de 14 a 15 pessetes ta quarL'acord r?presenla un esforç de con- ters de quatre dobles.
ciliació entre els interessos agrícoles 1
Civada, de 12 a 13 pessetes la quarels industrials, i constitueix la millor tera de quatre dobles.
prova <le la solidaritat que Ulga les
Penis, de 19 e 19 pessetes la quardues branques de la producció ns- tera de quatre dobles.
donal 1 entra en ei, quadro de l'ocFaves, de 21 a 22 pessetes la quar
tlvltat política i econòmica que el Oc- tera de quatre dobles.
yem entén sempre desenrotllar per o
Eavons. de 23 a 24 pessetes la quaríortifkar, a través dels lligams de ter?, de quatre dobles.
l'economia, c-Is vincles d'amlitat 1 de
Fesols, de 43 a 45 pessetes la quarpau entre els pobles..
tera de quatre dobles.
E l Consell ftderal sui» ha aprovat
Patates, de 2 a 2'«5 pessetes els 10
també d tractat 1 el presentarà a la quilos.
ratificació de ia Cambra.
Garrofes, de 7 o 8 pessetes els 40
quilos.
L'ACTIVITAT DEL PORT DE MAROus, de 2'75 a 3 pessetes ta dotzena.
Gili d'oliva. — Fruitat extra, de 29
BELLA
Q 30 pessetes el quartà de 3'900 quilos;
Els serveis del port de Marsella han fi. de 27 a 28; corrent, de 25 a £6.
fet conèixer el detall del moviment
OU de plnyola. — Groc, de 22 a 24
da vaixells durant l'any 1982.
duros la corga de U5 quilos; vert:.
ü nombre dels vaixells ontraïu
SO • tt.
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Mlle. Kaohlcr per M . M . TegnerMlle Kaebler a Torruella - A Fonrodona per 6-3, 6-1. Lacoste-Mme. Vaussard a Morales • C Lurta per 6-2,
6-1. Coultéas-Mme. Golding a Menda - Mme Ryciíter per 6-1, 7-3, desprès d'una bona lluita Oilbert-Mlshu
n Noblom-Sapriflà f.ér 6-4, e-3, 9-2,
després d'un partit molt disputat
amb el major entusiasme Mrnes
Vaussard-Goldlag a les germanes
Luria per 6-1, Í 3 ; I Cochet-aime.
Bllloud a Sautter-Mme. Sautter, després d'una bonica lluita, acabant per
64, 6-4.
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Comitè de l'exposició d'Indústries
elèctriques ha ofert als Jugadors que
prenen part en aquests Campionats, un altre vermouth d'honor o
La Rosal oda del Parc de Montjulch.
ocasió que serà aprofitada pels nostres visitants per a veure les obres
de la futura Exposició I veure l'Estàdium d'aquella muntanya.
BAHQUIT

Ahir. al vespre, es féu al Rltz el
banquet ofert per l'Associació de
L. T de Catalunya al» Jugadors que
han vingut a pondre part els Campionat».
El» obsequlats 'oren un centenar,
ocupant el cap de taula el president
de l'Associació i 'tel Comitè Executin
dels Campionat», don Josep Vidal Ribas, tenint a la seva dreta cl senyor
Puig 1 Cadafalch 1 els senyors Sol l
Sans i Bulilges, per la Mancomunitat; el senyor Vallès 1 Pujals, per la
Diputació, amb el senyor L'trillo, I a
resquerre, el senyor Plaja, en representació del senyor alcalde, el senyor
Nadal I altre» regidora. No bl assistiren altres autoritats.
Descabdellat un triat menú, féu us
de la paraula el senyor Vidal-Ribas.
Després de breus paraules de salutació en castellà, per la representació
que ostentava de l'AssoclaclA d'Espanya, va continuar en francès, dient
que la comanda oferta a l'A ií'E
l'havia acceptada Catalunya pels «ens
sentiments esportius, car, altrament,
no s'haurien pogut celebrar els Campionat». Rendí un tribut d'homenatge
a l'esportivitat del nostre Ajiftiternent
i al seu bell gest de civisme, sense el
qual no s'hauria pogut celebrar la
gran festa mundial (aplaudiments);
va remarcar l'ajut financler l de tots
els ordres trobat a la Mancomunitat,
la qual. en nom de Catalunya, havia
completat l'obra de la ciutat (aplaudiments). Digué que el Govern no ha
ajudat en res a la gran empresa, i
que et» rels trameteren copes, 1 va exhortar als forastera que escampessin
arreu que tot ha estat degut a la munificència de les corporacions catalanes, I acabà bevent e la salut dels forasters 1 de les autoritats, i llançant
visques, que foren contestades xardoroeament i ovaclonont-sel a l'acabar.

timent del poble L sobretot, per La
conservació del degut equilibri entre
les diferent» facultat» de rtadmdu t
per arribar o aquell Ideal de bell usa
plàstica que heu heredot dels pobles
de l'antigor. Altre» cotes digué. Juntes l belles, que 11 valgueren tes generals simpaties.
En finalitzar, fon saludat amb un
triple bon d'honor, omb el qual «s v i
donar per acabada la festa. In qual
delxerà mol tagradable record o toW
els que lü assistiren.
CORREDISSES
EUROPA-U. T. E . BUDAPEST
Demà. aprofltont la circumstància
de trobar-se encara en la nostra do
tat l'equip U. T. E., de Budapest, que
en l'actualitat va al davant del Campionat del seu pals. el Sindicat Processional de Periodista» de Borcelona
1 gràcies a la coUaboració del Club
Deportin Europa, ha aconseguit que
s'efectul un tercer encontre, que serà
el decisiu entre tots dos equipa. •
La formo en què es troben actualment els jugadors de l'Europa I èl
coratge que ha palesat en les seves
anteriors exhibicions el U. T. E., són
garantia d'una obtlnada lluita.
El marquès d'Alella, com n alcalde do la ciutat, ha volgut contribuir
al major relleu de lo festa, o qual Q
cedeix úno formosa copa d'argent
per n l'equip que resulti vencedor.
En aquestes clrrumrtàncle» col assenyalar que l'encontre haurà d'ésser superior a tots els que l'han precedit Ja quo sl per la seva part l'Europa posarà tol el seu eeforç per
a oconsegulr una brillant revenjo ois
resultats dels dies anteriors, perquè
ell trofeu no sortí de caso, els hongaresos, per la seva port, volen dc
totes passades gnanyar-lo.
Demostra quina és la seva fermesa
en això. l'haver anunciat per o aquest
encontre ol seu gusrda-meta efectiu,
el qual no pogué Jugar els dies anteriors, a conseqüència de les lesions
rebudes o Paris, així com o l'extrem
dret, que només actuà el primer dia.
El partit, a benefici del Monteplo 1
Caixa d'Estolvls del Slndlcot Professlonoi de Periodistes, promet, per
tant, ésser un dels més brillants que
s'hauran jugat a Barcelona de molts
anys en aquesta port
Es despatxen localitats oi local social, Fernando, 30. principal, d» dotze a dos quarts de dues. I de set
o nou. (Telèfon 2381 A ) .

La nota del dia i la més desagradable, és haver d anunciar que per
persistir la malaltia del gran campió Manuel Alonso, ha hagut d'ésser retirat de la prova Individual
de cavallers per ImpoasíblUtat material de poder-se defensar en vista
que la febre continua encara, si bé
emb menor Intensitat
La mlllorla del campió ha Indult el
capità de l'equip espanyol a mantenlr-lo en la prova de dobles, i per
tant, et no s'altera, com és de desitjar, el curs favorable de la seva dolèncla, podrem veure entrar l'eminent raqueta nacional en les lluites
d'aquests grans campionats.
Es una pena sensible per ol nostre deport la desgràcia que persegueix al nostre jugador en circumstàncies com les d'ara que hauria pogut demostrar el mateix que va esdevenir en el seu partit contra Lacoste, una plenitud de forma mol
superada. Molt fiem de la complexió física del nostre admirable at
leta; ens és conegut el seu deportlvisme i entusiasme 1 per això elevem els més fervent» vots de tote
els tennistes I de tot» els clements
deportlus de Barcelona pel prompte restabliment dc Manuel Alonso. 1
eprofitem oquesla ocasió, per a reconèixer públicament la noblesa en
què es manifestaren els capitans dels
equips estrangers en declarar-se disposats en nom dels mateixos per a
tota sort de combinacions l ajornaments que podessin permetre el manteniment de 'Manuel Alonso en les
proves d'aquests Campionat». Igualment és d'alat-ar l'actitud dels senyora Faukombrlge. Dlgenta, Janr• l això pogués beneficiar d'alguna
a abandonar els dobles de campionat
Mr. Crawley. el capità de l'equip
•I això podés beneficiar d'alguna íorma la classificació del nostre cam- anglès, en In pròpia llengua, digué DELS CAMPIONATS D'ESPANYA DE
la sorpresa de trobar-se tan agraBOXA
pió.
dablement entre nosaltres, sobretot
Ho estot nomenat, par la Federació,
per los moltes atencions rebudes, 1
Aquests tret» de gallardia depor- que la celebració d'un» Campionats En Joan Casanova com a director d»
tlVa que es manifesten íntimament en pistes cobertes era un excés de lu- combat pela Campionats d'Espanya
a favor del gran campió, constituei- xe que no ens mereixíem en una ter- dels pesos mosca 1 lleuger, que tinxen la mfi-s alta executòria dels nos- ra que gaudeix d'una temperatura dran lloc lo vetllada del divendres.
Vuit hores abans dels combats tintres valora tennlstlci 1 una prova esplèndida I un sol tan esplèndid, quo
definitiva que l'èxit tècnic l deportlu és pecat ficar-se en un local tancat. drà efecte el pesatge oficial dels campions I llurs chalongers.
d'aquests Campionats està al nivell
dels factors més alts d'ordre moral.
Afirmà que la nostra organització
Els campionats seran disputats en
ora un model entre totes les celebra- quatre onzes 1 embenatges durs.
Aprofitem aquesta oportunitat por des fins ara, i que el nostre all nivell
0 renovar els nostre» desitjós que esportiu s'havia palesat a bastaE L VELÒDROM DE BADALONA
cessi el més aviat possible la desgrà- ment aquests dies, acabant rendint
cia que semblo revenjar-se en una un tribut d'admiració als nostres tenLa Interessant sessió ciclista què.
de les representacions més altes de nistes. El repòrter francès M. Danlno orgnnltzoda per la S. C. B. tindrà lloc
l'equip espanyol; després de Wlm- va dedicar afectuoses paraules e En diumenge vinent, n les tres de la tarbledon. Brussel·les, després Bordcus Manuel Alonso 1 a Barcelona, però da, en obsequi o En Josep Torroella,
1 ara Barcelona, és massa llista la no ens explicà la raó de la campanya promet ésser una lluita continuada,
que es va establint per a borrar es- contra els nostres Campionats que ane tnrà gnudtr o tothom d» le» belleses del pedal.
túpidament la glòria que ens cor- han fet alguns diaris de París.
respon.
Per a fer-»e càrrec del que serà.
El nostre company «enyor MasferEs de lamentar que davant d» les rer, en etegantísslm francès, va pale- - nomé» cal fixar^se omb els Inscrit»
grans demostracions d'entus'.asme sar le» altes dots d'organitzadora l per a ta curae de 30 quilòmetres dor»
que es succeeixen constantment hà- d'entu»te»me del Comitè, les qual» rere moto, que serà el •clou· de la
gim de veure-le» amargades per havien donat tan esplèndid resultat; sessió.
tals esdeveniment». Sol» la conside- va esmentar LA VEU l -La Vanguar- Els Inscrits són els següent»: Mor.
ració que els nostres vl·lunts han tllfi». dient que els dos més grans ro- sol, entrenat per en X. X.: Arimont.
d'ésser aliens a la Justa tristor que tatius d'aquí no s'havien ocupat mal
r E. Trwwrres; Prat, per Rubió, I
ens acora. decideix als organitza- de tofos, els qual» volíem abolir amb
us, per Parlodè.
dors a seguir et programa establert la nostra propaganda per als esports,
en honor d'aquells que omb la seva a lo qual ojuden, codn dia més, les
presència tant han honorat el nostre nostres autoritats. Acabà en mig de
grans aplaudiments.
Gran» partits intprnacUpalt
deport l la nostra ciutat.
Ahir. al migdia, es celebrà el ver
El senyor Plaja digué, en català,
mouth d'honor al Reial Lawn Ten- com els que el seguiren, que l'AjunDies XO i 11 d* febrer
nis Dab del Turó. I a la nit el ban- tament veu amb le més gran sallsfarquet oficial de l Associació de Lawn cló l'organització de festes semblant»,
S E R V E T T E
F .
C
Tennis de Catalunya. Per a demà. el que tan bé fan a la Ciutat, en tots
conceptes. 1 que sempre tothom trobad» Ginebra.
rà el degut ajut a tota Inldatlvj ge.
neroso en la Casa de ta Ciutat, acacampió de Suïssa,
bant omb altes consideracions, que
contra
foren igualment aplaudides.
El senyor Vallès l Pujols s'adharf
F. C
B A R C E L O N A
e l'acte en breus paraules, en noto da
Campió
de
Catolunyi!
d'Espanya
la Diputació.
En aixecar-se el senyor Puig I CaEquips de la Gran Bretanya. Fran- dafalch fou saludat anib grans nptança. Suïssa Polònia, Dinamarca, Por- dlment». seguint tothom amb la màCamp de Les Corts
tugal, Romania i Espanyo.
xima atenció el seu curt l substanciós
ales 3'15 de la tarda
parlament. Féu constar que. com n
Els
millors
j u g a d o r s representant de Catalunya, navlen
(yocollír sempre amb el més gmn
Prena: Llotges, 35 ptes.; tribudel
m ó n
goig festes com aquestos, que augmennes, K; preferències. 2'SO·. eols
ten el nostre prestigi arreu l. sobrei laterals, I . Entrada general, 2.
tot, perquè no es podrà oblidar que
les qüestions referents a l'educecló
D e s d e l e s d e u d e l m a t í física 1 olg esports eren sempre traca l e s c i n c d e l a t a r d a tades omb la màxima benevolença,
no sols per Uur valor Intrínseca, sinó i
OAJIVk — VALOR» - OUPOHt
per la gran tronacendteoia de l'eníor-1
•Uoiiito oai Canut, l i

E

Caiplomis del mou
fle Temis

P'iaü íe la M m del P n

Entrada general: 2 Pies.

Nonell

Germans

VEU

DE

busca I captura del segrestador, a-AURIQEMMA - CAAAOO
eeai trameses al Jutjat de Maniesa, Les noces d'or, el clnq mtenarl de
les actuacions efectuades pal ds sa fundació.—EI vinent DUOL'S GRAS
Les dues úHimea conferències àel guàrdia, d'aquesta ciutat
a la tarda, a doe quarts de quatre
cicle de quinze sobre Física dels
ORAN CERTAMEN INFANTIL
Raigs X, que a Càrrec d'En Josep
DE VESTITS AURICEMMA
Grau h(i vingut donant-se a l'AcaEmre els valuosos premis qtie es dodèmia i Laboratori o» Ciències Mènaran, n'h! ha dels exoeUeniisslms
diques de Catalunya, són la del disenyor» Governador i Alcalde dc
lluns passat i la demà, easent eU teBarcelona.—A la nit. el ten renomenat
mes à tractar: •L'espectre lluminós
BALL PARE ET TRAVESTI
visible i ses línies. L'anàlisi espec- ,
Localitats: Casa Aurlgcmma. Fertral. Espectres d'wnlaali 1 d'aleorUltimes fanoloos de la temporada. ran, i3. I a la taquilla del teatre
clA
L'infraroig. L'ultravloleta. "Els ' Avui,
48 de propietat 1 abonament. A
e^peotre^ da raig» X. Llurs Unle» i j les nou de la nit. L'itima representabaride^. Els raigs X independent». Ca j ció de l'òpera en cinc actes, MANON,
teoria electromagnètica de sa emis-1 pel dlvo tenor Cario Hacket l els É L D Ò R À D Ó
sió. L'emltBlo per quanta. Els ralgg aplaudits artistes Bal·lassarre, ChlCOLISEU 01 VARIETATS
X característics. Uur emissió per 1 rardinl i Olalzoúa. — Demà. Ultoia
Avui, nit, a les deu. Extraordinàelecirons Uur emlaslfi per floores- de TRISTAN E ISOLDA. — Diven- ries i Selectes sessions. Magnífics
cèncla Les sèries K, L i M. Les re- dres, àerata d'Onore i comiat del programes. Pirojeccló de notables
lacions de Moseley. La sèrie J. ten- dlvo tenor Cario Hacket.
pellicules. Gran quadro d'atraccions.
sió neceeaàrla per a excitar la ra6 JL'NETRO'S {equilibristes); SOLEdiació característica»
DAT
MIRALíLCS (ballartnn;; 13 VERASS (alambristes). Exltàs del famós i popular artista. a.\l.DFJt. SuclOEllima començà l'.Asenea EncicloTemporada de Quaresma. 4 grans
pèdic Popular el segon dels Cursets concerts pel genial (pianista EMIL cés extraordinari de la genial artlsd'Hmnonltats l Divulgació Cultural SAUER. Dies 22 nit. 25 tarda. Ï8 nC, » , ídol del públic. PILAR ALONSO.
que ha organitzat per al corrent any de Wbrer. 1 3 nit. de març. — Conti- — Molt awiat, sensacionals debuts. —
Seguidament, üa ecuineot artista ANalta entitat. El distingit profesor nua obert l'abonament.
TON'LA MERCÈ aU\ AROENTINlTAt.
d'aquesta Lnlwrsltat, En Fèlix Duran i Cafiameras serà l'encarregat
Català
B O X B A
d'explicar, «n les sis conferències T e a t r e
N O U
amb projeccions de qne constarà
Telèfon 3500 A — Avui. dimecres. T E A T R E
COMPANYIA ARGENTINA
dit curset, l'Interessant lema •Arqui- Nit.
.Joventut JordUina*. dues obres
MUINO - ALIPPt
tectura Moderna».
d'èUt:
Avui, nit. a les deu. Primer. DAJO
LA RIQUESA DE BIMOHIDES
EI. YUGO DE l'N TlHANO: segon. LA
Dama. dijc.u.5. dia 8. tindrà lloc a
1 LA MALVASIA DE SITGES
BORRACHER\ DEL TANGO; tercer:
l'Institut francès (ConseU de Cent,
Demà. dijous, tarda. •Eapwtaoles
núm. 338}, una conferència pública per a infantil. Funció extraoniinàrio. P1BSTA .ARGENTINA.
n càrrec del senyor director del la- dedicada als p é i U actors i dansaiboratori de psicologia experimentaL res qne prengueren part en ia Festa T E A T R E
C Ò M I C
En G. de Dwelahauven, que versa- dels 800 Pomall-s de Joventut. J^ES
Avui, dimecres, nit, a dos quarts
rà sobre «Verbaeren». l'iUustre com- CONFIDÈNCIES DF. NINETA, per la de dea. Ultima representació <'.-•: fapatriota 1 amic del conferenciant.
nena Coscolla 1 les senyotvs Morera, mós drama en vuit actes. LOS MISECasat. 1 «A senyor Estmanu, lEI. M I - a \ a i i £ a .
L'Acadèmia i Laboratori da Cifn- RACLE D£ NADAL. LA CARTA DELS
eles Mèdlqoej de Catalunya, celebra- REIS. d'En Folch i Torres l mestra
V i c t ò r i a
r à sessió clentUflca avui, a lee deu de Mayral. Danses populars pels page- T e a t r e
la nit, en la qual «1 doctor Carrasco sets 1 pagesetes de LA CARTA DELS
Avui, dimecres. 7 Ua febrer de 1923
Formiguera. farà una comunlcdció REIS. sete lo direcció de J. Bla;. — LLTIMA SETMANA. A TEL\TRE PLE
sabre «L'estat actual de la qüestió in- Nit. •.Tertúlia Catnürmlsta·. Reposició
AMB
EXIT CREIXENT
sulina I dlabelea·. E l doctor Noguer de la cèlebre comèdia. L'ADMIKAMor*. «Notai anauuno-patològlques I Blf. CRICirraN — Olumenge. a les Nit. a aes deu. IMPORTANTISSIMA
crillca del tractament de la Pfio- tres de ia taidn. última, en aquesta ESTH£.V\ de l'opereta en cinc actes.
temporada, dc la reina ile les ron- Joiafeustral del mestre Hans A.U- X .
nails..
dalles I A VENTAFOCS. d'En Folch
LA PROHI8ICI0M DEL BESO
1 Toires. per a deixar Uo^ al muntatAvui, a la sala d'actes de Santa ge de la popuflor 1 divertida obra que constitueix el segon grandiós enAnna. el doctor Satnsó continaorà la del mateix amar. AVENTURES D "EN cert en opereta clnwnatogràflca. —
sèrie do contorèncles catcqulstiques MASSAQRAN. A dos quarts de sis. Cada dia, dues sessions. Tarda, a les
qne amb notable èxit ha organitzat La meravellosa comèdia. L'ADMIRA- cinc, 1 nit, a Oes iteu amb «Is granla Lliga d'Acció Catòlica de la Dona. BLE CRldiTOV Presentació i tadiosos èxits MISS V£KU3
lerpreMbcló eU^endes. Nit. iLes obres
i LA PROHIBICION DEL BESO
L'Associació Escolar Femenina fa mestres d'En Fre<lenc Solw: LES
avinent a les seves sòcies que per JOIES DE LA ROSER 1 LES QARBASGran Teatre Espanyol
indisposició del conferenciant ba ha- SES DE MONTROIÜ. — Es despatxa
Companvia de vodevil Josep Santpere
gut de euspendre's la conferència de a Comptaduria.
Avui. nit. a les deu. APRETA... CL'Rdon Francesc FI09 1 Calcat, sobre el
tema «Educació lafantlvola». la qual
RLTACO!
estava anunciada per a «lemà.
Teatre Català
B O B E A
T e a t r e
P o l i o r a m a
Telèfon 3.100 A.
Dies 2D. 27 i 2fl dul corrent
Companyia de comèdia
GOell - Tudela - Asquerino • Cort*!
G
E M I £
R
Succés estrany
NU, a les deu. POPULAR. BUTACA
Tres úniques funcions
PLATEA. DUES •P'ESSETF.S. I.'EXlT
TARTUPFE, de Moiière
DE BROMA CONTINUA en ires actes,
L'AUTORITAIRE, d'Henry Clare
Es presentà al Jutjat de guàrdia
d'Antoni P. Leplna,
una noia de 19 anys. qui soUIcItava LA RABOUILLEU6E, d'Unale Fabre
Ml OOMPAOERO EL LAORON
sobre
la
novella
d'H.
de
Balzac.
formular una denúncia per segrestaDemà. dijous. MODA POPULAR.
ment contra on Individu desconegut A Comptaduria s'abona i s'admeten
Segons manifestà la denunciant, encàrrecs per a totes tres funcions. Toado. LA iMOR\L DEL AMOR. NW.
LOS FRESCOS.
s'anomena Joana Quesada Meco. i
Dlssolxe. nit. REPRODUCCIÓ DE
viu amb ele seus pares a Manresa
T
l
V
O
L
I
CL CURA DE LONGUZVAL
Joana Quesada relata al fet en la 7 úniques funcions do COMIAT A
comèdia en ires acttes, arranjament
forma següent:
al castellà per Llluls Vaidès.
•Sobre lee sis del mati de dlllufis, j BARCELONA, de l'eminent tràgic
Comm. ERMETE ZACOONI
en dirigir-se a la fàbrica on treballa, '
Es despatxa a Comptaduria. — Te11 sortí 3 l'encontre, al carrer Baixa-1 Avui dimecres, nit a dos quarts de deu lèfon U H A.
da deia Jueus, d'aquella població, un
R E
L E A R
nome de regular edat, bon zio ben
P A L A C E
C I N E
Tragèdia en cinc actes,
vestit, que li preguntà per un carrer
de W. Shokeapcore
excusant*e que era foraster. EH giGran Saló de Moda
CREACIÓ DE ZU'-CONI
rar-se la Joana per a Indicar-li la
Avui. dimecres, dia 7, nit. PrograZaoconi. Oognl. Ricei. etc.
direcció que bavia de pendra per a
mes de grandiós èxit. La peUloul.i còGran presentació.
trobar el carrer que cercava, es va
mica. UN ROMEO RÚSTIC; TOT UN
sentir fortament agafada pels bra- Demà, dijous, LA MOBTF. C1VILE COW-BOI; L'HOSTAL DE I.'.VNEC,
Divendres, nit. OTELI.O.
ços,
al temps que li aplicaven on
d'argument interessunt; el ttlm d'e£ s despatxa a Comptaduria
moció. DUES LibUNGS, 1 l'esdeveuimocador a la cara, perdent a l'Insment cinesnalogrfdlc. segona Jornada
tant el coneixement
de la peUícuia superproducció de l'aQuan va tomar en sí la segrestaüa
creditada marca elemanva, V. F. A.,
es trobà dintre d'un automòbil que
L'HOME SENSE NOM, tuulada L'EXDivendres, 16 de febrer
corria amb exagerada velocitat. IgPRES DE VENÈCIA. — Demà, dijous,
norant en quina direcció. La aeva
D
E
B
U
T
estrena de Ja jisKera jornada de la
primera Intenció fou demanar auxipeilioula d'èxit extraordinari. L'HOli, no aconseguint-ho. perquè el seME SENSE NOM, i altres tres estregrestador, qua va veure la Intenció
nes.
de la noia. II tomà a aplicer el mocador a la boca. restant altra vegaN o v e t a t s
da sense eentit, degut segurament a T e a t r e d e
Saló
Catalunya
que el mocador contenia cloroform. Avui, dimecres, dia 7. nit, grans
Novament recobrà ei coneixement, sessions de cinema, projectnnt-se les
ORAN
OINEMA
DC MODA
donant-se compte que es trobava as- celebrades peli teules esportives.
Notabte"
iulntet
JORDÀ
ENGINY I FORQA
seguda a un banc del Parc, d'aquesi tercet TORRENTS.
LLUITANT AMB LA MUNTANYA
ta ciutat, al costat del seu raptor,
Avui, dimecres, grandiosa estrena
Partí ü de futbol
qui, en veure-la en l'ús de les seves
deO Programa AJtrr'.a, El. RANXO
facilitats, va proposar 11 que anés F. 0. NUREMBERQ
D'OR; fonmosísskmo Joia, la millor
a viure amb ell oferlnt-ll un benescontra
peUicula del colossal drtlsta WILUAM
tar abundant, essent rebutjade} tor. C. BARCELONA S. HART; Exl:, YVOKSE, per ia betes les proposlcluos que li fèa el se- RÀPID YIENA i P. C. BARCELONA
llissima (MARY MILES; L E S GELOgrestador.
1 MANTEQUILLA, per Cbartes Ray. SIES DE BABY. ^umàLÜa, 1 la de broCom poguí, aconseguí fer-se esma contínua, EN TOMÀS ET PORTER
càpola, refuglant-so a cosa d'una
I PATRIOTA, el mes gran èxit de
T e a t r e de
Novetats
antiga seva, la qual va aconsellar-Li
broma. — Divendres. ANIMA RIFEqoa denunciés «J íet, com olzl ho
Vuit elegants
NYA, assumpte potriúLe i de coatuios
ttn.
mores. — Dilluns, la pdUcvtA m í i
B A L L S DE D I S F R E S S E S
La policia fa dLUgèBCie* pe? « u

Conferències

Espectacles

G r a n T e a t r e del L i c e u

G r a n T e a t r e dei

"

Liceu

VSg. ï s . — D í a w c r e s , 7 d e febrer de i g i i

CATALUNYA

fitua de la temporada. LL^CRECLV
BORGLA mOs de W.QOO persones «-a
escena, presentació escènica com no
s'ha via en cap pçlUcula. — AVIS:
Malgrat d'estar dividida *a dues Jornades ] de constar de 5.000 metres,
la /grandiosa meravella LLCRECIA
BOHGIA, es projectarà sencera, a totes les sessions.
Fathé CiMma
" ^ K ^ S 8 !
El saló de més confort de Barcelona
Avui. dimecres, dia 7 de febrer. Nit.
Eslt Immens de la grandiosa producció clneruatogrèfloa en tres joniado».
ELS CONTES DE LES MIL I UNA NITS
(Exhibició de la formosa pelilcula
dramàtica.
LA PILLA DEL PASSAT
per ANNETA STEWARD, 1 la còmica
de grau broma,
VAN MALAMENT ELS CANVIS
Nota.
Essent InAnltes les peticions de localSiats per a preseocinr
LA DONA DE FARAÓ
l'empresa d'aquest saló s'ha vist en
la necessitat da numerar ies per a
totes ks sessions per tai que puguin
éssetr adquirides o re.sorvades per ul
públic que no vol quedar-sí sense
poder gaudir d'aquest grandiós espectacle. Es despatxa cada dia u. les
taquilles per a les sessions corresponents als dies 9 ul 15.

S a l a

^ E o l i a n

PILL DE PAUL IZABAL
ai - Passeig de Gràcia -35
Divendres, 9 de febrer, a dos quarts
dc 6 (OOC audició). RECITAL DE VIOLI, per ELISABÉTH COEM ANS DE
PF.HEZ FARRÀS, acompanyada per
JOAN SANCHEZ, Interpretant la Sonata de LEKEÜ i obres de VIEI X1EMPS, CORELL1-1.EÚNARD, KREISLER.
BEETIIONT·N,
luvltaoions com de costum. Direcció artística: F. Longàs.
A s s o c i a c i ó Intima de Concerts
Coliseu Pompeia • Travessarà, t
Divendres, 3 de febrer, a dos quarts
de deu de la vetlla. Presentació a
Barcelona del cèlebre TRIO DE VIENA Dia 23: Recital de piano per ALEXANDRE R1BO.

Reial Círcoi Artístic

Per invitacions i llotges a Fesiaiaa
social. Carrer d'Aríbau. 21. de les
set a le» onze de In nit Els premis
estaran exposats als magatrems «LE
PRINTEMPS*. Pioça UnlveralU». 1.
S a l a

E m p o r d a n e s a
Carrer del Pi. 11.
Espectacttes per a infants
Demà, dijous, a les sis de ia tarda
Preus populars
Seient amb cnlrado. l'àO f^.sse"ï3
Entrada general, 0 iO pessetes
1. Cntrada cCwnica pels pallassoil
PLPY AVD ZFJ'Y.
U. L a comèdia £L GALL D l N M
DEL T1TEI.IA.
Ul. EL BALL DEL TURURUT.

Í C U R S A A L - Aristocràtic Saló
PALAU OC LA CINEMATOGRAFIA
Saló de reunió de famUics distingides. — Sextet Sufié l Trio Molló.
— Avui, dimecres. Insuperable programa, últim dia de la grandiosa
peUlcula, de colossal Mdt LA TORMENTA (exclusiva), d'emocionant argument, desenrotllant.se l'assumpte
en els nevats boscos del Canadà, flgurant-hl un horrorós incendi, vera
sensació, magistral interpretació pela
artistes Ilouse Peters i Virgina Vulll;
gran èslt de la formosa comèdia Universal BESADA (exclusiva), per la
gentil artisu Marie Prevo^t; L'HOSTAL DE L'ANEC, "de broma continuo,
1 la gran octualitat VIATGE de S. M.
El. REI A ALACANT. Demà. dijous,
colossal programa d'estrenes, gran
esdeveniment de la sensacional t
trègloa pel·lícula E L DOCTOR MABUSE (exclusiva), dividida en quatre capítols; SENSE AJUDA DE NINGÚ,
sentimental comèdia americana; ESCENES DE CIRC, de pran broma, 1
ACTUALITATS GAUMONT i altres.
Frontó Principal Palaea
Avui. dlmocres, dLa 7 de febrer. Nit,
a un quaii d'onze. D&s exir:..jidíuaris partit». Primer a pala, OUIM.vNA II i AGLTDRE conua BADI Oi. A i
ARRARTE Segotí partí: a cisteila,
SANTI l PALAU contra QLAÇCOAOA
i YCH.\20.
E D E N
C O N C E R T
Asalto. 12. Èxit. PAOU1TA CASANOVA, ROSINE i aUres importarrfg
números. — Coda d'.a, AperilUf G»an
Tabarín Aui'Sricít.
CaUNS BALLS DE DISFRESSES

G r a n Rail de Disfresses
El dia 12 de febrer de 1963
TEATRE NOVCTATS
Decoració I Cavalcada, a càrrec
úc iots els Artistes. Venda de
llotges 1 localitats, al Reial Clroel
Artístic. — Disfressa obligatòria.

DIVERSIONS PARTICULARS
J o v e n t u t

J o r d i a n a

TEATRE CATALÀ ROMEA
Amí. dimecres, nit.
LA RIQUESA OC SIMONIDES
L l i g a de Corredors
I LA MALVASIA DC SITGES
Es despatxen vals: Casa Vinyals,
i Representants del C o m e r ç
; •PoriAtemsaa, 18; Casa Macià. Fonta»
Gran bull do disfresses, que tindrà 1 nello, 7, i Carui«ria Fiió. Jauoie. ,1^
lloc el dia 8 de febrer. Dijous Gros. núm. 11.
a dos quarts d'oruo de lo nit, a la
gran salt-.
T e r t ú l i a
Catalanista
Bohèmia Modernista
o benefici de la Caixa d'Invalidesa.
TCATRE CATALÀ ROMCA
Premi extraordinari. Obsequi de la Telèfon saw A. — Domà dijous, nit,
Cristalleria Pagès, de R. .'L:lgè.
L ADMIRABLE CRIOHTON
l3 importants premis, i 5
Es despatxen vals: Barreteria Gili*
a les disfresses millor
ibilladcs. Hospital. 16 i Rellotgeria Mallor. De*
Grans obsequis a les senyoretes. valU.a üe là Pres"», 9.

í ï v cTiTi-

ESPERANÇA IRIS

LES

MALALTÍS»

ENCOMANADICES
tlMIN

I L BOBLI MX1LL C l LLUR f l C l L COHT1CI

R E N T A R no is D E S I N F E C T A R
A l'aigua de rentar-se les mans, tireuhi un raig de FENOL COMELERÀM
(ptrfumaí), gran desinfectant, sense
ésser corressiu ni verinós, i quedareu
lliurats d'encomenau-se oi lifus, ni
verda, ai (ubtrculosis, ai grippe, etc.
DUÍANÏU-LO BN PARM «CiXS I CINTMS

DIPOSITARIS : J. URIACH Y C»

D'tVICtl'lCS

BrUfib,

4»

Pàg.

LA

16. — D i m e c r e s , 7 de f e l i r e r de 1923

Icrfetraltri
espedal

t

VEU

DE

CATALUNYA

ERMS

ANÀLISIS

Demaol's el foUet U-taittat
Dr.
VEU.VE Professor Aus. de la
facultat d . í a - m à c l a . Fernando, ié.

D'ORINA

Dormitori modern

::

Grans

Magatzems

DAMIANS

F I N S E L D I A 15 D E

matrimoni, panòplia amb armes i onaoros a l'oli antics.
Corts. 064, quart.

L

P r é s t e c s

Plaija ile Sant Salïaíor

Mobles venc

Un lUt 6 D., calaixera, ban- T r a s p a s s o s
netes, 6 cadires, taula menjaor, quadra? i demé". Sols als
P R O M E S O S
matins. Encarnació. 23. •
Traspasso primer pis Trafalgar 160 pesseien lloguer luxosaQueviures
ment amoblat. Prou: 39.000 pescèntrica, calxó SJU ptes., llo- setes. Tracte directe. Josep A.
guer '.10 ptes.
Clavé. 9, primer, primera.
CARBOSEEIA
De 11 a 1
gran venda. Uoener lü dnrcis.
CONFECCIONS
gran venda, barata. Cecs Bo D i s p e s e s
querla, 3.

F E B R E R

3

Ante» lot rorroa uo pensaban mítqn* en
•Iblberón. Koy se pirran ya por la colònia Pesa-Oank

JOVENTUT

Preu

i

únic

PIANOS

n a r r e m oreaolona
ProdootM a è r i a «IDEAIrf
AOAOXA.IUoom.OI^SBTA, Bosa d*Jartoi, ABNSBAb
BtS,
Matinal. OHIPBE. Ho olonor. KO&A VirUge, OL·Am
VBXX, Mngu.t, V I O L E T A , Jaimin.
Sabó. 3.—Polvo», 4.—Lodó. 4'SO, ÏTiO, 120 pies., segona frase
Ksséncla per nl niucadur, 18 pessetes frase amb estoig.
COmTfiJB O B B M A N S - 3 A a O B i s O N A

pessetes

iDESCOBRíMENT

Les
seccions de Cristalleria, Pisa, Porcellana,
Bateria de cuina, etc, continuen sempre a

preus

"Seroflmina

s e n s e

c o m p e t è n c i a

DE CORDES CREUADES
AMB MARC DE FERRO

DESESPEREU!

La vostra curació és un fet, sl recorden al metge Que
ol» Tlalòlega uiO» eminents dol món utilitzen com a
tractament L'LTKA-MODERN <antImlcroblÀ>. «ontlto
xio 1 <antiemolitic> per a la defensa i immunització de
l'organisme infectat, la darrera paraula de la ciència
Bioquímica, o sigui el producte anomenat

Puig

Sublim marca
R.MARISTANY

Jofre'

Casa fundada el 1870

(Hom registrat on tota els p a ï s o s )

Serveis de la Companyia Trasatlàntica
LÍNIES a AJíTILLES, MÈXIC. NOVA TOKK I OOSTAFIEMB
H vapor
MONTEVIDEO
aarflra el dia 23 de febrer de Bireeloua, el U de València, el SC da Màlaga 1 •! S8 de Cidía c»p
a MOT» iork. Havwui. Ver»cnu I P o r t M è i l c .
E» v^xw
ALFONSO X I I
rth,à e.1^,· w
'ebrer de BUbao, el 19 de Santander, el ÍO de Gltón 1 al SI de Cornfia, cap»
avan» 1 Veracruz. Admet càrrega i p»s8»tge cap B Costafirme i Pacific amb tiaabord a Havana,
B vapor
p. O E SATRUSTEOUI
•orttrk el dia 10 de febrer de Barcelona, el dl» 11 de València, el 13 de Màlaga I el 16 de Càdli
••P a Le* Pafano, Ban ta Cruz de Tenerife, Santa Cmz de 1» Palma. Puerto Rico. Havana, Colón,
SabanUla, Cnraçao, Poerto Cabello i LaGnayra. S admet cirreg» i panaalKe amb traabord cap a Veracruz.
LÍNIA DE BUENOS ALRHS
El vapor
S
INFANTA I S A B E L D E BORBON
«ortírà el dU. 4 ae febrer de Barcelona, el & de M&iaca 1 el 1 de Cidis cap • Sant» CrnadeT*
tmiil». Montevideo 1 Buenue Aires.

f

AL
COMPTAT
PLASSOSiLLOGUER

Medicació injectable, qne pot 1 don ésser aplicada an
tots els parlades de la malaltia. — Efectes rapldlAsin s.
Multiplicació inusitada de lee defenses naturals i anlqollament Immediat del bacil de Kocfa l altres associacions patógwuçs.
S» troba d* venda en totaa les bonàs farmAotes
del
món.
Demani's informació i prospectes als concessionaris per
a Espanya: Sonyors Pérez, Martin 1 Companyia. Alcalà. S,
Madrid, i Consell de Cent, 341, Barcelona.

18,Plai;aCaíalunija,l8

•
i
!
I

L'Anti-catarral BORBONET, «s el veritable específicaoreoltat per a curar en pocs dies la Coquelucbe, Bronquitis da
tota mena de toe de les criatures.
n í n A c i í c · Eannacla >le l'autor, Carders, i4: Doctor Ana ^ i p u & i i ! > . Oreu i J. Viladomat. Rambla da las Elora.

DE

8.000

I
1
I
1
{
i

PERSONES

D e m a n d e s
Noi

per a recados que «Apig» llegir
i escriure. Viladomat, 106.

Per

a propaganda

científica s'ofereix metge. Escriure 2a48. Emproaa Ideal d'informació, Bambla de les Flors,
lli fannucls;.
f m » TOTA MAKCA d'Autocamions de QUALSEVOL
TONELLATGE d'acer oromo-nlquol garantltzat

PSLA70,

10,

ENTRESOL

Es la reina de les aigües de taula la de la
V A L L D E SANT DANIEL
El •seu representant: Josep Pagàns, Ponent, 28

Fàbrica de Flors, Corones i Plantes
Tot

el qne'a necessita per a fer-les
Caaa T . C O S T A S . Palla, 13 1 15, pral.

A p i renents
pera treball fàcIL Bafe Casanovas. 268, pral..
entre Diagonal I Travefisora.

Farmacèutic

Jove, orfe. Ulcenclat amb títol,
ilesítja colocar-«o com a dependent en farmàcia o laboratori.
Pretensions modeote». Eefer«nciea: senyor Harunaz. carrer
del Slti. uúm. l . xalet. P. S.

Caladora

per a calats a màquina Wlkon.
treball tot l any. Hospital, 77.
primer

P

Lloguers
Principal

a la dreta de 1 •Eixampla. T ba*
bltaeiona 46 duros mes i un altre al carrer de Fernando de 26
duros. Raó: Urgell. 40. pral., 1.*
De 10 a 11 de 4 a 7.

Com

p

capdals

Metges

re?

Vestits

compro a preus alts. Carrer Santa Anna. 16. quiosc. Telèfon SBU-A.

Per residir estranger venc ClíCol·legi nois
nica acre iitada >ies orinaries,
situa-la Placa Major de Saba- compro o m associo. Escriure al
dell, 1 material coniplet d'altra. núm. 29«9, Empresa Ideal d'InRaó: Avinyó. 46, segon, 1.*
formació. Rambla de les Flors,
16 (anuncis).

Cases a vendre

tots preus, ren les. cabudes i A n u n c i s
punts. B. Xe.-re. Piava Letamendl, 26. prl. 1.* De 12 a I i 7 aS

podent justificar avnl 1» perfecció amb qne a q u e s u e s s »
A TO& dels indicats ."erreis. la l'oinpauyia Trasatlàntica té eetablert» els especials deia fa exàmens vitmals r«r a l'aplicació de lentes o ulleres. Sl
nl Mediterrani a Nova \ork i ports del Cantàbric n Nova Tork i la Llnl» de Barcelona vosta te algun dvfecte de refracció, no dubti: vagi lot seguit a
iuetr, les sortides dels quals no són fixes 1 s'anunciaran oportunament » cada viatge.

«TITAN»

Bailéii, 31, tercer
desitjo 2 hostes, sols a menjar*
i o n r t c de lloguer de dlfel a n O S rents preus-Brneb
n." W, entresol- C. BIEOEK

amb habitació. 2 portes, samtr.a a la Rambla de Cülaianv».
venc per assumptes de lamilia, preu mòdic. Raó: Xuclà, 8 bis,
quiosc. De 5 a 6,
amb magnifica coliuccló de
discos de celebritats mundials:
Caniso, Palet, Ualvany. TittaRufo. Scblppa, Pareto, Oay, Sa- Desitjo habitació
gi-Uarbs, vela, etc. etc. val- per a laboratori farmacèutic i
gué tut plegat vora de 4.U00 pes dornatvi i, Escriure 2S«ú. Emseies. Ho dono por 1.010. Escriu- prusa ideal il'lnfocniacló. Ram
re: 2950 Empresa Ideal d'Infor- Dia Flors. 16 'anuncis).
macló. Rambla de les Flors, 16
lauunciajrefractaria, grau, uioderna, 650.
Alfons, 67.

LÍNIA DE PIUPINK8

-^CADENES

lloga

bonica babitadó amb dret a
cuina. Ronda Universitat, 6,
tercer, 1.»

Gramola règia

Caixa

Elvspor
iSLA DE PANAT
íortti* de Càdix el dia 16 de febrer, de Cartagena ell?, de València el 18 i el 23 de Barcelona cap »
Porfr6»id, Colombo, Sineaporo 1 Manila, admetent passatge i càrrega per ala d i u porta 1 per aU
Oes punta par als quals hl bagi establerta serveis regulars des dels ports d'escala abans indica ta
LINEA DE FEBNANDO PÓO
Blvapor
CIUDAD DE CADIZ
s e n t r à el dia 15 de febrer de Barcelona, el 16 de València, el 17 d'Alaeant I Cartagena, 1 el 2°
to Càdlacap a ls>a Palmes, Santa Cruz de Tenerife, Sant» Cruz de la Palma, altres escales In
tenaidles 1 Fertoando POo.

Aquests vapors admeten càrrega en les condicions mós favorables, i passatgers ala quals
la Companyia dóna allotjament i tracte esmerat, com ba acreditat en son dilatat servei. Tota els
vapor» tenen Telegrafia st-nse fila.

Casa particular

T r a s p a s s o tenda

Catarro dels nois

ML'S

Habitació tot estar

inútil sense bones referències.
Esó: Corts, 654, porteria.

E>

SENSACIONAL!

T Ü B E R O U L O S O S , IÏO

2 habitacions
contigües per a doa amics. Botem, 10. segon, 2."

cedeix habitació amb dret o
sense cuino; aigua corrent, confort. Salmerou, 231, pral.

que e s t à compresa per articles de totes
les seccions de la casa

Habitació

Venc mirall

quadros, persianes 1 estufa. Ca- cedeix casa parttcnlar. bany.
Clariv 84. seiron. De 11 a 5.
(ki, 7, S. G. (Putzsu.

PERPETUA

MBAJ'BO.—Cratna, sia. —pol ros.s &o. - \ t g a a oaUata. f M .
aigaa aeCoifluiB, s·sa.s. 101 ïOptaa. ra^oai (rtsaiLMloai
l>erii cabell,é'SO,«toiw pte». segons frase.

de

Diner

Casa per a vendre. Baliues, 125.
a propietaris 1 Indastrials. Mòentresol, 1.*
dic Interès. Balmre. 125. etl. 1."

en vestits i capells per a senyora i nena,
Pelieteria, Camiseria, Gèneres de punt,
Sederia, Llanería, etc. etc.

Secció

Pel·lícules

Assumpte mondlai de gran
resultat, venc concessions per a
Moto
Espanva 1 estranger. R.: Ramnova. 8 Ifí HP., venc barato. bla Catalunya, >j. primer. Da
Sicrlnre: M. B. 4206, Empresa S a 3.
Ideal d Infonnacló, Rambla de
les Flors. 16 (anuncis).

Importants descomptes
Gran

AVISOS

«LA

ÒPTICA

J o i e s

MÈDICAL>

on, amb aparell* matemàtics, II diran els cristalls qne v...?f.j
necessita Com aquesta operació es per a vostó de molt Interès, nu esperi a demà, vingui avui i quedarem molt honrats en
servir-la

Màquines Tipograph

Carles Tuiusaus Optic-Fabrícant
BoquerU, 22

Eaarloh,

Oferim en immillorables condlcioiu al ••nues màquines de
compondre «Tlpoeraph». Són
modernes i a punt de funcionar.
Dirigir-se a P. A-. número 13,
d'aquesta Administració.

2

B A R C E L O N A

Jove formal

de 28 anys, Instruït, amb 13
anys de pràctica en governar
cavallerisses amb cotxes, tartanes, carros, galeres amb nua
cavallerissa o riata, el mateix
per a viatjants com
per a materials de tota classe, a la ciutat o als «en)" encontorns, s'ofereix. Portal Nou.
29. tercer. ï.*

d ' o c a s i ó

Safates 1 serveis de plata, a
pes. Compro or, plata, platí,
brlliants 1 perles.
Joterte» 4» X
Rambla «ela» Flor».8 A
Cardenal Casa&as, 8.

S e n y o r e t a

per a venda de llibreria que sic M E D I C A M E N T S
piga escriure a màquina. Por ' químicament p u r s . cepeciflea
taforrissa. 16.
i larmact-ullcs i aigües minerals,
j es rei en òirectament debi punts
d'origen. Farmàcia de iwtta i
Balta. Rambla de Catalunva.
V endes
. núm. 1, cantonada Ronda de la
Universitat.

Casa'ganga

venc dreta Eixampla, prop de
tramvia, bona renda, de baixos Pianos i pianoles
oportunitat, per
Reparacions uarantltzados i 1 4 pisos,
econòmiques. \ erdl. Sl. pral.. 1B.00O duros. Raó: Bnlmes. 102, nous 1 d'ocasió. Planeta, 41.
pral.. 2.*. de 9 a 10 i de 2 a 4.
L*. Oraci».
Casa Camps.

Màquines escriure
Nois lie 14 a 16 aoys

UlillerWOOÍ 1107a 650

i M à q u i n e s de

falten a telèfons. Pou Dols. 4. i altra 360. urgeix. Alfons, BL 1
baixos.

CorrespoQ^BCia
Tenim a disposició del
públic un servei especial de

CAS

1 LLES
t
Llista particular

per a rebre la
correspondència
Servei ràpid i esmerat
EMPRESA IDEAL
D'INFORMACIÓ
Rbla. Flors, 16, baixes
Telèfon A.BBi-h.
AtiMuístració

íe Flmiies

J. LLAMCBI
De S a 7
Muntaner, 28, principal

L I M O U S I N E
desraontable Elizalde, ai us tal
c a l c u l a r do nou amb patent i taxinietre

OOA3IOSB
en marques canviades per les
u a n t r a v e n c
calculadores
Falfa serventa
Bonic menjfior, donnltoride
t r , ™ ™>
jove per a persona sola. Raó: caoba,2130*508robers.ParlaJ 0 ^ FEEY. BARCELONA
i Virreina, 24
ment, 16, T
i
Htm** Bant Pare, 36

venca rrau «umameut reduït.
Bonda .Sant Pere, 43. despatx,
de a 1 i de 6 a 7.
rnferetx. Consell de Cant. S l

