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oacliiesl Ujremli· Escmiellea 10 üls:- Telèfciil84 k
deix a prop de dos milions de pesse- Encara no havia fet quatre passes
tes.
amb el fato a coll. una mà gens
suau li va caure damunt l'espaiüla.
La Junta Mixta de Propietats 1 Mi-Era la mà d'un dels cambrers del bar
B a n c a M a r s a n s , S . A . llores
de ifAixaimple de Montcada ha que es iva adonar del furt l va traconvocat per a demà, diumenge, a metre el Uadre a dos guànlies d«
les tres de la tarda, unareunióa la seguretat.
Valors - Cupons - Girs - Canvi - Cotons -Viatges
Casa Sant Joan de Montcada, per a
Bimhl» de Candete», 2-4
tractar de diversos assumptes d'Interès.
BABCELOSA
TELERS PER A TEIXIR
Avui. a les cinc de la tarda, tindrà L'«Agrupació de Fabricants de TeiApartat de Corren» nftm.1.
lloc a les Galeries Laietanes ia inau- xits a mà», es complau a poder coDlrtcdó telegràfica:
14530 A.
guració de l'esqrosicló l venda de municar a la Indòstria de Teixits,
Telèfons mimeros, ,.{4531 A.
quadros de Fortuny, Vayreda, Marti •qu eha instal·lat a les seves oficines,
»ftMAWSBAJK
'4632 A.
Alsina, 1 altres autors, i una exhibi-carrer del Duc de la Victoria, 13. priKAB.13S
ció de booets del CoUegi d'Artífexs mer, una Secció de Demandes 1 OferSUCURSAL A MADRID
tindreu
d'iEibenlsterla.
tes de Telera per a teixir, on es poAvinguda del Comte de Penalver, núm. 18
liran dirigir totó els senyors que els
L L E T
fer fabricar articles a mà, M O L · T A
Fa Centre Excursionista Barcelonès, interessi
dia de treball, de quatre a sis
resoltes les dificultats d'ordre inte- cada
prenent
rior, que no han peranès la celebracióde la tarda.
de la Junta general en la data del
Barcelona. 1 de febrer de 1923.
15 de Icorrent, l'ha convocada cUsflnlRob-Vida Miret
tivament per al dia 15 de març propv Inèdit
A UTI senyor ifue anava en un No és més que una orxata del suc de
tramvia pel passeig de Colomb. 11 plantes lleteres que pasturen instintivaFETiC
van peodre una cartera en la qual ent els mamífers quan tenen necessiStia
oureat
el
següent
telegrama:
ÍSfS Konda Um• President Consell ministres, ministre hi duia uns bitllets de corones aus- m
d'alletar.
Guerra, minlsire Gràcia i Justícia. — ;tríaques. El learteriaa devia tenir tatDurant
versitat, 20
l'embarà*: Rob-Vida n.01
Madrid. — Ateneu Nacionalista Ver- una gran enrabiada veient tal boti. combat l'albuminúria.
dolors i molèsdaguer prega cVemència 1 s'adhereix
ties propis de l'estat, desenrrollla i for*
a
la
petició
d'indult
Lluís
Veixlafuer.
qa« som, a les onze del mrri. a l'es- President, F, Saletlas; secretari, Una senyor va denunciar que havia tiíica el nou ésser, tonifica la mare 1
de F. Mas Sardà glésia parroquial dels Sants Just 1 —
entrai a un bar del carrer de l'Asal-predisposa per a un part feliç i llet
R Bernad.·
to l va deixar el capell a un taiinbu- abundant.
Pastor.
[£0. Rambla del Centra. SO
mentre prenia una consumació.
VALORS - CANVI — CUPONS El Consell Directiu del Grup prega Demà. diumenge, a l'Emporium, car- ret
la laotànda: Rob-Vida núm. 2
La
; consumació va desaparèixer gola auBn
devotament a les societats que no hlrer de Còrsegn. entre Girona i Ballén,
gmenta la quantitat de llet, l'enriavall
de
la
senyora
i
el
capell
també
,
facin falta.
ueix en casseïna i mantega, refà la
ostatíre de l'Esíbarl de Dunsalrea Ver- va deseaparèlxer però no se sap per q
mare de la desnutrició causada per l'aon.
Valia
2
5
pessetes,
segons
l'exdaguer,
e
n
o
b
s
e
q
u
i
ais
socis
proteclletament.
POR^FLLANA
es farà un patriòílc festival. In- propietària.
En farmàcies. Autor, doctor Miret,
Llorens. Rbla. Flors, 30. tors
tegrant
el
p
r
o
g
r
a
m
a
«acollits
1
p
o
p
u
1
O C A L S Um
^
plaça Comercial, 9, Barcelona.
lars
BaJlels
de
la
nostra
terra,
poeI
L
apolicia
de
l'estació
de
França
n carro atropellà aquest mati, a
patriòtiques I audició I ballada 'va detenir, en arribar un dels trens
• o « t>—
Ronda de Sant Antoni, Antoni Ro-sies
Okaervatorl Meteorolòçlo de la la
pel
públic,
formoses sardane»,'«ma> de Girona, a Andl<eu Carrasco, de ïl
Royo, de 17 anys, fent-li feri- ar Istlcs i de
Universitat de Barcelona. — Dia 9drigo
originals
obsequis
a
les
anys. el qual, poc abans de deturardes contuscs a la carà.
de lenrer de 1923,
aenyorotes.
se el tren, va ésser sorprès pes- un V i d a r e l i g i o s a
Fou
curat
al
dispensari
del
carrer
^^Bres d'observació: A les set, a les de Sepúlveda.
dels passatgers mentre li explorava
HEze i« les divuit.
hàbUment les butxaques.
Davant
del
Tribunal
del
Jurat
va
EI
jarto
fugi
l
s'ignora
el
número.
Baròmetre a 0° i ai nivell de la mar.
«•omençar ahir mati la vista dc la j L'explorader va ésser posat a disAvui: San fa Escolàstica, verga, t
que .pel delicte d'homioidl «s \ posició del Jutjat
.. W.1-. 7^ ';.
j
P » i peus de metall. Preclo-causa
Sai.t
Guillam, duc i ennltà. — Demà:
sedueix
aJ
processal
Joan
Gascón
TaI
-Gàb iy**
[«tnòmetre »ec 90, loP, 14M,
sos models. Gran assor- Ien.
D
i
u
m
e
ge de Quinquagèsima. Nostra
—
En
època
d
a
malalties
Infecdonòmetre humil: í'n. 'i'S ^9.
tit. Llorens Germans. Rbla. Flors, 30. Presidia Ja Sola NTímasi Rodríguez •es molts metges recomanen beure Dona n
de Lourdes, i Sant Desiderl,
iial (centèsimes de saturació):
actuava l'advocatfiscal£n l'aigua mineral natural VirHV CA bisbe.
ecció del vent NO.. NNO.
L'auto-camió ndm. 7254 que passa- Pajares.
Francesc
de P. Caplln. exercint l'a- TALA que surt del maoanUal a 60 Quaranta hores: Avni. a l'església
Vel·Kltat del vent en metres per se- va pel Paral·lel, arribant davant del cusació privada
senyor Bàrcena. graus de temperatura I està lliure parroquial de Santa Maria del Mar.
Teatre Nou, I degut a una maniobra La defensa del«Iprocessait
goti.
anà a càr- dels microbis.
Hores d'exposició: De les vuit del mafi
falsa,
va
pujar
la
vorera
l
va
rompre
Estat del cel: Serè. Quasi serè.
rec
d'En
J
o
a
q
u
b
n
Degollada.
i
a les sis de la tarda. — Demà, a la maun
pedrís,
n
o
a
u
o
p
e
U
n
n
t
ningú
per
Classe de núvols: C. St., C.C.St.
•El fiscal, on les seves conclusions, ' Al tmrer de Caldes, una dona de teixa església.
^^fcperatures extremes a 'ombra: miracle.
olla els fets en la següent forma: •47 anys va buscar raons a un home La missa d'avui: Santa Escolàstica,
aèà&ia, l.V:miniina. .-J'I: mini ma prop L'auio Va soírlr alguns desperfec- «Entre deu 1 onze del mati del diaI una dona amb prou posa oportu- verçe, color blanc. — La de demà: Dotes.
27 de novembre de 1921. es suscità nitat, parquè dos contra un, van gua- minica de Quinquagèsima, del dia, col'Iació termomètrica: 9*1.
una qüestió al carrer de Fresser. d'a- nyar el» dos i la pobra dona va ha- lor morat.
peratura mitja: lïí ft
quosta ciutat, entre els neiejavies ver d'anar a> dispensari amb una pila Cort de Maria: Avui, Nostra Dona
ipilacíó aquosa, des (Je les set
Andreu VlMws Ruiz, Pau Andalúz de blaus als braços i a les cames. de l'Ajuda, a la seva església, priviü del dia anterior a les set del
Puebla i el processat vel del mateix Se'n va passar denúncia al Jutjat. legiada, o de la Bona Nova, a Sant
JSOLDADOSOECUOTAL
la data, mapr^ciahle.
carrer, pe rla forma com aqiwlls ,
— Dema, Nostra Dona del Paregut del vent en Igual perio- ))LO> MEJORES ROSES Y CORREAJES^ treien la sorra d'entramlg deJs raüs, I A Qa Rond ade Sant Pere. davant Agustí.
trocini,
a la Catedral.
km,
donant una bufetada el Gascón a un del carre nde Girona, un auto que Adoració
Avui, Torn de
rvacions particulars: No-cap. s»" CAST E LLS"**BK dels netcjavles que el tirà a terra. va fugir sense donar temps de pen- Sant Josepnocturna:
— Demà, Torn de
• com que l'altre anava envers seu, dre-ii el trúmero. va aoropedtar a Nostra DonaOriol.
El director. E. Alcobé
dels Dolors.
mb la pala aixecada, ràpidament Joan Collado Jiménez, de 17 anys. Vetlles en Sufragi
, CSCUDILLCRS • 17 -_M a
de les ànimes del
va treure una pistola automàtica de produlnt-il
FosfO-Glico-Kola-Lecltlnat cura
rascades
1
commoció
visPurgatori:
Avui,
I
orn
>le Jesús Cruci)a
butxaca
del
pantaló,
fent
vuit
disl'-U. B. Domènech, Ronda üa
ceral,
de
pronòstic
reservat
Fou
cu[íEFECTOS MILITARES) j
a la seva capella, Escorial, 155
pars contra tots dos, oausont a l'An-rat a la casa de socors de la mateixa ticat,
Pau. 7L
;Qràcia).—Demà, Torn de la Punssima
Vilohes, quatre ferides, de les | Rooda.
Els que formaren la vella entitat dreu
Sang,
a la mateixa capella.
quals
va
morir
a
l'acle.
a
conseqüàn|
senyora ha denunciat a la po- nacionalista cAplec Catalanista., se- eia de l'hemorràgia traumàtica congué, passant pel carrer de Casp guint tradicional habituí, dinaran secutrva. i a (Pau Andalúz quatre més, — Assegurem que el Cb^mp-Sor»,
' ari; a l'entrada de Novetats, es lúiits diumenge, dia 18 del corrent. de les quals va morir poques hores
—Demà, diumenge, la Congregació
robar a faltar una agulla de pit
La Comissió encarregada gestiona el
verda, 6< el millor xampany de Filles de Marlu de A parroquial
a cansa dliemorrègia conse- etiqueta
platí 1 brillants, de molt valor, fer aquest àpat de bona companyo- després
a learrer de Marina, el Basülca de Nostra Dona de ia Mercò
a des ferides,resultam,demés, En arribar
rant com va ocórrer la desapa- nia en un restaurant dels pintorescos cutiva
de Sant Andreu atropellà a celebrarà
ferit el uransettni Pere Ortet Pons, tramvia
seva funció mensual amb
«ncontorns de la ciutat.
Bayo Goroea, de 52 anys, missa de laComunió
amb una lesió a la part anterior de Adelaida
general a les vuit
a Vesm^ntat carrer, númela cuixa esquerra, invertint en la habitant
mati i amb plàtica preparatòria
ro 121. Fou conduïda a la casa de del
seva
curació
o
n
z
e
dies.»
de la Ronda de Sant Pere, on per un Paro de l'Immaculat Cor de
-Sangrà Pelayo, 11. W^tOPS CtíílillBrÍGS J.L·lorea·. R. Ion,9l Adfinalde la prova tesilftcal. el socors
11 ven fer la primera oura. TeniaMaria.
Congregació de la ImmaculaPes dues de la matinada, passant i La Secció dT-sports de la Joventut fiscal sonicità de Ca presidència latrencada <la cama esçuerra amb gros- da—La
Verge Maria l Sant Lluís Gonratmia per la Rambla de Santa Nacionnlteta <Pau Claris, farà demà. suspensió de la vista per la incotmpa- sa es-iulnçada dels •••elxlts.
lleu, un passatger va disputar diumenge, una vlstta a la Casa de la reijrem.·a d'alguns testimonis, entre Després de fer-·li la primera cura çaga, celebrarà la Comun.ó general
reglumentària demà, diumenge a les
el cobrador per si havia o no Ciutat.
un de gran Inrportància.
fou portada a l'Hospital Clínic.
vuit del mati a l'església del Sagrat
rta fet senyal d'atur. En el mès Lloc dereunió,al local .social, a ells
El
lletrat
encarregat
d
e
la
defensa
de la discussió es presentà el les deu del mati.
Cor (carrer de Casp).
protestà
de
la
dita
petició,
i
la
Sala.
A
la
casa
de
socors
del
carrer
de
inctor i, amb la maneta del moAquesta Comunió que en «I preaccedinit
^
1
sol·licitat
pel
ministeri
Barba
rà,
van
curar
a
R
a
m
o
n
Estur. agredí el passatger, causant-li
sent mes es fa coincidir amb el diuflscaü,
va
suspendre
la
vista.
rlllo,
Je
2
5
anys,
el
qual
tenia
unes
aa ïerlda d'importància al iront, que JOI ES VILANOVA Unió, 8
ferides lleus a la cara, que li havia menge de «Oulnquagèslma». serà
va ésser enrada al dispensari del
en desgreuge de les ofenses
Urra duna de 42 anys. que viu al fet unrcdlogatque té al seu domicili, aplicada
rer de Barbarà.
r.l Juljait de l'Hospk-al que instrueix carrer dal Consell de Cent, va dispu-carrer Nou, 59, 1 que es diu Rafel que a 5. D. M. es fan de manera tan
' El beUicós conductor ha estat de- diligències
singular durant els dies de carnasobre el desfalc «lel Banc tar amb una noia de 17, que haU':! la Carreras.
konciat al Jutjat
val.
de Barcelona, s'ha constitun a la mateixa escala, perquè la primera es
pre«ò (per a practicar diverses indaga-va permetre dir íiorrors d'un ndnyó i
—Santuari de la Verge del Carme
que festeja la segona.
(PP. Carmelites). Granvla Diagonal
Cl (IDC GALERIES D'ART, cions.
TINTURA
W
I
N
T
E
R
xamfrà Uúrla.—Funció del Sant Esr L U r i O Corts,670. TI.I-111-SP. Es diu que aixecà la incomoaicació Tel manya es va donar la noia.
rEHDA de TOIES 1 CISTELLES dictada contra Ferradas 1 Pesenda, que la dona va haver d'anar al discapulari. La celebrarà oemà, diumenPremiada amb Medalla d'Or
amollant-los la indagatòria.
pensari amb el cap badat
Amb una sola aplicació desapareix ge, la V. O. T. 1 «Setmana Devota»
la canlc'e Serveix per al cabell, del Carme. A la missa ae les set es fa
Atentament convidat per l'Agrupa- Sembla que Ferradas manifestà que
fló «Els Montserratlns» el Grup Fe- havia entrat a fonmar part d'una so- Un estranger que ea diu Polo però barba 1 bigoti. Es prepara per a ne-rà l'exercici del Set Ulumenges de
alnal d'Unió Catalanista assistirà a cietat de joc, pel qual motiu es va que no és el famós personatge cine- gre, caMany fosc i castany clar. Dón» Sant Josep amb cànlíc». En la de iee
missa que l'esmentada Agrupació veure obligat a sostreure més valors, matogràfic que tant entusiasma els colors tan naturals i inalterables, que vu i hi haurà Comunió general. La
^a organitzat a la memòria del que assegurant que el negod del labora- nois. va apederar-se de dues cadires bé pot dir ae que és la millor 1 mésfunció de la tarda coriiençaià a dos
|0u model de virtut 1 de patriotisme tori marxava bé.
que 'hi havia a la porta d'un 'bar de la pràctica. Venda en perfumeries.
quarta de sis, es practicaran els exer
t Tonas 1 Ba^es, per al dia 11 dal L'tovor,
j
I
total d£i desfalc ascen- Rambla de Santa Mònica.
dels propis del dia i dels Set üh»
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VEU

DE

CATÀL·ÜI^A

BtAngea a Sam Josep. ÜEDI» serind pelset ia parroquial amb plàtica. A les se'n les la en caíaJà. Perquè la gent dit IB usí re missioner de la Compa- bà, dirigida pel reverend don Emili
Muntada, i una altra a la parròquia
W. K P. Prior Fra Raiel tle. 1 Iníantquart tle nou, çxercicis dels Set Diu- de moda resa en idioma foraster, ellanyia de Jes'is fa esperar que el pri- de
Calme, pels reverents don Josep
i s'aca&irÀ amb ia benedicció menges a Sani Josep. A les nou. res també bo tà; mes, tingueu per segur mer dels notres temples cs veurà, Bundó
i don Josep Rovira, preveres.
àM SaiúÇi-jim ptoceesb, eia tic do de les Hores ,1 ofici Conventual. A que cl aeu pensament es català, que durant ei temps quaresma!, tan conllrttnne del Carme] 3 b£a d«lfiaatEsdos quarta de dotze lectura doctrinal.els ee-ntlroents 1 Idees qoe cl seu rot corregut com bo fou l'any passat — Ha estat viaücot cl vicari de la
csxuiLari.
engendra en cl recolliment d'esperit, Com tothom recordarà, va haver-hi parròquia dc Jesús do Gràcia, don
Tarda, c les tres, Catóc sme.
DUtaoF ! dimarts d« 'romaval, 0 dos Actes do desgreuges a Jesús Sagra- es vesteixen de les paraules de la necessitat d'usar les tribunes de la Joan Mufioz.
quarts de sl3 de ia tarda, hi baura mantat els d es de Carnaval. — Dellengua en què habitualment parla Seu. per taJ que poguessin oir els — Ha estat nomenat superior deia
funció de Desgreuges amb expoalc'ij mà. diumenge, dilluns i dimarts, se- No és tan fàcil falsificar llnterfor sermons del P. Pijoan els molts fi- Paüls d'aqueeta ciutat, el P. Climent
de S. D. M. i termó pels PP. de la güents, a un quart d? set de la tarda,com rexterlor de l'home; la parau- dels que no podien tenir lloc dintre Vigo i Pujol.
— El dia 25 d'aquest mes. l'eminent
Comunitat.
tindrà lloc la funció de desgreuges perla de la llengua no costa de dir-ia del clos del temple.
—Tinència de Nostra Dona de Lour-les ofenses a Jesüs Sagramental du- en castellà; mes. un enteniment que S'espera quetotselsfidelsque hipublicista En Ramon Rucabado, dc
ÚCB, (França-Xlca}.—DemA. diumenge, rant aquests tres dies de Carnaval; ha vingut a la vidaracional,qui des assistiran voldran pendre part a les norà una conferència al Centre Moral
de Gràola. sobre el rema
íiflucsia Tinència parroquial honora- íxposada S. D. M. es resarà ei Sant del principi ha exercitat la raó, qui oontúries. Un dels cants serà el «CrecInstructiu
formules do l'Associació Crisfa la seva Titular amb els següents Rosari. Trisagi o la Santíssima Trl- de continu encara l'exerceix en ca- en un Déu», de mossèn Romeu, que «Les
cultes eii iz írsia de l'apericló a la nliat. Meditació l sermó que dirà els la, és català: i. per tant, segons l'an- l'any darrer ja va ésaer cantat tots tiana».
Bemardeta Subirous. A les vuit lii tres dies el doctor don Ai tons M. Rl-tic principifilosòfic,«generat slbi si- els díea de sermó d'una manera per- — Avui lHospitalKat de 'Nostra Sebaurtt missa de Conuuuó general de bO, canonge d'aquesta •Catedral.
mUe>. això es, son verb mental en fecta, produint on conjunt admira- nyora de Lourdes, celebrarà la 'esta
de l'Aparició de Ja Verge Blanca a
Je* Filles de Maria 1 altres associa^
català. L'oració cristiana és més del ble i sorprenent.
c-ions 1 fiJ-".« que bi vulguin pendre
cor quo do 2a boca, és un moviment Els altres cants s'assenyalaran Bemarileta Sobirons. nmb missa d*
general a les vuit. a la
.ftàrt, guanyant les indulgències conde l'esperit, una operació do l'àni- aviat, i un 0 dos dies abans de co- Oomunió
parròquia
e Betlem.
cedides.
ma,
pel
qual
son
vestit,
això
és,
la
la Quaresma, esfixaràlloc Farà la d
Bisbat
manifestació d'ella, ba d'ésser «J més mençar
A les d-ou^ solemniaj oflei amb ser{flàllca
preparatòria el Ja»
d'assaig.
1solta P. Jaume Pous.
lleuger possible perquè no impedeixi 1Alhores
mó que predicarà el reverend N'Eutemple,
els
senyora
ocuparan
el
cap dels seus moviments naturals ni chor. i les senyores la resta de la — La Comissió d'ex-alumncs del segeni Arnau, de la dita Tinència.
LA LLENGUA DE L'ORACIO
destorbi
ses formoses formes. L'ora- Seu.
nyor Serra, organitzadora de l'homeA les qualre de la tarda es resarà Am
de la celebració d'una ció en llengua
atge que so li dedica amb motiu
estranya,
doncs,
semei Sant Rosari i ac&barà la Novena missabamotiu
santa memòria del gran pre serà freda; podrà vestir-se de pa- Els devots catalans quo vulguin n
d'haver
enlairat a la dignitat
que s'ha fet aquests dies precedents. bisbe de la
doctor Torras 1 raules elegants, és a dir, podrà tenir fer la Santa Quaresma a la nostra episcopal,estatdavant
la posstbilitaS
Desprès de cada un dels actes es- Bages, queCatalunya,
lloc el vinent diu- les condicions amb que el Sagrat Catedral, els serà de gran utilitat un que algun es;-deixeble hagi deixat de
mentats es podrà besar les mans menge, a latindrà
barcelonina església dels
que té editat «Foment de la érebre la circular i butlletí d'adliosifi
caractertoa l'oracio dels fascicle
de la Verge Santíssima.
Sanis Just i Pastor, l'Agrupació Na- Evangeli
Pietat Catalana».
corresponents, per Involuntària
gentils,
l'elegància
i
prollxitat.
més
—Parròquia Major de Santa Anna.—cionalista
«Els
Montsarratlns»
ha
omissió
o per haver-se extraviat, ens
c
o
m
ella
també
serà
purament
exteDemà diumenge, dilluus t dimarts. tingut la bona pensada de publicar,
ELS MISTERIS DE MONTSERRAT prega que fem públic que poden terior,
no
serà
lo
senzilla
i
pura
pal'Associació de Desgreuges al Santís- en
Aquests
dies.
f
o
n
t
s
e
ressò
d'un
arnir-se tots per especialment convivoiandera, uns petits raula del cor amb què Jesaçrist ena
sim Cor de Jesüs. celebrarà un Trt- una fulla
ticle publicat a la Pàgina Artística dats, tant els eclesiàstics com els sade «La Tradició Catalana» ensenya
a
orar.
£3
més
fàcil
deturar
dmon de desgreuges a dos quarts uefragment^
LA VEU, són molts el periòdU.-» glars, així com també eis comprofeasobre la llengua de l'oració.
el moviment de l'esperit, que no pas de Catalunya
vuit, amb urissa 1 exercicis propis, esque han donat compte sors condetxebles i amics que d docNo ès endebades recordar els en- fer-U canviar aquell que és propi de de
tant «1 Senyor de maalftstfinstermi-senyaments
d'aquesto vergonya que representa eltor Serra té en aquesta diòcesi.
del
gran
prelat,
i
sobrela
seva
naturalesa;
així.
l
a
consenada la missa de les dotze. El dilluns en ocasió de dedicar-se a la seva
fet d'haver estat mutilats a caps de
qüència del çoslutn de pregar en Uen- pedra molts dels monuments que bi baEls donatius 1 adhesions es poden
1 dimarts s'exposarà el Santíssim a lestot
bona
memòria
uns
actes
d
e
pietat.
gua foitastera és, la major part de les Motclserrat. la Santa Mpolanya ca-trametre a mossèn Joan Valls, preveTOit.
com sia que aquest s'escau en vi- vegades, un refredament de la pie- atalana.
re, director del Col·legi do lo Sagrada
Demà, a les deu. missa parroquial Igílies
de
la
Santo
Quaresma,
o
«la
de Girona,finsel dia 15 del
cantada' per la reverenda Comunitaten vigílies del temps de predicacló. tat, la superficialitat de la devoció Aquests confrares ítan fet una bonaFamília,
Durant la missa de dos quarts de ès doblement digne de lloança l'acte i un debilitament de la vida interior. eflara. Tots el sque no n'han parlat corrent mes de febrer.
Aleshores l'oració no és reflexiva; encara haurien de fer-ho. Adxí tothom —Amb el desig d'IUustrar a J'oplnlfi
dotze es resarà la Visita espiritual
careíx de vehemència d'afectes que es donarà compte dc l'ocorregut i pública cm el referent a la coronació
a la (Mare de Déu dei Montserrat. d'<Et3 Montserrat ins».
("mica de la Mare do Déu de te
D'onze a doUe ensenyament dol Ca- També nosaltres volem contribuir- han d'acompanyar-la; no estampa a tal
vegada la vergonya faci sorgir can
Gleva,
i fer veure Sa raó de la inshi, reproduint a continuació elsTrag- l'ànima una impressió duradora; no la iniciativa
tecisme.
d'una restauració, 1 el
que el Centre Excursionista
la V. T. O, del Carme, per ésser ments esmentats. Ja que ara són és, en una paraula, laflorolorosíssi- msllor encara, de veure's com és pos-rància
d
e
Vlch
dirigí al senyor bisbe d'ama
q
u
e
neix
espontàniament
en
la
d'una
oportunitat
vivissima.
segon diumenge, tindrà a les vuit
sible guardar de Is mala gent els quella diòcesi
doctor Mufipz, demàterra
del
nostra
cor
vivifleada
pels
missa de Comunió general amb plà- Deia el gran doctor de l'església en
monuments cristians.
nant que la imposició de la corona
raigs del sol de Justícia. Crist Se- nostres
tica preparatòria. A la tarda a dos son llibre cabdal.Perquè
millor
es
vegi
la
aeceseStat
fes d'una manera conforme al que
quarts de eia, exposició del Santís- •....ningú ba de dubtar tampoc que nyor Nostre, sinó laflorexòtica que que hi ba del que diem votem re- és
els principis de l'art 1 de
sim Sagrament, res del Sant Rosari, La llengua pròpia, natural 1 adequa-compren al Jardiner vinguda d'altres1 produir a continuació aquesta ver- exigeixen
la pietat cristiana, s'ha publicat una
exercicis de desgreuges, sermó pel re- da per a «orar. és la natural de l'»©- països, tal voltafina1 elegant, però gonyosa ilisita. Ea com segueix:
fidla amb alguns gravats i un butverend don Joan Mouràs, prevere, pro-rador». I comencem per aqueix ar- sense' olor ni vida i que aviat ha Primera Estació: Hi falten dos caps lletí d'adhesió a la instància del Cencessó i reserva.
gument, que podríem qualificar d'exi un braç que han estat Strencats. Cs tre que aquests dies es cicuiila entre
noten, deeméa. senyals de cops de roc persones enteses per tal que reforFunció de desgreuges.—Dilluns 1 di- perimental, perquè els catalans tenimd'assecar-se
i
sl
per
la
nostra
min aquell prec, ço és. que la comarts a les sis de ia tarda, es posa- a ia vista, amb una evidència que no paraula no ea convencen, escoltin tesen diferento paria d«Q grup.
rà de manifest S. D. M. resant-se admet rèplica, quetesfacultats poè- següents sapientlssimes del bisbe de Tercera Estació- Dos caps i un braç ronació canònica sigui feta en la
pròpia imatge tal oom fou trobada.
el Sam Roari l els exercicis de des- tiques d'on poble es manifesten en Solsona, Fra Pere de Pulgmari, en trencats.
greuges terminant amb l'Btació Ma- tota llur extensió en usar la llengua una de ses pastorals ensenyances: Quarta Eatadó: Senyals de cops de —A Girona sVian fot pregàries per
en ia túnica de Jesüs, Crea 1 a demanar del cel t& tteaoSri de la
pròpia; que estan encongides 1 amijor i Reserva.
volgué que sos Apòstols pedra
soldats.
Dimecres a Jos nou, benedicció l un-noradee sl l'instrument d'expressió «JesucrisL...
tinguessin
d
o
d
e
U
e
n
g
O
e
s
,
perquè
les
Cinquena Estació; Senyala de pe- pluja.
és un idioma foraster; per conegut,
Svostcló de cendra i ofld ferial.
La processó efeoliiaòa amb oqneSO
s'acomodessin a les ànimes, drada
ea algunes figures.
A la tarda a ks sis, exposició del ric I apropiat que sia a la poesia en llengües
motiu ba estat presidida pel Prelat
ànimes a les llengües, i ara Sisena
£slacdó:
Creu
trencada,
u
n
Santíssim Sagrament, res del Sant general. En la llengua vulgar tothom ivanoal Jes
revés, i per això s'hi fa tan poc soldat que porto una trtwnpeta tren- detediòcesi.
Rosari, oració mental, adoració de hi canta: des del glossador qui nq de fruit
en la república cristiana». cada, un altre soldat sense braç 1 -Ha quedat constituïda 9a Junta
les llagues de -Criat Crucificat, esta- sap lletra,fina l'home acadèmic qui De consegüent,
e la Salutació a Nostra Senyora de
una de dues: o la cqps de pedra on la paft posterior d
s'inspira en els textos hebraics, grecs seva ànima ba perdut
ció major i reservo.
ia Mercè en la aegüent forana:
Ja
la
naturad
e
l'obra
c
m
ni
ha
s
o
O
d
a
t
s
.
—Monestir de Santa Clara.—Demà. i llatins; al primer se 11 assecarà lalesa catalana i s'ha castellanitzat o Setena Estació: £1 cap i un braç Doctor don Salvador Barone. pra«iumenge, ta Congregació d'ObloU deu poètica si perd la llengua que afrancesat.
ecònom, direcior-. don Ignasi de
tant. l'oració la fa trencats, al soldat que Jil ha a pri- vere,
seglars fBooedictins del Montserrat maneja amb més habilitat i gròclau naturalmeot.4,enper
Fontcuberta, prasideot: doo Ltuis
aquelles
llengües,
o
m
e
r
terme;
una
mà
i
el
nas
també
tindrà missa de Comunió general, que els mateixos lletrats, ifinsel se- no: en el primer cas. prega enhora- trencats als soldats que hi ba en se- Monravà. marquès de Caiops. don
ifjB s'aplicaran en sutifagi de Na gon perdrà moll en expressar en al-bona en llengua estrangera, perquè gon Roc a la dreta. DLíarenlts senyals Josep de Balanzó, duc de ScOíerino,
don Ignasi de Ros, don Carles de
Julià Faralt (A G S.). a tres quarts tre idioma les poètiques concepcions tu també ets estranger a Catalunya:j en la resta de) grup.
de va» del mati. A dos quarts de de la seva fantasia i els delicats sen- en el segon, si vols aprofitar en la 1 Vuitena Estació: Falta el braç dret Travy, doo Joaquim Maria de Nadal,
vocals: P. Josep Amat Sormani,
sis de la tarda hi haurà la funció timents del seu cor. No sabem cap
ef3>iriluai i cristiana, prega al de la oreu. i el nas u duesfiguresde sorer,
i don Ramon Albó i Marti, seacostumada ami» exposició de Nostra- català que hagi volat molt alt en el vida
I l'esquerra del grup.
Pare
celestial
en
la
llengua
natural
cretari.
cel de ta poesia, servint-se d'ales em- i materna. >
B».
N
o
v
e
n
a
Estació:
M
a
n
c
a
un
cap
i
—Parròquia de Sant Agustí—Demà, mallevades. és a dir. de la llengua
—El senyor Büibe de Palència, docparts de la motllura que decora el tor
don Ramon Barberà ba enviat
diumenge, al mati «e diran misses o oastedlana; de segur què el mateix
fons
del
grup.
a
l'esquerra.
Ses hores de costum. A les vuit. ambmossèn Verdaguer no fóra tan ad- LA SANTA QUARESMA A LA CA- (Desana Estació: Presenta senyals del seu ipeculi particular cent pessetes
per a Ses obres del Temple Expiatori
expoKdú dei Santíssim, massa i Co- mirable poeta com és, si no poeflsés TEDRAL
evidents de pedrada la Imatge de de
la Sagrada Família, acompanyant
munió de desgreuges. A les deu ofici en català. Llnstínt natural ha portat Un d'aquests dies es publicarà el Jesús
i
alguns
soldats:
falta
un
fragone expressiva carta per a i'arquti durant ?a missa de dolxe, explana- ela poetes d'aquesta terra a cantar programa complet dels actes de pie- ment de la creu ornamental que re- tacte
director senyor Gaudi.
en la nosra Uengua, i rinsUnt mal tat que tindran lloc, durant el vinent1 mata el momimenit.
cifi d*ua fpuuf doctrinal.
Tarda, a les tres. Catecisme 1 a lesfallo.
Onzena
'Estació:
M
a
n
q
u
e
n
dos
braquarasmal, en la nostra CateBis;resdel Sant Rosari i visites al Aixó. que és evident en la poesia, temps
ços, un cap i un peu a lesfiguresde
dral Basílica.
Santíssim 1 a Ja Verga
primer terme Senyaüs de pedrada
Per
endavant
p
o
d
e
m
dir
que
«is
b ho és menys en iToració Encara
—Parròquia de Sia. Maria del PI de n
en tota la part minjana de l'obra. AUTORITZEU IES NOTES DE LES
sermons
els
farà
el
jesuïta
P.
Josep
més:
la
llengua
natural
i
pròpia
és
Barcelona. —. Demà, a tes quaen l'oració. Pensa tal M. Pijoan, qui Ja va fer-ho l'any
OUALS ENS PREGUEN L\ PUBLICAlere la primera missa. A les sis, la imprescindible
— El dia 18 del corrent començaràCIÓ. AMB UN SEGELL O UNA FIRvegada la pietosa donzella que ta te»passat
segona t les altres cada mitja bora oracions
en castellà, i sense adonar- La justa popularitat que gaudeix el una Santa Missió a la parròquia d'Al-MA ÜJJE ÈNS SIGUI CONEGUDA.
set la parroquial amb plàUoa. A dos
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(Telaffr&mes i eoaferònoias d* IaA V E U )
tasca al front del tribunal d'*El vocal obrer Bemlgl Cabello va irada signi preferible la franquesa, Comte de Ohiquena on lladre saltà seva
iANIFUTACIONt DEL PRESIDENT reconèixer
al Cos d'esplrantw dels
el propòsit conclllodor de qce ros té que veure amb. el cUUsme, per un bíleó l entran* a ona haiblta . posicions
fitedri^, 9. 2 («rda.
gistres i ocupaiwse de le? qOesitons
çümlíeiO parltArls en totes les ses- a la moderada contenció, que podriadó s'endugué un abric de peüls va | referents
El cap dal GgTem, «u rebre els pe- la
8 la proriaio de notaries t
cíJebrades. .maniïestant que <'*• arribar a la hipocresia.
lerat en *.000 pesse!--riodistes aqiMata tarda, im fet Ics sions
reelstre» Vacants.
precladO
de
l'Intltut
Raoionai
^l
e
PreEls
partidaris
u
u
n
i
altre
procediE2
doctor
Grau
i
la
seva
senyora.
;
íiierjts inanUMiactons:
O la slnletliza diem qne no sols ment ié Idèntica actuació en tot^ que s6n els perjudicats, havien-tor j Preguntat d em cert el rumor que
-Veig que alguns dkarts inslmeUteov^l
presta
ara grans serveis a la classe aquells punts concrets que poden de- nat del teatre i desprès dtoaver de: 1es projectava deixar sense ofecte el
tealm grans dificultats,
treballadere,
que considera que terminar allunyament o separació xa'- l'abric rdbat en aqudla habita- 1decret del senyor Ordófiez que regu| El Govern té les d« tol* «Is Oovemssubsistiré pèlsslnO
seus fonaments enca- entre Catalunya l la resta de la na- dó. passaren a ona altra d'rauua- ^la la forma de proveir els registra_H» «rens poble», que s6n cada d!« ra que siguin realitzades Iw Idees de dó. Per alxó. amb idèntic Q. aprofi- dlata mentre s efectuà la sostracció. Interins, ha contestat que no hl havia res resolt referent a aquest extransformació eoolal a la qual aspira ten une t altres l'escola per a desfiguDENUNCIA
trem, d bé tenia noticia de la Ins|K'iiiiitiB dtfiaútat que tia\-pin Un- aquell.
rar la historia ifingirUiaalce i
presentada al ministre demagtf- ha eítnt regitado que hl ba BaVigo. — Ha estol denunciat d dia-tànda In
a molt ea is propaganda pel opreslons.
rigorosaepiU'adó J'sqeüa
gtr tuTostíts 01*4. pcr6 que va da» tetConfi
ri local iGallcla» per la pabU.-acló nant
En
la
qUestló
candent
d'avui,
de
d'aquesta
obra
progressiva.
règ'.a disposició.
•pemrlxeat afortanadameni.
d'una
article
reladonat
a
m
b
recents
d
e
la
llengua
oataiana.
hi
ha
na
senyor Varela d« Umia feu no- exempft del que vinc dlenL Ningú assumptes del Marroc.
• 1^9 dificultats íntertora que Ke wi- Ei aa
Sols he de dir a vostès, cn quaot
nom dels seus cootpanya de it'oposn al seu ós. que no incompof-n »i Govern. •I<VJ Ti^o en ab- tar,
a alxó últim, que en eú. nomena
representació
patronal,
q
u
e
la
dita
A
L
'
E
N
T
R
A
D
A
DEL
OONSCU.
mentí lats 1 que es facin, procuterv
solut
patible amb I ns dlin Idioma nacios'Ihcorpora ceda, v-.gada més anal,
MaMdrid. ». rifi tatda atendre'm. I procediré amb tal pro
- Ho proven aqnestM diflcdltats. comclasse
oficial, que serveUl per a anlr A dos quarts
aquest
a
v
a
n
g
a
m
e
n
t
d
e
la
política
sode sis de la tardo pòsit, al Reial decret quefixala
•sseinra ien (Marí !a .lismlnuciA de cial, aprecant qoe «is vocals obrers ;iotes les regions.
reunit ds ministres a la Pre- p.-elaclS per a cobrir provisionalment
Tlaltes electoral^' vpulx dlssortada- procodeixin amb un crlierl de serenl- I Afegeix <(ue el que paipita en el S'nan
registres de la propietat i que si
mem ahir, per causa d'alvo. \t.\g ha- lat dintre de l'eficécka de llurs Ions és l amblcló absurda d'Imposar sidència, per u celebrar l'anuntiot eU
es pensés Innovar en aquest extrem,
f·T-d·snar-me·n e cusa a dos «piarts conviccions, al qual corresponen «U sis altres l'As d'una Ueogoa que res-ConseU.
Cl due d'Almodóvar dd Valle ha vostès tindrin nuUda per ml de ço
de tro» de la tards.
elements patronals,, aconsegu nt en- pecta encara que rvo coneix.
manifestat a l'entrada que portava que es prujocUs.
Bà confirmat el president del Con- tre tots J'éxlt d'aquesta comissió pa- | Acaba amb aquestes paraolw
ConseU alguns expedients de poca
«Totes aquestes l moltes exagera al
ten iqae ablr taida •.-.sltft «i senyot ntéria nacional.
L'ALTA COMISSARIA
importància
dons
més
q
u
e
podríem
exposar
serVUIanaem, 1 ha dit
Per a dos «joarfs de quatre d'e
Cl
ministre
del
Trpbail
expressà
la
El
ministre
d
e
F
o
m
e
n
t
b
a
oonfirveixen
per
n
explicar
la
sltuadó
d
e
^Bkl? estar parlant amb el senyor iev* gran complaença per i'exposiet que avui havia signat d Rel ei queseta tsrda, l'Alt ComJflsarl mterl
que té en l'actualitat l'anomenat m
vuianuetfc ona entona.
do detallsdc del func onameoi d'a- fet
Decret
prorrogant d dd marquès de al Marroo estava citat el senyor Alp
r
o
b
l
e
m
a
català.
troba molt restablert, sl bé, «e- quesra comissió. 1 espscialinen: per
sobre oi règim d'antic'-ps a coi Zamora.
Haurwn d'examlnAr després, «o Cortina,
p'.s metges. M convaJesctoüa raT>erit d'aquesta, que havia po- ocasió
les companyies de ferrocarrils.
La conferència que d» dos ban ceipnixlima.
lc«
exageradoos
dels
Uaxg».
gvx oprecler eompIMamenl per una rentraltecw que en tot creuen Veure H aafeglt el senyor Oasset que sl hl lebrat ha revestit espcciolisslm in|an pugui, se ti'anlrà a pasar ai pogut apreciar Complidament per unaper.ilis per a la unitat naclctfial, I de»-havia temps sotmetria als seus com- terès.
insuhstltu'iMc npreciacte directa i que prós coticretarean ÍOJUCions-1 puaIrnew panys l'assumpte de l'exportació de S'ha Interromput uns minuls abOJ)=
dies al camp.
llenties.
^conürujal al president que ales elogiarà sense reserves.
de les cinc davant la necessitat del
la tarda se t·.·lebrarà ConseU Alxd ho fta amb tanta més satis- EMfwlsa d'imes i altres exagrea- En arribar al Consell el ministre ministre de traslladar-se al ConseU.
ilstre».
<te Finances 1! han preguntat els pe- La presència a Madrid dd senyor
facció quan va veure en la comissió \
OEL PALAU
riodistes st portava l'assumpto refe-López Ferrer contribueix que torn:
pari;.Vria una clau ituportanUsslma
OC OOVCBMACIO
£1 Rel, acompanyat del seu a}u- rent a les planlllles del personal su- a parlar-se del temo relatiu ft ía
d'Almodóvar dM Valle ha poiltlco-soclal
cessació de la interinitat oX Marroc.
senyor <Mouraló, Jia estat aques'.baltern.
Marcà la significació de les mani- ílufi!
iesla tarda la vls'.ta del go festacions
matí a l'església d« Sans (Pasqual, —Aquest expedient—ha contestat el Tal vegnda no s'abordi d'una mapatronals
I
m
o
r
e
r
e
s
fetes,
r d'Alacant
ais funerals n la "Uiemúrit senyor Pcdregal — • estè pendent fe nera f-rancà oquest assumptii en el
creient que havia de donar-sT»! la aseistlat
coronel del regiment del llei se- alguns Consell^. Es un assumpte que Consell d'aquesta tarda, però alxO no
merescuda definició 1 Imensiflcar-sc dd
D'ESTAT
Covar.
no sols ateny diversos ministeris, vol dir que sigui dels cridats a ojoxla propegsnda de tots aquests avençosnyor
Cntu -art del matf flia passat «1 soc als. oferint el conrurs oficial solAmb aquest motiu s'iian suapèa a: sinó md'i milions, uns dotze 0 tret- nar-se par temps indefinit. Pd conmlaMle d'Eí·a: al
departament Ilcltat pelrepreentantobrer de Valla- r-aiau les audiències
ze, extrem amb d qual no comptava trari haurà de, qtwdar reçolt dln
cooterer ciant amb ei senyor L/>pezdolid,
el president quan e» signà el Decret tre dtm breu termini, puix segons lés
I,
d
e
m
#
e
.
confirmant
la
sèva
c
A
6
O
s
I
L
A
Q
Ü
E
S
T
I
Ó
MILITAR
FertW. sofre la sliundo .te 11 zona col·laboraciÀ *n les tasques de llnssenyor Sltvela ha estat pregun- persones que pwsseeixen .suficients
•ABC» diu que hl ha mlnloires tatElsobre
I^BKiulna.
tttut Nacional de Previsió.
la provisió de l'Alta Comis- elements de juíiel, la Interinitat no
que saben que el enyor Luta de Tenasaria al Marroc,
prolongar-ee per tot d temps qu.•L
1 GENEflAL BCRENOUKR
Constituí una nota nu ressent de posàeeelx un documeir. que si A'ha- en sabta res. contestant que no pot
hagi
d'invertir d total reetaL-liment
general Berenguer ho visitat I 'act< presidit pe; ministre. l'atenclO gués publicat 3 hauria produït uaa — Hl ha molts candidats? —nan del senyor
Villanueva. EU hauré
a l'actnacló de la Federació gruvlssiata crisi. .
»rut d ministre de la Guerra, per a dedicada
doncs necessitat de fer d nomena
els periodistes.
de Càceres, per a fàcil tar la Assegura que i'ezèrcli volgué anar preguntat
|8ar-U el sen des'g qtie aquest Obrera
ment d'Alt Comissari sense espera r
és Jo no en sóc ~ ha con-que
pràctica el retir obligatori, amb el a ABiuoetmAs 1 se 11 impedí des <
le— Elelque
qui deaautoiittt davant l'opl- concurs
el senyor Villanueva estigui com
testat
ministre
d
e
Marina.
consun;
i
directe
dels
traUadrid.
loexactltuds, mancades de balladors, acordant, per Iniciat va pa
pldament restablert, no per la pe
—
Alxl,
n
o
p
o
t
ésser
n
o
m
e
n
a
t
.
lítica a desenrotllar en ia zona d«
ent, atribuïdes al primer.
ANIFESTACIONS
— lo no sé nnscpnraula d'alxo —protectorat,
dirigir al president de ta dita DE L'AM
sinó perquè estan en susH^^^cld amb els actes 0 propòsits tronal,
LT COMISSARI INTERÍ he dit el senyor Sil vela. — Repeteixopens
Federació
el»
elogis
de
la
Comiesió
totes les Iniciatives.
.onvullc altra pérsona.
el que deia en una altra ocasió: no 96
paritArla
Cn
redactor
de
l'Agència
P
e
b
u
s
ba
oral. que viu en total aparcelebrat untotan-hiomto l'Alt Cores.
Fn el Govam existeix d propódt
U>ta actitud amb la qual eü
En arribar el comte de Romanones de designar Alt Comissari oi propi
missari
intarí,
senyor
López
Ferrer,
E
N
B
E
R
Q
A
M
I
N
res que veure, nomí* s'ocuha preguntat als periodistes:
en ei qual aquest diu el següent;
senyor López Ferrer. Ara W: sembla
parar 0 sotmetre ai tribunal
he celebrat abans caip «ctre- — HI ban moll ministres dintreT que existeix per a això una dificul
I
L
A
Q
Ü
E
S
T
I
Ó
.
C
A
T
A
L
A
N
A
l la Justificació que amb &nv:>:a amb -l'tfllnlstr* distat, per es — SI —Jfan contestat els periodis- tat puix es partidari de Tealluar
8. VlS tarda lor
cjmpeie Ja. 1 amb pac èncla espera, l.'ax-mltilsírs Aladrld,
tes-; peró manquen d d'Esfst 1 el l'operació militar sobre Alhucemas,
ua xic malaiu
senyor
Bergamln.
en
iva conducta. raTerent de !a un article que publica s «El Impar- Avui ÍJO Ptíbutta.vlsU-i Jd cap del de Ouerrn: dos ministres de pes.
car no creu possible la Implantadó
n el jnJIcl defln;thi com ei cial =. s'ocupa del problema català 1 Oablnc-t dljilomàllc, qui, per encèr — I quins dos! — !ha replicat d del protectorat mon tres no r.lmpos.
l'autoritat d'Espanya als moros rel .On el ««u dret.
mv- de! senyor Alba, m'ha dit que cetmte de Romnnones.
fa avinent que el regionalisme po- m'
tre ba mostrat al general gu^
wàperava al seu despatx oficial Després ha dit que encara que os-bds, l'espertt actual dels quato. Imconservar
sa
apareut
unitat
m
e
n
pedeix tot tracte o evlnença amb
la seva satisfacció en tre els homes Importants de la Lligaarruesta tarda.
la-va malalt acudia al Conudl per 1 ds
de Beniurriegud.
uq'.'-ea;. malgrat la seva aduaven l nmmenlen l'àquívoc ne- Aía acabo d'arribar
evitar que pogués suspendre's per la
de senador, hagi eofòs, gant aquí tou kd«a separatista 1 no L'entmlaM ha estat tm xic ex- seva causa.
PRESIDÈNCIA
1 he donat ootnpte al ministre
observftncla de les pric- essent tan expressius en llur afec- tensa
TURISTES AMEMRIOAN8
e les meves impressions sobre l'acAvui bafirmatel Rel un Reial detllltara. el precap!" que la te espanyolista quan actuaven a fiar-d
tua} sttuacló.
CA<MT. — Procedents de Nova Yorkcret nomenant president de rinstlfuT
que ba d'ocüUr A la publL·i ceiona.
arribarà a aquest port d vapor nord- de Comen; Exterior a don Bn^ill PoCircumstancies que no han d'ésser
ORIM
conducta oficial.
cSeytla.. que deeplaw Wü.OO raUo. en subnUodó del senyor Prsen absolut conegudes l a les quald, 9. S'IO tanda. americà
•INSTITUT DE PREVISIÓ
t
o
n
e
s
1
que condueix 300 turistes, delsdo OPdaclo.
han pogut concórrer molts diversos (L'inspector deMadri
vigllioda de prime- qual? la meitat
n SeviUa l
slstr» del Treball ba assistit a motius, sentimentals 0 de convenièn- ra doise, don lAorsll
de W la resta romanmarxaran
CL OCN8 D'ESPANYA
d
r
a
n
a
C
Adíz tres
tat Nacional de PrïvWO en acn- cia, han fet que els impacients no anys, es dedicava foraRueda,
de les hores dies.
»
S
e
g
o
n
a el darrer cens. Espanya te
continguin l que brolli la divisió de servei a dlifcrenis assuiaptes
tasques de Ta çomleslft perma- es
parel regionalisme amic d-' la IJlga, Uuulars, i espedaimen; a ia 'Xd&p
actualment 21.338.381 habitants, haE
à
dia
1
2
arrlharà
o
n
altre
valxeJl
Id'obrers i patrons tpX* constl- en
r
a
1
un grup. més 0 menys nom .O.T du cases, terrenj-s. hipoteques d<. la mateixa nacUnalltat, i^xpr^ss vent crescut a raó. de 134,269 per any,
lei pflmer comitè poritari nacio- enlau-am
brós o important amb el nom d'Ac- vei
LA DEFENSA
^^^Bje ha, funcionat u Espanya, i, ció
D\ negoci de la vendu de lli.quaa. and Scotland.. amb 730 turiste. molts
Catalana, la bandera separallsta, i A
DEL
VESCOMTE D'EZA
dds
q
u
a
b
;
marxaran
d
e
sogulda
a
^^^Krt, d'una manera exemplar l'aspiració
b aquM motiu, el senyor Roetla
0 contingut üei qua.. no (éum
C iresldent de llnsfiti:'., penem amagat, con^steU
Madrid, 9, 9·10 bit.
amb don Joan Navas Ló- Els turistes americans recorrenm
d*» grat pez,amistat
Marví, ••xposà la funció de .'a Com s- o par força, el recoaneoltfenir
Han començat de publicar els peadvocat, que era arrendatari Càdli.
^
x
e
t
n
e
n
t
d*
la
Còrdova, Algecires 1 Màlngo. riòdics «1 prleg del nou llibre dd
sid Aronal l obrera, as^nyalant ra Nuclo Cauuona. sobirana 1 indepen- amb autoritaadó par a sojArreradar
vescomte d'Eza sobre la seva responofpÓni^ncLa regional daífi rocals i Uent
els pisos d'una qasa del carrer de
CL GENERAL 80RB0N
sabilitat ea.d desastre
seu tlpio caràcter nacional de funclq- Han quedat, doncs, perfectament Riu (Rossa, propiatat dd ^enyer
Madrid,
9.
8
"
3
0
nit.
BAOw.t, ea el qual consolida 1 ossenun dctalladf.sslm resum dels eledos proceiiimenu que al ma- Ruada.
El general Borbon. les declsradons 1 Fa
ents de guerra que hi havia a les
^^•íraortUuarlaraen: ia pollflco so- deflniui
teix fi oooduelxea. la qual cosa no Per aquesta causa síian susrltal dd qual publicades an'.t passada en m
ires zones del Marroc i que es trad'èsser per a la resta del pals Ig- entre ells fraqtlent* discussions so- yn periòdic, foren molt comentades, meteren
durant el període del seu
donà compte é?Js principals ba
bre hipoteques que la ocsa tenia 1 laha estat rebut aqueet mati en eu-, comandam
norada:
«1
d'aquest
grup,
1
el
del3
ent, 1 que foren:
adoptats sobre l'atur rai^Os. que. renunciant aridènciesde pro- forma de iramltar els desabuds.
diènda,
a
c
o
m
p
a
n
y
a
t
del
capità
g
e
d'edat en indústries d'ex- cediment i ü'amuadó, no sabem si aquest mati esuva el aenyer Rue- neral de la Pègló. per S. ÍA. d ReL i A Mlllla: S.2S0 mosquetons, 40 ame_ üt ia seva co&vicctó caracte-per raó de principis o per convenci- da parlant amb dos amos de carros NI en entrar d Peleu, ni en sortir, •.1ral i adores, 29 milions de cartutxos,
de 'la cújlabcraào njceg^rado- ment d'impo.ènc'.a, van • la conques- que havien de fadlUar-U una quan- han volgut els dits generals íer de- so pe^es d'artilleria 1 més de «,009
«1 social, desr&rotUameot de ta de concessions per l'Estat espanyol Ütat de sorra per a lafinca,quan
ni donar compte de l'oh- granades.
Ceuta: 6,160 fusells Maflser. 3,658
altacio «obre l'apl cnciO de re- atorgades, en un procés d'evolució ha passat per allí el senyor Navas 1 claradons,
jecte
d
e
l'entrevista
amb el Monar- mAosq
uetons. 90 ametralladores, Sl mid'b·rkncla pcx ala majors Uc pacifica, sense perjudici de menten:r encarant-se amb d senyor Rueda « ii ca
lions de cartutxos, 88 peces d'artifs 1 l'aficicla d-J leó disposicionssempre la possibilitat d un canvi deba 'üt: — Voleu queicem f — 1 seguiller Ja. 13,7 li granades ordinàries.
perquè l'amenaça coadjuvi dament, traient ona pistola, ba tet
OONSOL
béns 1 quotes deu obrers, menconducta,
-a l'obtenció
de llurs propòsits, finacontra el senyor Ruada cloc diapars S'ho concedit d «regium-exequa- 07,011 de metralla. 13.039 trencadores,
lliguin «n el servei militar,
3 no sabem quins Umits, Ja que l: ban produït la mort instauiA- ttor. a don Josep Carvajal Oonzàlez. Sfo.bò" quilos de pólvora. 82 camions
«enyor SalUla*. el qual pwsi- arribar
alxó mai fon concretat de mane- nia.
Consol de Cuba a Pdma de Ma- automòbils 1 2 tractors.
les tasques de la •Comissió, re- que
ra
q
u
e
representés
i
m
a
garantia
per
A LarruU: ZMi fusells MaUter. fiOO
sclant al vot pel caràcter pari tari a l'esdevenidor.
L'agressor
muntat fugir, ralu- llorca.
Remington, 1.400 mosquetons Maúser,
luella, féu ressaltar eU raèto- E»tre on 1 altre sistema, pot teser
gluit-a« a una casa pròxima, on ha
NOTARIES
I
REGISTRES
IJJW carrabines, » ametralladores,
Ur uahgll. inspiranuse sempre en*
esfal detingut p«r la guàrdia clMl,
Ja restablert de l'accident que va » mlllonj i mig de cartutxos. W.ax»
cemplar que aquella observa. 1 pun-d Segon menys perillós, peró segu- tsaeot traslladat al jutja; de guor- sofrir
a Valladolid, ha rebat d Dl- de pistola. 66 peeea d-artlUeria 1 un
litzà «is acords «obra informació rament oingó creurà que on perill
•
rector
de registres, senyor Gavllan, total de dispars de canó de 132.31».
i·l en l'atur forço» d'Uidúemes desaparegui perquè s'allunyi d mo- :
ROBATORI
«Is periodistes, manifestant-los que. amb tota mena d elemews compi*at* de íorcea.
ireot aa que pwnU sorgtt. i tai v»- j A ia oasa número 8 dd corre ddcom és de suposar, pansa rapendxela
mentaris 1 auxiliars.
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taulons, ha cridat a! senyor centes clbqnantai entre alumnes de iWui. de deu a dotze, misses 3 I«
Fa notar que en Veipt-dlent Plcas- Bcniíirriaguel a bord de l'·Atrloui 1.6- d'uns
Rueda, e, iqual ha pujat «nvers al l'Escola d'Arts i Oflcis i-Belles. Arts. C'ncepció,.Pompela i ücw ..>
so es dtti que a Annu*» hi liuvla Ofl·s pcZa .iiugues per c/bjevie entaular ne- lloc
1 per Pintura (Secció de Belles Aa Lluïsa Mastoufji i Grau. en reon efa radvooW.
de SOOO
. uO dispars dé íunell i mesgrveideions de .pau, inl d'aqüestés es
Serà condició indispensable, ligió M. .WariB dc Santa t l í s a . Morí
de lO
. Oo de caoo. essent a tu. - a mespanlí ,pel «enyor F.chevarrlrta, ni pel L'advocaí NÍva». aproximant-se a Arts).
a ésser admès a les oposicions, el 6 del corrent. Avni, de set a dotde tots sabut qite en fugir -les uo- propi Dris^Ben-Sald. tota vegada que l'Inspector senyor .Rueda, li dl«ué: per
matriculat en el susdit centre ze, misses a la capella de Jesús Ma•pe d'Annual es trobaren en el caínl "el JtiTnlstíe d^Estal no havia donat —Què Vol VOste? I de seguida ha estar
l tenir-hi aprovades
amb una columna d'amunicionament linstruoclons per a semblant negocia- c.uinençat adispafur el seu révòlver ad'ensenyament,
més a més de l'ass'.gnatura a què ria.
ció.
contra don AmaM. qui cercant la sevacorrssponguln
que venia de Bentleb.
En Flrens Caballero i de las Cueels premis, la d'Ana- vas.
pistola ha començat e retrocedir amb
Mori el 6 dete-rer als 68 anys
Fa també notar que a Yebala llui- F*iposa les amargors, sofriments 1 l'objeete
de
daf«niar-se
de
l'agressió.'
artííUca, la de'PerspecOvo 1 lad'edat. Avui, a les deu. funerals a
tava en front de 2.00 barquenys res perills coiTfgüts per a por.ar als poè' Ha estat tan sobtada aquesta, que , tomia
de Teoria 1 Història de les Belles l'església del Carme iDtagonaHUü.
raenys que 6,S67 regulars. 3,321 desoners alimenta, robes V cartes; 1
no ba tingut temps de treurei Arts.
rU).
policia. 2.500 del Terci. altres forces acaba l'article amb els següents pa- l'agrcdlt
l'amm. Al tercer 0 quart dispar que La Secció de Pintura de la corpod'apol hispanes, amb abundants ba- ràgrafs:
ANIVERSARIS
teries 1 quasi tot el material sani- "Es absurd .pensar, com malèvola- li fé uradvocau í'a caigut mortalment ració.• jpnt amb el senyor Professor
d'ensenyament. swà la que determi- En Joaqxiim Maria àíinfomà i intari autoinovilsUc trames a la zona. ment ban insinuat alguns, que el ferit d'una bala al cap.
Echen-arrieta 4 jo 'htm actuat l/aprpss'jf s'ha f«»t escàpol, però ni els exercici» que els oposlto» ha- glada. Mori el dl* 11 de febrer de
.D'alxo dedueix que lexèrrll tenia senyor
el rescat dels presoners perquè pehïpgull d'èprop per un x-aporaa de gin de realitzar i la quí\ elevarà a 1919. Avui. rnisçes de deu a dot»
elements més que suficients per a en
ens coní«delKl el drei a la gufcrdia ciiv«, ha estat detingut l'Acadèmia la proposta de concessió a la capeala del S. S. de Santa Anna.
fer front ti Iotes les contlngéncies.í Abd-el-Krim
dels premis, cas d'haver-hl qui els En Joan Baptista Sales i PerYf.
les mines, puix per a obtenir aquest e nuna casa on s'bu amagat.
UN ESCRIT DE DRIS-BEN-SAID dret, n'hi ha prou amb fer el plànol ' •Bl fen*, em re tunt. ha estat tras- mereixi, 1 una vegada la dita SeccióMori el 8 de (febrer de I9U. Av.n. %
els documeois <iue exipeis el reglalladat a la casa de socors d^ls Ono^reho aprovi, e-s farà pCiblic el vere- les deu. als Àngels.
La majotía deU diari» publiquen 1
ment minaire (Wl Marroc, la qual Canrins. Aleshores, a poc d'ingivss„r dicte.
Na Aiina Barba Forment. ildV'i -/«
un article enviat des de Meflilla pel cosa
ha estat a l'abast de gents que ;ha motí.
moro amic Dris Ben Sa:d (per a acla-no pertanyien
gafes.
#1 7 de desembre de 19£L
Del
iü
al
8
0
d
e
l'actual,
pòtrnn
els
a la nacionalitat es- ' En ei recoifeliement que efcs met- aspirants dirigir les sollicítuds al •Avui, aMori
rir la iiiu.rvtii. ;Ú que tingué amb el panyola. l'el imaleix
les deu, ais Ang*ls. 1 ,.
piK
jo
realitzar
senyor StDiev-itfrieta «n ei rescat dels prescindint en absolut de tota prvt«c- ges boa fet d-A «odfcVer. li han apre- president de l'Acadèfirla. acompanyapresoner* espanyols.
dues fcrlde»» d'arma de foc amb des dels documents que acreditin es- PARTICIPACIONS bE DEFUNCIÓ
com no l'han necessitada aquetos ciat
orifici
U'entrad» i sortida a la rog.6 tar en les oondlolobs abuns asse- Ma Àngela Perich i Serr* jr Niïrírt.
Expre^su que la s&vs Intervenció, ció,
Es pruu, per u Xer^io. maxilar.
i «ha altra a ITiípocondri. nyalades;
laíboriobissiaia 1 iplena de i»erüls. noestrangers.
Enterrada albir mat).
tenir
prestigi
ai
pais
J
b
o
n
e
s
a
m
d
s
t
e
t
s
ha (Aeit a akres mdbils que els ha- entre els cabdills de les cabiles. i que Les devlaPacions dels testimonis
S a Dolors ÇuateUnnos i Uaiot, 1 (•
manltarte i de gratitud envere l'estat els poteeidors 00 poden úX«rlr dubte conrirmah «1 succèí «u ]a forma des- Ha quedat oberta a l'Escola Su- d«m d'En Just liunttqeri JUiterrada
en «1 qual ba irobat hospitalrtait. ni qui «sligui iin xic assabentat da crita.
perloí d'Agricultura (CPgell. IW. t«- ahir tarda.
.Assegura que loterviíi^ue tre> ve- com he secundat al senyor Ecbevarfefon 579 H). la matricula del cursetN'Octavi-Canit eü ClvseUa. Sui^trat
gades «u aquest asimmpte: una amb rieta cn ila sc-va nobill^slma ampresa
de • Degustació de vins 1 begudes al-atflr al matí al Cerueniín de Les
En Berenguer, una altra aatüi En de lliurar d'ua dur «apriveri uns
cOhòHqües· que començarà el diven- Cons.
Biu^uete. i l'altra «mb «1 senyor quants centenars defillsd'Espanya.»
dres, dia 16 del corrent, acabant-se .Vn Oeriruítis foronas i Espalter,
Alba..
el 23'de març. El curs coüsta de vidtta de Tu/lOu. (Enterrada aibir a ia
Viht lliçons que es dotiaran els di- tarda al Cementiri Vall.
C
u
l
t
u
r
a
Després afegeixDETALLS D'UN CRIM
lluns, dimarts, dimecres i diven- y E r n e s t M a » , i Mirament. Ha mart
' Les inanlf«t«tacions ben explicites
dres, de 12 a 1 del matí. FI preu a Rous,
dels caps 1 notables de la calblla de
Madrid, 9. lO'SO nit.
inscripció és de 25 pessetes. Cada Na Ang'la fíiberas i Perxés de
Beniurriaguel 1 altres, que només la víctima del crim d'aquest matí. El Consell Directiu de l'Institut de d
consisteix en la resolució, pel
veien gan-antia de ronmailitat en el l iuspector de ollcia don Aniali de Cultura i Biblioteca Popular de la lliçó
d« quatre problemes quamita- Güell. Per voluntat de lafinadano
traoie 'amb e] senyor Echavarrleia, 1 Rueda, i el seu agressor l'advocat Dona convoca les associades a la tast.
tius, degusiant-se en el curs tota s'avisa llhora d'enterrament.
ei meu coneixeiuem. iper altra ipart. don Joan de ííavas i López, mante- Juma general ordinària que en cotó- varietat
En Josep Camprodon, i Tous. Enquò .«(Olasuent la s^va ipresència a nien de fa temps relacions d'amistat pilment ae les Seves prescripcions re-' ques. d» vius i begudes alcohóli1 terrat
ahir a la tarda al Cementiri
Alhuoema* 1 L'eiim&iaeiú dels qui po-per dedicar-se units a., la construc- glamentàries celebrarà el diumenge
Nou.
saven wbsixicles al tesullul beneficiós ció d"e*flcis amb í'auxili de deter- dia 18. a les oiut del matí, en son
Casar, carter de Verdaguer i Callis. 3
En C'/nin'rnfura Ruídor I Cdwprudr l^s gestioite. «n decidiren a soUi- minat Banc.
M (fe Barbard. Enterrat ahir mati s
cltar qiie es personés i'eexnemat •se- Per tals mitjans construïren [re- Secció Permanent d'Educació 1 InsSant Genv'aí
nyor a la badia de Nekor. mo·vent-mecentment la casa assenyalada amb trucció. ^ Seran vacances per les
a fer-ho, també. l"baiver i^ebui d'Abd-el núínero del carrer on s'ba des- classes generals i les setmanals de
Na Anna lUanxieUt Morros l SaffUTra.
O
b
i
t
u
a
r
i
e!-Krim una carta autoritzant la pre- «urolllai el succés.
Énterradà ulhir tarda al Cementiri
Cuina
i
Rebosteria
els
dies
ite
Carsencia deil diii senyor Ecliev-arrleta en En els presents moments havien naval 1 dimecres de Cendra. A les
Nou.
aqueilesterres,on gaudiria de les començat la construcció d'una altra cinc d« la tarda delií dos primers, bl
Na Pavia Maleras i Porta, viúva
ENTERRAMENTS
degudes snraaities 'personals i la bonafinca en el número 8 d*I dit carrer.haurà assaig de cant gregorià per
n Maiuufl Sierra. Enterrada «bir
disposició en què es trobava per a Per diversos motius, que encara no preparar ia Missa que es cantarà en Va C^mie Soler,i Marol de Closa. daEla
al Cementiri Nou.
realitzar el rwVat en les condicions estan molt clars, sorgí entre els so- fer el Ri.mlatge a Montselrat. En Avui, a les onze del mati.,Peiayo, 68, \'a tarda
Aiuut Cbaestany i MarqHti dt
eVGi«res.sades amb anterioritat.
principal, segona,
Valenttn.
cis alguna desavinença, desavlnenva acabatT sessió de sardanes.
Jixin
i Cavipmany. Avui,
Dilluns i dimarts de Carnaval, a £n
Aquesta caria em f«u remesa per que degenerà en fonda enemistat.
1 rotalgar, W. Parròquia
Abd·el-Kr.im després de «liTOrses en- XAII tremenda ra la tiviantor que a les vuit del niali. es donarà la cor- les
Sant Frapc·W de Paula. Cementiri
trevlsíes que hi celcbrúreiii pons- existia entre ela senyors Ruedd í Na- Tèsptinent lliçó d« Cuina popular. de
l'l'jueiit; 1 després de com'eíiiüe'l quevas, que en olgqna ocasió sembla i*1 les «>nz delttlatide diumenge, Vell.
FUNERALS
no M itaurla des vaciUacions d'altres que arribaren a provocar insults lliçó de lectura artística; a lev qüa-' En U u l s Marti
i Arigó». Mori el 5
tre de la tahla. de dansa popular cavegtides. decidí a don Horaci a tras- d'imponincia.
del corrent. Avui. a dos quarts, d'onU-idar-se, per primara vegada a la Àlxi les coses, un jutjat d'aques. talana.
Diomenge passat. l'Otíeó Pirenenc,
badia d'Aihuceiuas, desprès d'haver ta Cort resolgué fa uns dies a ía^ Secció Permanent de Cerimonial 1 ze, a la parróquta de -Malgrat.
del Círxo. Burceioní d'Obrers do Sant
rebu' ima carta de! uiinliHre U'Cstíií vor de l'inspector senyor Rueda una Festes. — Dlameng». dia 11. a les Kn Miquri F v r i m y i Riudebas. Mo- josop.
va fer una visita a l'Asil dt
per la qual li attcomanuva la un^siO qüestió Judicial que tenia pendent, cinc de la tarda, Festa artística de- rí el primer del corrent. Avui. de la Protecció
a la Iníàngla. on foren
del rescn4. d'acowl amb les indica- motivant-se amb alxó noves qües- dicada a l'ilistltut per un grup delo- deu a dotze, misses a là Bonancva.
amablement rebuts pel director de
cions que havíem transni·Vs des d'Aihutions entre els socis.
Ves 1 senyoretes auiauts de les belles E n Josep VHaseta i Magarre. Mori l'Asil,
senyor Uuls Folch i Torres.
cemas 1 manifeatanttU «.•oncretaítfent .Aquest mati. segons l'agressor, el arts. dirigits per En Lluís Masriera. el 5 del corrent. Aivul seran eh »on
que, es fes entendre a l'alua part que senyor Rueda 01 cridà per telèfon. 1 Les sòcies per entrar hauran d exhi- íuíragi totee les misses que se ca- Desprès de la visita. l'OrTeó 'doni
el Govern dtE%panya no autoritzava l'iitsuKa. inVUant-lo a anar on estava bir el rebut corresponem.
lebraran a Santa .Anna. Les de deu un coficert en obsequi aU asllats, elí
akra projioslcJó ni mediació que .a per u acabar amb l'assumpte -que ha- Secció Permanviit d» R'eligió i Cul- a dotze, seran amb oíertorl. Així ma- quals a la vegada cantaren també
confiada en don Horaci Ecljevarrie- vien de resoldre. 'De no acudir Navíus, te.—Els diumenges, a missa de vuit,! telx seran en son sufragi les qu^ se boniques oançKns aínio gestos, que fo*a, qui aconseguí, a l'últim, el dit
a Santa Maria de Caid-.- ren molt aplaudides. - . senyor Rueda aniria «éK.·ír·l» continua fent-se la devoció dels set celebraran
rescat «n la forana que ja ha fer pil-el
deu.
xaraòsa nena de l'Asil féu- Ofreper
a
agredir-lo
on,el
trovés.
Ai
x
O,
d
i
u
m
e
n
g
e
s
d*
Sant
Josep,
Wica la premsa, mercí-s a ireflcarís- ecuu ja iriem dit. bo manlíestava ll'ar Dimecres d« Cwhdra, a les vuit del S a Espcrd/nu Domingo i-Mussons. naÜna
al
director d* l'Onfeó d'üna forsiiaa cooperació de l'AH Comissari
mati. misia l impoaició de la cendra. Mvti el 219 dej darrer gener. i\ivui, mosa llaçada. en nom dols alftvs lu-1
iaieii que tMnbé va saber litleapretaT gressor.
a dos quarts d'onze, a l'esolésta de fants asilats. ToQiom sorti molt COÍIJ- !
les encerlades di^>oskions del miais- En vista de lal actitud. Huvas ha L'Acadèmia de Belles Arts anuncia la
Casa de Caritat
plagut per les atencions rebudes. 1 (
anat envers / l carrer de Rio Ros as.
tie.
011 sabia que eslava el seu rival.
la concessió de dos premis, un de Na Ll-uHa Femóíidez i PoUjnco de ensems per l'alegria que haWen fór-1
Kega que l'anada d'una comissió de 'En atribar-bl. per entre «i forat cinc centes pessetes i l'altre de dues Font. Mori el 6 de gener passat. tat a aquella .mainada.-

Musicals

.ÍS

l•

I

et coUoquis al costat d'ell a oi, fUadi?, o. pel n^lorn d'ülfüoa- — (Escolteu. TA governador se mlhavull que es saicriflqut niés. Ju em
FlllietOfleLA VEO DE CÀTALONlA difunta,
poriat tan bé, últunampnt... Si «1 con-quedo' amb les accions que oqüesn
!u presidència del dol. Això rfui/«K;aró •nent. qu*. estic ovin e~niapepdut,
i senyors deixen'.* L'e^peter- d'uplwudi-1
vidés?
—
1
tal.
Siome.
L'n
personatge
c
o
m
i
et
dir.q
u
e
sí
84
10 1 hi-i •.!.!; 1'-'••
«-Albi - sal'ti el Jove. endevlnant- tul L'thome d'avuil... iDoncs qué el — Penfectament! Aprovat! — exvla-ments -fou eíxoníadpr: tòt eren'abra-j
I çades. tot mirades rencoi·o·es contrs.
moren els Balanyas a la una.
11 el pensament — no parli més. es- penses?...
— Jo crac que et papa s'haurà que- —Hi iba nté<: crecfinsque bi tens! aquells mesquins, que si no es-re;!-,
it-;n «.-atesos. —
ren del saló a temps, en i>urteu n,.'
JusianiK'ut llavors arribava En FJIX dat curt. Dues mil vsquéles en mitja dbligació — aifegt En Jotdi.
bura les col·loco. —
fn Foix es fregà les mans de gust mal parats: tanta era l'excliacló qi^ I
i .1- a la mà.
LA FEBRE D'OR aiiib
Anein, anem a taula, que, des- La vanitat d)Eii "Foix anà exaltant- Ell aniria en persona a ifÉVitar-lo. es promogué. .
Novel·la de costums del nostre temps prés, hem d'organitzar lenterrament sefinsa un punt que Ja Tbome es i 'la CQaversa prengué un altte — Ja et dic. Jordi, que els dlarií.j
i no hi 'llaurà poca teca, valga'm creia ainb dret d'invitar mig Barce- (omb; £n Jonli volia detalls de les ; amb tot i portar-se bé..fio en doneul
in
lona. 1 tal si estava desorientat! He- festes, de l'entulaame de Vilaolu. ' pas idea. —
Déu!
— Ja t'ho tenjra mig amanit ambpassa de miBiiuria cerimònies sem- d'En Hodon. de les dones, del ball tt explicà també son ..discurs 'dol i
l'Eladi — digué ui pare, fent l'uilet blants de -banquers, d'armadors, de i com que les idees iristes se li ha- banquet: una oda pindàrica als í*''!
Narcís
Oller
a sonflll.— Ara to parlàvem E?- comerciants rus, 1 no ji cabia dub- vien ja esbargit. F.n Foix perià ptl*! rocarrils. al progrés modern, al sei ·l
calent-se en dmmenge la diada d'a-' te. Llàstima que la CCBa hagiíés vin- colzes Sa emrada havia sigut trloan-j tíment de pàtria; aTegint que. de ^1
vui, i no eixint a penes diaris deuiú gut tan sobtada 1 que la oerimònla fal. millor encara de com la pinta-1 sultes de tot això. ona comissió nom I
ven els diaris. La reunió en la sump-! broslsslma de terratinenu de 'ots
mall. ihe fet íer do» milers d'esque-i s'escatgitéi eu dfllòns!
(Reservats tota els drets)
les. No «4 sembla bé?
— Attil iperqué aiiió sí. això sí. po-tuosa sala de casa ete Oalcerans, i lors sVhaAia presentat a oíerir-11 *'
I bra sogra! li vifll fer un bon enter- avui tCaslno Artesà», nombroslsslma,1 m el càrrec de senador 1 a En Bo-j
— Sí, bome; però dos milers? A
PRIMERA PART
qui çomidarem? La imeva sogra, ipo-' rameut. un gran «uterramenl. Qué calorosisslma. més gran i- eninslasta don el de diputat fjel districte. 0u·',nt|
del que la pintà la premsa ; lEn Ro- al ball, que ells no pogueren Veurf.l
bra duna, tenia molt poques conei- has encarregat sobre això?
— Sotrres d ' o í t ò , no res encara. A don 1 ei pubill Tàrrega, davant de prometia ésser brtllanUsstm: la Pa- -j
xenecs...
•
L A PUJADA
— Però 1 Ics teves, toome...? les dues •. •.irà el ibaguler a rebrela guerra sorda que promogué alU leta l la Rodolf estarien enlluernada I
| > mai me pro- >en Pinyol, sTiavien exaltat, el des- res.finsdurien brillants a les sal»-!
— Es clar. oncle. I les de vostè? les teves ordres. K
I
emmascararen, i En Rodon. plorant tes.
— Dimoni de Jordi! Mineu que pen-passo. —
Ja les sentiràs quan tornin. am^l
menut, sanse nl prastunir que. llàgrima viva. amtt) un cop de >r
el més babau és En Cllet. Els altres sa en totl —exclama lEn Gil. molt laIBIseva
I
àvia, aquella ynya tan vol- s'havia quedat amb les dues centes En Rodon, Ja les sentiràs.
es perden de vista... i no «ns poden satisfet.
I
a
m
b
aquesta
disposició
d'esperit.j
accions
que
aquell
I
son
bàndvl
voguda,
fos
moina.
«entia
parlar
d
e
M
e
s
,
a
l'asseures
a
taula,
rumiant
pair.
' s'aixecaren de taula l, fumant-ün
toia aqtKÚls preparatius ••om d'una 1lien retirar .«Jo no vull — havia dit,
L'Eladl veia pompelhigues. Tot ai- un xi . tornà:
i oDlidat per aquells bomes, 1assenyalant a En Foix, — Jo' no vuïlperial, se n'anaren 01 despatx, a i*'t
xò podia ésser veritat; però el seu — Però. així i tot, vols dir que Jofesta,
1 ganltzar l'enterrament; tasca que •>
feia uns idls com un esparver, e«col- Ique aquest home que, 'oraster 1 tot,
amor propi, ni així. II permetia de- puc convidar tanta gent?'
— Home, sols a Borsa! Ara veig tava tot entusiasmat, cense encendre |sacrifica son repòs i sos ln'oress>s ocupà ben tbé tota la tarda
manar res. »
sogra, i s'imaginava Ja per la nostra contrada; que aquest Perfi.a les nou del matí aegüei11-!
— No. home. no. PCo vull pas quebeu bé que véns de fora i que po- la paraula
gran processó que ell aniria a home. que ell sol ba subscrit nul ac- rigorosament vestit de dol, àmb l'E-H
demanis; però sí que íacls tot lo pos- ques hores ban bastat per a desorlen-una
amíj en .Panxuo. el seu com- cions, senyors, la. sisena part del di al costat, entrà En Foix a
sible per a deixar ets camps ben par-tar-te. .Encaira no veus que ja els a veure
d'aquests dies.
, pressupost de la via; que aquest ho- d'En Francesc, deixant a baix al çot'l
ties. Ja veurà* lo que se xu'ba acu- dalt de tot, home? Encara no bo panyei
— Sí que n'bi ba de coses a arre-me a qui ihauríem d'alxeíar una es- ta! a En Jordi 1 on parell de crlai-jl
dit. Podem aprofitar per ocasió i'en- veus?
| tàtua per gratitud: que aquest giren Ver a organitzar l'acompanyament ;|
tarrumeut. filtre tu i £a Foix. el En Foix esclatà, unariallagrassa, glar.
— Ob, no f espantis: ja be dat or-català que coronarà la seva obra pa' evitar deécults. El pis eslava OD^'I
oooipromis tu és; no cal dubta r-ne, voluptuosa, plena de gaubanca i d'a- dre
que vinguin qua.r- escrivents I triòt'.ca muntant la Indústria de ma- i au to el» finestrons mig dosos; f i
BO as certT D01.cs bé: tu, ea to de graunem. .
eio .•obradors. Molta gent fa molta lerials de ferrocarrils, péí " a wban-cadàver. Ja dintre «1 bagul de-bao^j
pregunta, dins jü teu oncle si U sa- — -No. doncs, mira.-, é* ben cert. Nfeina.
j ctpar-m» de l'estranger,.., senyora, no negre 1 níquel, antt la topa enra'
brà mal que. com & quasi-nét de la«é sl és pal uaQt que vàrem dar aUi.
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concedlr-la, però que ?! sempre ha re. 18
CONFERENCIA
dependència
presentat un responsabilitat major, 19
HM
'
í
.
en re» a- tuals circumstàncies que tan 20
D) Contracta de treball obligatori) Demà. a d'oT
s 'quarts
do dotze del
mati.
al
saló
d'actes
del Centre Au.
dlflcll fan la lluita per la vida. són SI
200
i Amb caràcter obligatori s'estipula- tononüsta de Dependen
mercantil
s del Comerç
un apoderosa temptació, per 82
250
ran contractes dc treball entr* pa- t de la Indiisiriü. En tRafel
Dies passats fou presentat al Comi- ensems
mparesistir la qual són neoesear^s tota 23
300
trons : dependents que, ultra conte- lans donar» una conferènciaCapúblií
tè Parítari del Grnp IV (majoristes), a
frens morfiSs, de què per fortuna
nir les dades que creguin convenients ca sobre «El socialisme i el problealgnat per tots els vocals represen- íla
revestís la Immensa ma- a) Aquells que preferetxio cobrar les paria contractants, seran avalats
tants al dit organisme de les entitats es..lrpben
dels soferts individus que con- per setmanes hauran de soUicltar.ho. per una entitat de dependència mer- ma de Catalunya. — L'interès del»
de dependents, el següent estudi que joria
sagren Uur» apys i llurs talenis — Tquidant-se ls segons la proporció cantil i registrats a la Comissió Mix- obrers».
iét segoit procedirà a dlscuttr-se i molts
o pocs —al servei 1 próflt d'u-quefixal'escala praòedeent.
ta, uu cop signat pels Interessats.'
DEL CONFLICTE CE CALELLA
que, donat el seu Interès, transcrivim na' casa
Als dits contractes — la reglamen- S'assegura
b)
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n t>es línies generals com a elementI Els ab.duesocomerç.
que iie no quedar solus
—
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—
tació
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n
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llurs
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e
'informació: •
que tant perjudiquen la bona fe ne- temporers, no podran exercir llur co- tingut estudi posterior —, els patrona cionat aquesta setmana el conflicte
de Calella, d'ençà de la pròxima,
L'angtinia del viure del dependent ceeaàrla. poden arribar a desaparèi- mès en una mateixa casa per més es declararan obligats:
comerç. *« més que angdnla, per- xer amb la garantia mútua que s g- de tres mesos consecutius, passant a Primer. A observar la jornada de el Sindicat únic començarà de posar
on pràctica alguns dels acords que
&uè és tragèdia. Mes, ni sols el nom niflea l'aval <yrporatiu. Per això l'o- fixos després d'aquesta temporada 8 hores amb tota rigorosttat.
bra que portessin a cap els Comitès c) Ets temporers cobraran sobre Segon. A concedir el descans do- té adoptats per a prestar el sou epoi
Aquest ü dóna la societat, perquè fln%eiï ignorar-la. NIflnsel mateix in- Parttaris i la Comissó Mlstà a Bar- les tarifes exposades un augment delminical 1 festiu — de precepte o nomoral als obrers que sofreixen les
Ifcressat pot descobrir en cada cas la celona. (Ina i tot si arribava a fixar
— en la forma fixada pel costum doconseqüències del locaul.
Sltaacifr en què es troba, per instint sous mínims equitatius : els suplc- 50 per cent,
ciutat, i la festa del Treball (priDEL SUCCÉS DEU MOLL
n e conservarió. Perquè el dependent menus deguts en Justa compensació B) Suplements segons Iee categories la
mer
de maig).
a
majors
exigències,
resultarà
migra4e romerc. que dóna el major com inom a ceiapensacló per la dMica- Tercer. A abonar íntegrament el I/autoritat, militar ha resolt intorgent H !T CÍ.·.^Í «mitja», té d* lí-s cla*- da, sl no porta la vigència de 'a fór- deG
sou en cas de malaltia, i pel tempa venir en el procediment que se sesa 1 per les rebponsabilitats (|ue re-,
"às ai-omodndej molt dels daures so- mula JnrMlca de la màxima solvèn- presenten
ceris càiTéc». lès qbantl- que duri.
gueix a un dels detinguts amb mo. dels i nn pot en canvi valdre's dels 1 ia'qoe signifti-a eTcontracte de Tre-tatsfixades
per als sous ntinims es Quart. A concedir anyalment, du- tln del succés ororregut durant l'enball.
ifer'irsiis de les i-lasses més pobres.
mlUoraran amb els augments que rant els mesos d'estiu, 15. dies con- terramenf de l'obrer'Felip Jiménez,
H^Bent digna, que rebutja per lempesegueixen:
per acusar-see.'l d'haver amenaçat 1
secnt'us de vacances.
ratntnt les imposicions, aban? que la Per tot aixo créten que Cal:
' Cinquè. A satisfer a la dependèn- instillaf els reclutes del quart regiVI..
.
.
violència s"ha ussimiliat el sofriment, Pr'iucr WWsar els «sous mínims»
cia una quantitat anyal — no menorment dc sapadors-mínadors que conjflMconsentit d'ésser atropellada abans vigent;.
ELS DEPENDENTS
a una detenció.
de l'import d'una mensualitat — mentribiUren
raJàpthr-los
a
les
necessitats
que nn element pertorbador, suggef- actuals, ,
tre no es determini en forma equiJ^^pada tal vçlta per la certesa que Segon. Fixiy les quantitats pro- Comptables, caps .j'e.-.. r.|"·«r". cai- neixements i activitat en els depen- LA COMISSIÓ MIXTA DEL TREo d'hora acaborà.per imposar-se 1 .r. ionalr eti' ^què cal millorar-los xers, viatjants 1 corredors, tant si sóndents en les utilitats
usttcia.
a soufixe.com 4 sou i comissió ibém- A cami de iot això i d'una major BALL.
c
o
m
a
cofupenWio
a
!
a
delicadesa
pre que .els que é.\·eri*ei>iln aquests equ:ta.t eu la remuneració ara vigent, En la sessió cplebrad'a per la Co'ota' l'energia que 1: falla per a de certs càrrSes 1 siirlcments. segonscàrrecs
slgum gerents, apodcràls podran amb e! màxim prestigi exi- mt.·-siú Mixta del raball en cl Comerç
ipir "l que ét un dret l'ha posada rfn44lc
treball i l'estímul gua- o càrrecnoanàleg:
200 pessetes men-gir els patrons major suma dc co- d'aquesta ciutaii e». resolgueren al«en-el d'im arórd que sempre ha. nyat am'del
gunés propostes .dcís Comitès Pariak tota la teva fe en fa Jnslicia mateixabcaiels< atiyg de scrVei eu una suals.
i activitat een els depen- taris
en reclamacions dc dependents
dipositada en els Comitès Pari- Teròcr ^tablir el contracte d« Caps de qjagatzfm. caps dc ceccló. neixements
dents.
1
així,
dc
fet,
l'estlmul
estaeis sçua rcspeiitius "patrons •
i el s*u òrgan suprem. Ia Co- Trehiill oblisatori, com a garantia coi responíjals en Idioma estrànger. 1 blirà necessàriament una selecció cn contra
al tres recursos do revisió contra ve1 Mixta del .Treball, a les quals mútua dels convenis verbals i per tal.altres càrrecs «pie no siguin els es- llur benefici.
redictes de la mateixa Comissió Mixats ha aportat, de» de llur fun- d'introduir regTametrtadamant millo- pecificat* .al. pr mor apari·it i que reXI
, la confiança i l'anhel del nàu- res com la conc.eAMò de Vacances, que quereixin coneixements espacials: 150,
pe.-^etes mensualsSeguidament, després d'un detinque. Uuilatii contra elements
addicional*
ni tan sòls es discuteixen en Auxiliars dc coróptablé: 50 pessetes "E)!.• ElsBates
gut estudi, forep aprovats els presis, veu la llum del ïar que li ja
d
e
p
e
n
d
e
n
t
s
q
u
e
portin
més
aquells països que per ésser eminent-' mensuals.
upostos «e la Corporació per al vibreix la terra: la possibilitat de m
2 anys de servei a tina mateixa sneni
ent pràctics, obeeixen als sentiments Comptables a hores. — No havent-sedc
any econòmic 192a-24.
casa,
seran
considerats
Inamovibles,
humanitaris en els ordres moral inclòs aquest important sector a l'es- a no ser per una causa molt justifi- Passareu a estudi de les Ponències
afxó ^Is representants de la de-! imés
corresponents, algunes pro>ène»a d-^ comerç en els dits or- físictant, als senyors vocals patronscalat de sous miiiims iper la seva es-cada, que haurà d'apreciar el Comi- Especials
pii·icions. entre Iee quals figuren
p«cial conç'iiució . cobraran, a qual- tè Parllarl de.l Grup quart. De voler les
poisine.-- -'.n.s fem mt honor de vet- delPerComi
següents: Termiívi d'avis cn cas
tè Parttar: del Grup quart sevol edat, per hpros de treball, sence;ei patró acomia-lar^lo. yjndrà oblignt
^constantment amb la major bona ens dliifilm,
i els atentament els sol·li- res per cada hora diària, a raó dc: a indeinnitzar-lo amb una qfinntiiat d'acomtadameni inunotivat. d'un dentat a falta d'altres condicions citem que eflÍKfiin
regulació de l'horari dc lea
amb 75 p^setes meusdals.
al sou de sis mesos, com pendent;
lals, perquè cl viarany intransi- tota consciència — 1co«xammin
cnnfijeries: creació d'una borsa del
hem fet els Ai·lariment. — Kl» viatjanis 9 corre-equivalent
a
mioim.
a
u
g
m
e
n
t
a
n
t
la
Indemnitzai espinós que ha estat nns ara representants delí depem
ndents - r per
vMa de la r.laase mereantil -d'una
que exerceis n dètals sélatpent ció paral·lelament als anys que al per- 1 rebati mercantil.
amb el vot unànime d'a- dors
ran ciutat rom Rarrelona pugu' ben elevar-les
en.
èpoques
determinadès l dé poca judicat porti de servei a la casa, i La- representació paironal va donar
Comitè a la Comissió M^xta, duració, essent
fiat ésser cl que tnep<»ix ésser i que quest
empleats la resta da havent de'flxar el repetlt Comitc Pa compte d haver-se celebrai aquella
les següents
que sigui: un camí.
l'any al magatz<;m. còbrar&n seia-, ntari l'import de la ndemnització. tarda al Foment del Treball KacioBASES
ctualmem pot dir-se s'ha assornent el sou de categoria pel temps 2. » Quan en una casa quedi pla- nal una reunió dels represntants de
totes les srt··ietat.s econòmiques d'aestà «0 tierf' d'-assollr-sa que A) Mm* mínims
que treballin fora.
ca vacant, necessàriament eL patró questa
ciutat, amb els vocals patrons
to ostra dependència no vegi rehaurà
d
o
cobrir-la
amf
personal
d
e
S^lpiensat el sou treball amh quan- Tenint en compte que les circums- - - < •
V •. ' .. ' la mateixa categoria o almenys amb delí • Comitès - Paritaris i Condssld
Mixta, havent-s*? acordat trametre el
'irrisòries·. Fixats per la € M tancies econòmiqu·s en lloc de norles mateixes condicions, ieixant do següe-nt
LfcS DBPENDtlíTES " ' banda
telesrama>
,
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ats no pels dependents sinó
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Econòmique«
a
m
b
els
vocals
pa3.
*
Als
corredors
a
comissió
haumensual.
"ades les r-atepories ^n les qualsiifrnntarla còm correspon a la seva
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s
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del
Treball
ran
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cases
per
qui
trepòsició a la societat, l'escala vigent Taqui-mecanografs' per a corres- ballin les comissions directes 0 indi- el Comen i posat de manifest peren
laren clasítifleats
sous mínims per categories, que- pondència estrangera: ISO pessetes rectes.
aquests l'actitud dels Vocals depentró aquesta obra cal perfeccionar- «fe
completada i modificada en la mensuals.
dents de la mateixa, es complauen
a la seva major es'abilltat I darà
4.
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q
u
e
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en
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qué
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q
u
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però
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la seva màxima autoritat el dit or«tes que precisa corregir,
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u
mateixes
condicions
«tels
dependents.
ganisme, tan necessari r"r la pau
primerament, ens cal di-r que en
table per als efectes de les catego- Social
en els múltiples problemes del
U anys. Pies. 75 mensuals
prclter els dependents de tímetç
ries
d'antiguitat.
VI
treball! — EI saluda- respectuosaBarcelpna sous mínhnl, teníem
15 »
• 100
Al
que
sigu:
soldat
d
e
q
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t
a
i
pument, Domènec Sert. President Fopisolute confiança — que avui que- 16 >
» 150
gui seguir acudint a les oficines, se m
ELS MOSSOS
ent Trwbali nai-Nmal».
ben palesat que fou temerari.-i — 17 •
» 175
li
conservarà
el
lloc
1
seguirà
el
torn
he normallt/.ant-sc la greu «itaacló
18 »
» 200
Encarregats
d
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a
g
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t
z
e
m
,
anfarda.
d'antiguitat, compen.-ant eq hores exfconómicà produïda per ta guerra. 19 V»
ELS FEBRAVIARIS
25
ders i anuells als .iiials es faci ser- traordinàries el treball que no pugui
» '2
250
cost de U vida es redüirld gravir dc cobradors: •í.'i pessetes men- prestar a leo ordinàries.
'
l'iia
cemissiò
de.l Sindicat Lliure
aalment. Lluny d'això, els sous fl- 20 >
» 275
«uals.
5.
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3
0
0
ats, cn «WSO» í?) nó sòn nYu\ sufl- :i » . »
Cobradors excliisivaiúent: 50 pesse- ció d'aqueste bases cobri un sou su- civil per a rer i.rosen;.
que «1 dia 11
3
5
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ni-nts per nfrontar les necescsltats
tes mensuals.
3
.
, .
perior
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en
elles
s'estipula,
del
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acaba
el
tomnini ifixat
400
bés peremptòries d'una família mo2
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»
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serà
respectat,
sense
q
u
e
per
cap
pel
Govern
Qer
a
Taclual
règim do
lesta.
24 »
»
O) Augments graduals por any* causa pugui rebaixar-se-ll.
ferrocarrils i ifuo «enveix penjuè les
[ Haonaments molt respectables de
B >
•
do servais a ia mateixa eaia à par- 6. » Tots els dubtes qu esorgeixin companyies donin un «obresou al perrepresentac ó patronal, que aca(&tir de l'obtenefd del tipus ma|er «la per a la Interpretació d'aquestes ba- sonat,
n
en disemtr l'escala dels sous no
•ou mínim fixat
ses seran resolts pel Comitè Pari tari lEls carrilaires desitgen quo es l roPER
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E
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E
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S
reduïts per nosaltres presentada,
del Grup IV. el qual proposarà en bi una solució que no els perjudiqui.
is portaren a transigir, convenijuts . 14 anys. Pies. «0 mensuals
VU
cada ca». Ia corresponent resol nció
fce «éls sons mínims" aprovats pçr t5 «
« 75
Dependents. — De s a 5 anys una la Comissió Mixta.
»rada categoria representarien la
16 .
» 100
augment mensual de 25 pessetes.
^muneraciò dels serveis prestats per 17 .
» IK
aquf ben concret el nostre
De 3 a 8 anys id. id. de 50 id. plaHeu's
fndiyidus amb les «müiinies. aptltuls
18 »
» 150
de millorament per a la desval- la ü è e r s í t a í íe lovaiea
De 8 a 12 any» Id. id. de 75 id. g
i que els altres serien objecte •an ca- 19 »
» 150
De 12 a 16 anys id: id. de 100 Id. uda • dependència mercantil.
dj cos d'un més favorable tracte, pe. 175
ao .
Sí algun sacrifici poguéssiu repre•De 16 a 20 ànys id. idi dc 125 Id.
Irò desgraciadament l'experiènc a dià.
2
0
0
De 20 endavant ii^. id- dc 150 Id. sentar les millores indicades, sobra, F^pecialment convidat pel Rector 1
' ria ens descobreix~que no és a,\t 1 21 »
»
'
2
0
0
dament haurà de quedar compensat Claustre de la Fniversitat de Lovai.
2Í .
que pel contrari la major part .iels
> 225
amb un majorrendimenten el tre-na,
23 ».
patrons obliden el que significa el
ahir va marxar a ta dita ci,m,t
»
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2
5
VIU
ball.
sou míntin " equipararit-l!) pràctica- 2» » • » 250
don Joan Maluquer i Viladot. ox-di •
2
6
»
*
ment al seu màxim.
En resum: quan l'harmonia, con- gà del Col·legi d'Advocats de Barceló,
augment ntensual do 25 pMsftes.
» «75
20 »
seqüènoia d'una major juslíoia, in- na, el qual donarà una conferència
aument mensual de S5 pessetes.
» 300
Per altra pari,flnint,l'escala que 27 •
entro amos i su- sobre el tema «Fisonomia i valor soDé 5 a 8 anys fd. id. de SO id. formi les relacions
regeix, en els 23 anys - en l'estat
les cases comercials po- cial del Dret Català*.
De 8 a 12 anys d. fd de 75 Id. bordinats,
actual de coses — complida aquesta
asp rar a isser, demés de ferIII
De 12 a I« anys id. id. de 100 id. dran
ha estat convidat per a doedat queda el dependent al marge de
mes, veritables racers familiars per narTambé
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El deute d'Europa
Política
italiana
a Amèrica
Washington, 9. — La Comtoeló qne
entén en l assumpte de ta consolida- D a v a n t
les
eleccions
dels deutes interallats, ha presenLa situació
financiera ció
tat el seu informe davant de la Comissió d* Financae d* la Cambra de
representants.
Hom té por Oc üax que el dòlar mven, però, amb regularitat cronom*- En cl dit document manifesta l'es- El EOts-seoretari de la Preslilència consenten nova» causes de distracció
en fi momen». de començar a escriu- trica tant bop puut acaba de passar mentada Comissió que no desitja de de! Govern Italià, senyor Acer bo, tm l desordre.
re aquesta crònica 48.000 marco. Ham «1 mai rec que ven ;« primera edició cap manera que els restant» Esiate. del homes de mé» prestigi del feixis- Però. ultra això. les «lecclon» a
M por de dir la •veritat. Per a OOÍD-de la «Neua Berlloer 12 Ubr>, que deutor» dels Estat» Unit» sa'l» Impo- me, ha pronunciat a Tcramo un dis-breu termini saneu absolutament inpfxidte'e, iraprimlr-ee 1 arribar Ous surt s lea ouze i porta ja l'oberturasin condicions mé» favorable» que curs sobre l'obra acomplerta pel fei- oportunes, intempestives 1 luüUls per
a; meu barri la «B. Z. ean Mlitag. de ia Bona. Mantega, oli. cafè. ou*, las concedides « la Gran Bretanya — xisme d'ençà que ocupa el poder. El dues raons de fet simptomàtiques.
1 demanin: de tot bl torna a
senyor Aoerbo prepara el projecte de Per un cantó, en «1 pals 4» va ma«1 diari popular del migdia, woae· llard
haver. Ara que les «novoa oxlsi*n- Havaa.
njodlflcació de la Constttució pel que durant un procés de classiBcsctó poliel qual «1 berünenc, dee de la olae».
9. ^ El príncep Lluí» es
naturalment, b'ban apujat de deWssbingtoa,
refereix al funcionament del Par- tira evidanilasim que substancialment
poctera fina el professor, no pot preu. £1
Borbó. exposà ahir davant de la lament,
cafè (va del Braell, OOIÜ1 també projecta la modifica canviarà iafisonomia.1 eficiència 1
vMire), deu ' oecessltar una barra pren, «enyora?
1 s'Jta de pagar ambComissió d'Agricultura dal Senat, c.ía del sistema aíectoralla posició de!» panito. però que està
v clns quarta. 1 qui pot sabor or) costa el doble.
i&. mantega la els seus punts dè vista sobre el coencara Lluny de la darrera fase del
m trapoMT »mj! 00 que en una meitat més i ele ous dos
cents marca merç mundial, mostrant-as favora- Ja vàrem parlar temps enrera dc •au desenrotUameat.
bor*—I oo diguem ea cloc quurte— més la peça. Un panet a
de ble a un canvi mundial de produc- les Unies generals d aquestes modlfl- Uoss eleccions qu« òobu-vtogncosUi
pot bavar passat a la Borsa? ïele- Viena dels que es mengenl'iEtil
cacloos que coosisteixen. essencial- durant aquest període pertorbarien
al mall tes.
toaar a un amic especulador I dema-amb el desdejunl costava ahir
que- Afegí que. s judici seu. «1 dòlar ame- ment, a treure al Parlament el dret el
nsr-a la cotBxaclò del moment és ranta mana. Avui en costa noranta!
tocAs de classificació. 1 Is resposricà havia de servir de base per a de vet al Govern per qüestions ad- ta pdel
«lectoral no podria éinr
rea ttei), car a Beoitn tots «Is amics
ministratives i a Introduir un sis- precisa cos
portar
a
cap
els
canvis
internacional».
dsfinltivs en terme» de conque hem té «on especuladors 1 no Tot puja, cada dia, cada bora. 1 —Havaa
tema electoral basat en una llista de' seniu la1 íormació
representaperden el dòlar al on eegoa d« vista.moíUUs salaria, els sous, pugen 00majoria par circumscripcions que «s ció pariamentris end'una
acmooia amb ia
Però què «o treurem de saber la mé* oada eetmana o cada mes—i poc. Explosió d'un projectil
reservi ks dues terceres parts dels nova situació poltttica.
cotlUaclò del dòlar ara, en aquest I «1 pobre Miquel alemany badalla,
llocs, deixant l altra per a les minoprecís instant., si és segur qm, en badalla cada dia amb menys energia Brussel·les, 0. — En tí bosc d'lloo ries
l'altre canto, encata que l'obra
4e«fl»r d'eecrtura les nostres . In.'or- Car el . fet de què ei govern alemanytults ha fet explosió un projectil Aquestes reformes, tot just foren delPerGovern
ests en gran manarà
1 nacions, ensellides d'un parell d'bo.faci una política desencertada 1 que d'artilleria, causant la mort a tres anunciades en Untes generals, pro- avançada var»
concretes,
ras. Ja no earviran do ses? No ensun parell de milions do ciutadans persone» i ferint-oe d'altres.—Havas. vocaren una viva discussió a la prem-el cos electora!resolucions
h
o
p
o
t
tenir
avui oi
queda, per tant, altre recurs que anartacln negocis molt grassos 1 rodons,
p
a
n
o
r
a
m
a
genci
.
u
i
o
o
m
p
l
s
t
d
e l'acsa
entre
els
partidaris
del
manteni«scrl'rtjU. cacrivtet sense capficar-nos no ens ha de fer desconèixer—molt
política dei Govern. En tal ca»
ment de la situació actual, de la de- tivitat
massa, de la mateixa manera que aisal contrari—"que hi ba una seixan- Ordre del govern lituà
seria expressat en íorma
aíeraaaye no els queda mée re- tena de íollions d'alemany» que H Memol. 9. — El Govern lituà ho pu-mocràcia lliberal, ea el sentit de no el judici plebiscitàrla
pel Govern, pecurs que «nar vivint, vivint sense sa-ballen magre, molt magre, 1 que nlblicat un decret obligant el» súbdits minvar les facultats de! Paiiarocnl. cerramoi
rò (óra un judici sobre les bones inber ben bé de què •viuran la setma- menys poden sconsolsr-se pensant de Lltuània TUC han passat al terri- En ei discurs de Ter amo el .senyor tencions,
no el legítim reconeixement
na entrant
que <J govern, amb una «ctlvlta» quetori de Mcmel. qué rotomfn al lituà, Acerbo parlà també del problema M deure complert.
s
o
t
o
p
e
n
a
d
a
severes
«endons.
constltuclobal
1
d
e
les
eleccions,
I
b
o
desgraclaiíament
no
Thanra
gaire,
IA característica d&minanti dc la tmprlmeix diàriament bitllet» j>er va- El termini donat pol Govern de Kov-féu en ois següepta termes:
Podria ésser també la sanció popuWda a Alemany» a hores d'ara é«, en
lar He Is revolució de i octubre paslor—és
u
n
d
i
r
—
d
e
W
O
.
O
t
Mllloni
dí
n
o
p
e
r
cl
retorn
dels
irregular»
d
e
•Malgrat
ia
moció
votada
a
p
r
o
efecte, ia manca de seguretat £1 mal
Però Benet Mussol tol 1 «1 sea
Car l'exempie de Rússia ens Memel a Lituània acab» avui. — posta del cap dei Govern en la dsrrs. sat.
AB V«J1 i l'aire de novetat qoe semblamarc».
panit. d'aque«ta n'han assumit per
diu
q
u
e
els
p
o
t
d
e
s
multlmlliODaris
Havai.
ra
sessió
de.
gran
Consell
feixista,
pendre aquests dies li ve només del
complert la responsabilitat davant
els més exposate a morlr-sa de
amb la quel la posició fou resolta l la
BOU intens i v.:n:g.ind6 agreujain*ní. són
història. TosfonMbilltat que ao
gana.
decidida
de
m
a
n
e
r
a
categòrics,
n
o
Fa volo mesos que ca^ funcionari,
sent le necessltaU de diluir-M a tot
Els
funcionaris
alemanys
m
a
n
q
u
e
o
encara
especulacions
ridícap dependent ba cobrat dos mesoa
poble italià a-través del plabtaclt
i el marc
cules per part del» coomicionails- el
EOGKTÍT XAMMAR
neguk» tà mateix eou, cap obrer ba
electoral.
m
e
a
polítics
que,
després
d'bsver-se
trebail&t «res seímane» seguides per Berlín, gener de 1923.
Berlín, 9- — S'ha aconseguit arrii operat es divarsa mesura Finalment, des del punt de vista
la mateixa setmanada, no ba passat
bar a un acord en les negociacions conjurat
d'intensitat contra I« tuncló històri- formal de les consuetuds parlsmentoís sense que e'apujeasfn les tarifes
entre el Govern i els funcionari» pfi- ca
de la corona, avui. a l'objecte tàries. la crida a les urnes seria eade .irensports. no hi ba hagut qulnblic» en ço que cs pertany a l'adep- de p
romoure un esat d ànim de des- cara completament artificiosa I injusaena que al govern poguM deixar
tacló dels sou» a la depreciació del adam
ent especialment en les classes tlfloada, tota vegada quo avui no «xls•passar eenae veure's obliga* a auto- Catàstrofe a Dawson
marc — Havas.
burgeses del Migdia contra e! nou telx cep discrepància «aïra la Camritzar un nou augm-Hit del preu del Denver (Colorado). 9. — S'ha pros'èrigelxea ea ferotges i gro- bra i al Govern, i parquò el Parlapa^ nl Eotmana cense un «ncartmeot
una explosió a les mines dc Els sense feina anglesos Govern,
tescos
palsduii
J« la -monarquia con-•ment, no sola ba conferit a aquest
gener*! dels ««r.-eís 1 menoaderles deduit
Dewson. A conseqüència de l'accident Londres. 9. — El nombre d'nhrerstra l'imaginari perill
llarga confiança, sinó que U ba eníelxisiai^ifs mena: els tramvlee I la vedella, ban
enterrats 122 minaires. sense feina oflcialmeni Innrrtn en
comanat,
amb la oonceísló dels plens
els teatres 1 Ma sabates, els diaris i elsFltuquedat
repetir que fmi la degenera- poders, quasi
la wva sobirania,
ban estat retirats 100 ca- els registre», pojava el dia 29 dc cióConvé
barbers, tant o més que el sucre 1 ladàver».ara
democràtica del ^arlameitfafismc I després lestotainnombrables
— havas.
manícansalada. I el resultat ée que utngfi
gener, a 1.Í09.900. ò' sta 28.951 menysla qus havia aduherat ia funció de fsstaclons de simpatia 1 dc coosentino sap quante dies 11 duraran ela diq
u
e
e
n
la
bsimana
anterior,
1 413.933 !a Corona., El Beí, cap suprem de
ent que provensn a l'obra dsl Govern
ners que té a Ca mà. i que la gem
Desgràcia a Toronto
que a primer» de gener de l'Estat, era sub&UiuIl pel Notari is m
de la quúi totalitat deL nostre poble
vto en un estat constant de frisança. | Toronto. 9 — A can««qúèncla d'ha-menys
la
Cambra
del»
diputat*.
I
al
üweru
l'any
1
9
2
2
.
—
Havas.
a nova v.ds. i.finalment.«I
» que ningú no pensa amb res més '
trencat un tub caualiuador
del Rel d'itàiia 1 havia substituït el reeixit
resultat
triomfal de les eleccions sdque amb meujar i veure 1 comprar var-se
1n 'nn dele
e
edlíiciR
de
la
fabrica
d
e
g
o
v
e
r
n
d
e
la
proporcional
dels
parEl matrimoni
mlnistrativas. afirmen solemnement
vendre, 1 que. en tot Berlín, a casa gas. ban mort asfixiïs nou obrer» —
tits.
que èl Govern gaudeix dsl pla I UUi al eaner. amb la família 1 «As amlce
de la princesa Yolanda
(i a l'hora «e sortir tí diari amb Havaa.
El feixisme, ao canvi, ba reivindicat mttai censentiment de la Nació.
Roma,
9.
—
Els
diaris
anuncien
l'üMjma cotització end> «I primer do- L'amnistia a Irlanda
a Is Corona, entass com Heu's aquí per què no sent la nsque el Rai be decidit conferir al ça ia reivindica
tada que born treiba a la taula defl
representació del suprem interès cess'.tat
de provss supèrflues, eu I apltà
Calvi
dl
Bergolo,
promès
d
e
la
cafè o a la pao-ada de l'sutòmntbiis), Dublín. 9. — En virtut de les do-prineeM Yolanda, oj títol de duo de de la Nació, els drets que psr consen- compllraenl
la penoea comesa que
110 bi ba mès que us «Objecte de daracions del general Mulcaby, con- MoDtemagna. nom d'una propietat timent del Poble i voluntat de Déu li s'ha emprès de
per donarflnalmcnial
.-ouvarM; «1 dòlar, el marc. els cedint l'amnistia per ala rebels que 'q
f
o
r
e
n
donats.
Pel
feixisme
l'interès
poble Italià la pau. in prosperitat 1
ue oi dit capità poaseeix a Monfer- de ia Nació no consent discon^mul- la
preua,.. Ja bo veul No me'n parli! et rendeixin amb armes 1 municions,rato
fe en les fonunés Iníallablea»
v«4o de comprar -Uonganíseà. per- nombrosos irregulars «'ban preaental
tat
El
parlamentarisme,
en
canvi,
tal
Així està explicada, de manera
nil i fonoatge per un més ' mig. deposant le* armes 1 signen', la i-. El matrimoni dtft capità amb la com fou entès peis agrupaments de- magnificaria
nova actitud del telxlsse celebrarà l'abril. — mocràtic», ha estat cl gerraén d« to- me. Vbans d'ocupar
claracid del Govern, tomant delirés princesa,
el poder, de les
Havas.
als
teus
domicilis.
—
Havas.
ies
les
disconformitats
polítiques
Compri avui. o demà Ü cpstarà el
nov«»
«leucion»
e
n
fala
una exigèndí'We. Pitjor que Aústrla. D'aquí trea Dubiln. 9. — Han estat ajornades
I
avui
q
u
e
éa
ai
G
o
v
e
r
n
d
e
ia
N
a
cia,
la
resistència
dels
g
overnamendies vjm a cent «nfl. Tres cents Ons avui les execucions qu- havien L'aniversari de Copèrnfc ció, el feixisme reafirma, encai» que tals a donar-los «atisíacció
portà «I
marcs? Quin escàndol I Qutf diu. tres de fer-se ahir. La causa de l'ajorna- Varsòvia. 9. — EltóOaniversari sols una institució superior als par- feixisme a acomplir ia revolució
cents mB marcs? on? Però sl és re-ment és per baver-se compromès, per del naixement de Copèmic erà ce- tits, fora l per .ismunt dels petits cífica. I ara, en les seves manspael
gelati Dfr-H a un conegut que porta escrit 1 sota la Mva signatura, cl lebrat el dia 10 del corrent, en diver- egoismes polític», una institució do- govet J dltàlta. sense forces sl Paria
una corbata escaiem és provocar tm- cctfrcap
|
d'Estat Major Llamdesay a ses ciutats de Polònia, «pecialiuent a minadora i reguladora, pot conti- ment que U privin el pas. van polm·dlatónwnt una ralarala de prsrus: aconseguir la immediata capitulació, Thorn. vüa naUva de Nicolau Copèr- nuar la història d'Itàlia i secundar- sant l'opinió i esperen el moment
corbat*, canifsa. coil, barret, saba-, amb ermes 1 municions, delb toldats
ia en la conquesta de les gra.·s for- oportü d'anar a noves eleccions, amb
tes 1 mitjons. íof bi passa El vsstttrebels. També tractarà de fw el ma- nlc i ·i ntaai—j'-r^Mmat ca tunes de i "esdevenidor.
seguratat de la victòria El feixis6s vnil de dos any?. al se'l fe* ara U teix amb els eape. entre ells De V»- Serà ooUocada una làpida a la L'altra qüestió,raferenta la neces- la
e es revela aixa una torça política
• oetaria qui sap quant I tothom 1lera. — Msvas.
casa on va néixer el gran astrònom. sitat d'una eoUicits con vocació dels m
hàbil i preparada per a portar els
a toïhora el anafteli. Es un neguit
S'inaugurarà també la Blbliolaca Coha esfai remoguda recent- destina d un poble.
foUesMu. una paéeM de la qual ninpèrnlc fundada a Thorn. — Havas. elecioi'»,
msm en altres ambients.
gú «'escapa Tinguin: jo metetx. Intransigència d'Angora
Les raons que Induïren el Govern Les tarifes carrilaires
d«s que fs vuit dtes va eomsn- París, 9. — Segon» notícies d'AngoLa
situació
a
Memel
breiQt el seu cap a rebutjar aquesa ploure J no se'n ba deixat. ra, d'origen britànic les tlliinws con- Parí». 9. — La situació e» presenta ttasusuggestió,
a Alemanya
«ón diverses.
v»lg per Barlfa amb us iparell de cessions autoritzadea per l»met Pat- avui més ta vora ble, pel que os refeE» pot observar, abans, qpe lot el Berlín, 9. — Les tarifes ferroviàries
fabi»»«É oompradee fa tret anys « xà en la Conferència de Lauaena. reix a la qOestlò de Memel
Anglaterra T'jan tot costava un idl han promogut grans protesitw en una El Govern lituà s'esforça * con- pals, pres en el seu conjunt vast i per a viatgers 1 mercaderies van a
arm'mic. no manifesta un tal deslg
de la can. SÒD sabates que van cos- part do l'Assemblaa I do la premsa, testar
considerablement augmentades
manera satlhfactorla «i» I nu per ona raó d oportunitat, sinó ésser
tarno» calculant la lliura esterlina al lae quals en reclamen la immadiata desigsd'ona
Les tarifes per a viatger» seran
manifestats
pels
aliats.
perquè,
sigui
inclòs
Inadvertidament,
ran vi -l'avui.. Rw. ne he dic. He anuUaoió..
augmentades en un cent per 100. des
Mngut wu força de volnntat per Tambc sateegura qae els extmnls- L'ultimàtum d--is aliats, qoe aca- sent en sl seu Innat Instint qne l'eradel dia primer de març vinent, I le*
rniMnjar-ma vuit dies par Bsrifn sen- tea s'oposaran enèrgicament a la re- barà avui al migdia, serà probable- de certa, principis immoctal^ que ca-tarifes per a mercaderies en un cent
se dír-bo a níngd i seria usa clau- presa de las negociacions. — Hava» ment prorrogat per espai d» W hores racteritzaren «1 cicle històric clos ambper con», taplbé des del 15 4« l'scmtl.
més. — Havas.
la marxa sobre Roma, s'b* irasmu- — Ha vot.
Aicacló vergonyosa que acabés coodat
'anvho al» 5*ciaiw 1 sufccrtptors de
Els estrangers a Romania Decadència del comunis- Sols per homenatge a una tradició
I>V TEU DC CATAMINYA.
Duanes ocupades
Bucarset. 9. — El Govern acordà
ja emmalaltida i per un caprici de
pels francesos
DMHIofjada p«fl plànií mensual 1 cep manera que els restants Estats me a Txecoes.lovàquia pollticaires reunits fora de la nova Dusseldorf.
9. — Han estat ocupahebdomsdarl per l'últfen terratrèmo}. ger» perquè disposin lliurement dels Pra^a. 9. — B Congrés comunista formació -nacional, hauria d'èsser des pel» trancesoa
las oficines de les
la uiceguretait s'ha convertit en Uel dipòsits par ells efectuat» en* el» es- ba acabat als sens treballs. Durant imposat al nostre pals un parèntesi duaaes de Duisburg.
Hatode cada dia. No oal pas qne «ovten tabllmrnts benoarie de Romania — quatre dies que hà durat, totes les de lluita facclosa El Govern nacio- born i Hattingan. — Ruhrort,
Havas.
la minyona a comprarroateadematí. Havas.
nal no pot avenlr-se a aquests jocs
sessions
han
estat
agitadíssimes.
Aíbans de las on»e a ca l'adroguer
1 a aquestes acadèmies, perquè l'oL'òrgan soctalista «pravo Lldu>. bra
Peticions d'Hongria
no W ba ra.- de! que os fa falta: nl Aprovació de! conveni
de recolliment en la qual el nos- Londres.
c
o
m
e
n
t
a
n
t
ois
resultats
del
Congrés
9. — Segons' el •Tlmea·. «I
oos. nl mantega, oi llard, rtí cafè, ni
tre
p
o
b
l
e
es
va
encaminant
ràpidareconeix que les forces bolxevics es- ment 1 !a intensa activitat del Go- Govern hongarès ha dirigit nn memil. TW- se 11 havia acabat ahir, oom
franco-italià
en plena decadència a Txecpetloa te Societat oe Nacions
par ortraïlc a lihttfa do tancar, l les Roma, 9. — La Camrra aprovà tan
dirigida a reconstruir fonamen- moràndum
vaqula. Afegeix que les greu» dlsen- vern'
deman-mt el desarmam·m complet
ritn>es «sljtèncles d'oli no han arribat«W
talment
e
n
les
seves
bases
lo
vida
r e! conveni comerclel franco- »(on8 Interior» dMorganltíen comple- política 1 econòmica de la dació, nodels Estats limítrof* d'Hongria.-Hasnrara. les noves axlstètwtoe li arri- italiü.
tament el partit comunista. — Havas.
— Havas.
U A l e m a n y a d'avui

LA

V E U DE CATALUNYA

ostan realitzant grans esforços per a
Brussel·les, S. — iH nrtnlstre d'O- tots Units en les mateixes drcnms· Gsmbós BoRvé; tresorer, don losefl
astmsegnir que «Is extremistes d'An- bres públiques, senyor Le Trooquer tàndes en què Franca es trobo, beu- Brangylí Poier; comptador Inleivm-i
ha conferenciat awul amb d presi- rien procedit com Franca, en d rela- tor. don losep Seraftana Sedó. se<
1 gora modL'íquin la tòva actitud
üa despatx de Constanlsobto que dent del ConseU. senyor Tïwmis. 1 tiu a l'ocupació do la conca del Ruhr. ..Totarl primer, don Enric Pló 1 Fa-j
sant; secretari segon, don Carles Garv
OH C M NAN NUNQUMAT LA publiquen els periòdics dln qne tes amb el ntintetre de Vegocls estran- —Havas.
da Anné; vocals: don Bartomeu FerA
ZONA NEUTRAL:
autoritats turques d'Es mima 1 els gers beiga, senyor Jospar. tractant-ae
D'UNES DETENCIONS
rer Bittínl, don Joan Costa i Oeo,:
Berna, 9. — Encara que amb > oomandama dels vaixells de guerra en la dita confertarte. de l'organitzaBerlín. 9. — Els diaris berlinesos don Joan Baptista Marti Navarro^
ció
dcís
transports
al
RUhr.
de
l'extota classe de remrrw, un pa- aliats ban concertat un acord per h .xejeibrat el mriailaiTe d'Obres pú- al dooer compte de la detenció efec- «km Domènec Garcia Pujol, don J v
rtòcüc «s ía solidari de la no- virut dc] qual es mantindrà el <staalemanys 1 d'importants vendes tuada per les trope- franceses a l'es- sep León Fernandozcoca.
ticia de procedència italiana, cir- I tu qno" fln$ que quedi acabat d con- blic
La Junta Cons n UI va. — President,
de
fustes
dels esmentats boscos en la tacló de Wonnf, dd ràpid d'Essen a
cnlada Insistentment durant el mar flicte per la yla diplomàtica. — Na- zona ocupada
Hamburg, publiquen els més fantàs- don Ramon Noguer i Comet: vloe»
pels belgues.—Hawas.
tt d'avui, segons la qual les tropes vas.
tics
ressenyaments
sobro
l'incident,
tlrunselles, 9. — Los converses que i es citen actes de violència comesos, president» don Jaume deramunt Megregues han franquejat en un punt
ea; secretari, don Francesc Alscorba
CONTESTA
DELS
ALIATS
li
'i-:det>ret el ministre d'Obres pú- segons ells, pds francesos.
important de l'Alta Maritza el límit
Oriol.
bliques
francès
amb
ets
ministres
dd
Cüijstantlnoble,
9.
—
El
oontraalmlde la zona neutral establerta entre
No obstant, un telegrama tramès
Director del Consultori, don luli*
Govern
belga,
ban
evidenciat
l'ateoraJÍ britànio que arribà a bord del lin acord en què es troben tots dos des d'Eesen a l'Agènda Woltf. ha Clapera
1 ells 1 ds turca — Havas.
Roca.
«Calypso·
al
port
d'Esmirna
ha
viobligat
als
periòdics
a
fer
constar
d'aris. 9.-L'Agència llavaí. treGoverns sobre los mesures que s'haConsellers adjunts. — En el que es
sitat
el
comandant
de
la
plan.-a.
que
els
conductors
del
tren
rtpld.
|fferint-Ge al despats de Berna tcgon?
gin d'edoptar per a explotar ds ferrefereix a la tramitació d'assumpIsl oual els greos havien franquejat I S'sMagura que el contraalmirall rocarrils ais tertítoris alemanys ocu- els quals, segons els diaris, foren tes a nnstitut dee Reformes Soclols.
I
informà
la
<lita
autoritat
de
la
dcmorts
a
cops
de
culaia
pds
soldats
pala
|«l umit de la zona neutral a l'Alta
don Josep Martínez Villar, del Gofrancesos, no per això deixen d'estar vern
dVll. don Julià Clapera Roca;
I Waniza, declara que no s'ha re-bu'. à s i i de les l oiAncies aüades de no
El
ministre
do
Negocis
estrangers,
sans
1
bons.
—
Havas.
de l'Ajumoment, don Manuel Miratelegrama a. Paris que permeti reconèixer les reotriccions imposades senyor Joapar. sortirà cap -a Paris,
lles PÍ, 1 de la Junta Local do Ca,
nnflrmar aquest rumor i que cap pel Govern de Muetalà Kemal rols- on conferenciarà domà, a] mati, amb
ses Barates, don Astonf Ricard I
cablegrames de procedència Uves a l'accès als ports turcs fins el fi resident del Govern francès senyor
Incendi a Suïssa
Saiduy.
apeMnl arribats aqueet matí dc qne es firmi «1 tractat de pau..
Poincaró. — Hevas.
9. ;Suïssa". — Anit pasEte »H» oomlsaori» aliats a Connsns'entlnoble fan mencW do cap
CnisseBes, 9. — El ministre do Se- Etnsledeln,
es declarà on violent Incendi
En 2a irennló genera'' ordinària cean de ia altuado en la regió a tantinofclc han entregot al reprewu- gocis estrangers belga, acompanyat sada
una granja prop de Schendellegl, lebrada últiroament per l'Ateneu Sartu> rcícrcii cl dtspaix de Berna. tant del Govern d'Angora nna nova dd cap dd GaWnct del dit ministeri, en
apartada
en
una
muntanya.
nofa «tígint 1* derogació de l'ordre sortirà aquesta nit cap « Patis amb
cianistic de Sant Martí quedaren eleHavab.
La granja quedà destruldn en po- gits por a formar «t Consell d» seretirada del> vaixells de guerra el mlnístrs d'OÈret prtbliqoes francès
^ConstantlnoÈile. 9. — No té en ab- ! de
ques hores, resultant morts un ma- nyors que segudxen:
cap fonament la notícia clrcu- estrangers en aigües de Turquia.-r- senyor Le Trocquer.
i quatre fills petits, del dit
PresMeoi, Llorenç Pla: vicepresiEl ministre bdga oúpferneciarà de- trimoni
da a Berna, dient que els grecs Havas.
deot, Rafel Uona, secret aw, Ramon
mà amb d president dd Consell fran- matrimoni. — Havas.
Bavien franquejat per l'Alta Mani
Fuster: vtoe·eecretori, Pere Costa: caicès, senyor Pertocaré. — Havas.
la línia Umit de ^ona neutral
xer, Joan Pla; comptador, Jaume CaP
e
r
c
y
S
c
o
t
t
r
e
t
o
r
n
a
en'io ells i éls ttjrca
COMENTARIS PERIODÍSTICS
sanovas: vooals. Miquel Ferran, Ana Mesopotàmia
| K n efecte, nl en aqueixa regió ni L a resistència alemanya
toni Ribas, Jonn Maliolré. Joaquifpi
Para, 9. — Els diaris, després de
en altra part de dita frontera ha
Londres,
9.
—
Segons
el
cDsily
ExRoedI i Peus Capdevila.
fer constar novament que d Govem
ooerregut. qne es càpiga, cap Incidd Reich no retrocedeix davant ds press», slr Percy Scott es proposa reAGITACIÓ A EL8ERFELD
^ R t . — HavaR
procediment per a invitar a la tornar u Mesopotàmia la vinent setLa nova Junta Directiva de ía JoDusseldorf, 9 •— L'enviat especial cap
la població dd Ruhr i mana.
ventut Cidtura Popul&r, ha quedat
BL QUE DIU TXITXERIN
de l'Agencia Havas e Eseen, diu que resistència
provocar ectes de sabotatge, a fi dc
En el seu viatge, que acabarà au constituïda eom segueix:
K e r l i n , 9. — Txitxerin conferencià segueix regnant excltaci5 a Elber- destorbar
als aliats en la dita concs, aeroplà. espera portar un nou conPresMent. Josep Cofcmincs: socrett'.r amb «1 ministre de Negocis Eft- fe.ld. on els comerciants ban acordat estimen qne
la persistència en aquesta tracte d'arrendament de terrenys per tari. Felip Zonas; tresorer. Arworfi:
tancar les seves Uindes des do les actitud ha de
^Bngere del Reich.
portar
fatalment
com
a
rocopacló
britànica
a
MesopotàPastra»^»; vocal» presidente. Josop)
de la tarda d'avui, fins demà. a
conseqüència, en data mdt pròxi- mia. — Havas.
pnterrogat després, contestà que dues
Uorach. Frederie Gaude. Agustí Nat;
s » de la tarda, com senyal de e
ma,
l'aplicació
do
noves
i
molt
immolt possible que s'estigués les
vana í Francesc Carrera*.
portants mesures coercitives.
pp de 1? conclusió d'una pau SÍV protesta. — Uavae.
L a fira d e m o s t r e s d e M i l à
sds entre Anglaterra 1 Turquia,
També el diari anglès «Evening
DIVERSOS DETALLS
Milà, 9. — EI vinent mes d'abril,
ígné també que la conferència dc
New>, ocupanus» d'aquesta actitud, e'Innugurara a Milà la quarta Firo
Ludwlgshafen.
9.
—
Els
obrers
farsa na havia acabai. com su- roviarls han tornat al trebelL
diu que si cl canceller Cuno hl per- do Mostres.
Gran Teatre del Liceu
algmv, amb la ruptura de les
sisteix,
els
francesos
seran
seguraDurant
els
últims
anys,
les
fires
trons do carbó de coc i tre*
riadons, sinó que ha entrat en deCinc
els que disposaran de l'últim de mostres de Milà, per la grandiosicarbó. Iran ïoriit amb direcció a ment
Funció d'honor dd tenor Hacket
triomf
i els que malgrat s'imposin
nova fase de conversaclon* dl- França
de les InsteHacions, per la quani Bolgioa.
davant d'aquests fets les més severes tat
^^Kàttquee, de govern a gr.vem.
Amb
la funció dlhonor i comiat dél
titat
de
les
mostres
presentades
a
la
Les T-M losft. del canal del Rin i do
es veuran sempre apoíats fira 1 pol mèrit d'aquestes, nron- divo tenor Carles Hac ket ha deixat
«atuació dels turcs, dee> del punt l'Hemc, han oslat posades en estat sancions,
l'opinió dels oliats, en la seva seguin-n una envejable brillantesa, aquest exceUent artista un bon reI ^ V l M a diplomàtic — digué — és dc continuar prestant servei, pels per
totaHltaL — Hevns.
testimoni viu dc ta gran altura on cord de la eeva prunera aotoaclo en
exoeUent i !a huspensió de '-'-t
francesos.
que han arribat la indústria I d co- la nostra dutat
no Signlflca de cap manera la
Continuen realUzant-se actes do saOBRERS I FUNCIONARIS
men; Italians.
Desconeixedor del·púíblic dtít Ltcdi.
nptesa de la guerra.
botatge sobre les Unies telefòniques,
Dusseldorf. 9. — En els dreols
Aqned any. el Govem dTtàlia os no estigué enoertas d senyor Hackel
^ H b r últim I en el que pertoca a la per ia qual cosa ba estat detingut el obrers augmenta cada dia. d descon^Pbsfio del Buhr, TxltxArin drcJara director da Correus Raünger. a con- tent contra els fundonarls que s'han proposa—i així ho bo manifestat ja en l'obra que escollí per al dia del
debut, d «4x0 perjudicà, un xto
a possible que s'arrUvu-a en seqüència d'haver aparegut tallats declarat o tracten dc declarar-se en en diverses ocasions—qne ds còrner- sca
i tndnstrials esponyds pren- la seva actuació. Poc a poc. però. elt
rme a un» lnt«llg*ív.U di- Sil circuits. — Ha vos.
vaga, sonse tenir en compte als per- denta
guin part en tan Important exposi- dots Kmcgatiles d'aquest artista bai\
entre França í Alemanya. —
judicis que alxó ocasionaria a la po- ció,
corroborant d'aquesta manera d anat Xmpoeant«e al nostre púttlk-.
ELS TRENS
blació.
def-lg compartit pels dos pobles, d"es- que no ée d'aquells que es oonvtmç
Dnsseldorf. 9. — El treball en les
Circula d rumor que alguns Sinde proesa, i d seu u legat d'ahi-.!
VAIXELL FRANCÈS PREPARAT
lmi«. ferroviàries da les regions ocu- dicats obrers ban dirigit on ulUmà- trènyer cada vegada més les mútues mneso
A TOLO
pades per les tropes franco-bebniet.. •tnn els ferroviaris, ordenantlos la relacions industrials i comercials. — nit fou ccnt^VIet 1 esdatanL
Havas.
En d pragramn. el primor atrto M
JHfi^. P' — d •••reuer <M>nibn»»e» ha cessat per comr*et.
represa Immediata del treball.
•<E! Batíbcr de Sovílla». de Rossinl, i
^ ^ B u a r à demà oxeroicl& ea aqmeta
Els trens militars dc proveïment
El repartiment dels fons dc l'Im- L e s r e l a c i o n s c o m e r c i a l s els actes primer 1 segon i el quadro
preparant-» per a marxar continuen ftmc'onnnt amb norroell- pert destinats a socómr ds perjude SaniSuIqpId del terceracte de «Sta •
aviat cap a ConsiantlnoWe. — tat — Uavai'.
hispano-italianes
dicats en ta conca del Ruhr. es vo
non». de MasMinet. 19 senyor Hacket
«feotuat
en
mig
d'una
çran
desconRoma,
3.
—
La
Timbra
ha
aprovat
tingué una bona nit i estigué e una
RECOMANACIÓ ALS RENAN6
fiança
per
part
dels
obrers,
els
quals
d
projecte
de
conversió
en
Ud
del
DESCONTENT A ANCORA
envejable cn totes les escenes,
Dnsseldorf. 9. — La nova Associa- taneo qxie. aquest diner serveixi sola- decret de 16 d'agost de 1923, ralatlo altura
velent^e obligat a fcisar la ramança
idree. 9.—Noticies d'origen bri- ció creada per a salvaguardar els ment per íi alentir la rtstotènda i al «modus vivendi» comercial italo- dd
segon acte de Alanon» que cani rebudes a Londres procedents Interessos econòmics re nans, ha re- íiibvend-msr ds cnrplMtS i ajr.r - e.spanyol da 15 d'abril del mateix any. ; tà amb
bon estil i amb magnífic >
Igora afirmen que les tllflmes comanat als comercients í indus- tes.
— Havas.
amplitud de veu.
slons que Céu a Lau'nna límet trials que es neguin a obeir les orLes autoritat* alemanyes han emRoma, 9. — En la sessió celebrada
han cansat en general viu dres dc requisa i « fer remeses a prés una campanya acttvfssima con- aquesta tarda a la Cambra dds dl- I E; «clou* de la vetllada d conssens dubte ,1<65 romancee que
compto
do
les
reparacions,
però
reton lent i especialment ha provo
tra el menjar que os desi.ribueis als pulats, 1 durant la discussió relativa tituïren,
després del segon acto do «MaI grans protestes de tota la premsa comana que s'evlü l'atur forçós 1 que necessitats per les cuines ambulants a la conversió en Del del «modus cantí!
vagi a la vage únicament per or- dels regiments i els agents do la po- tivendl» comercial Italo-espanyoL el non». acompanyat al piano p d mesruna gran part dels membres que es
expresso del Govern del Reich.— licia, prohibeixen que s'acostin- a ro- ministre de la Indústria, dedarà qno, tre senyor Capdevila, en les qualf,
Uneixen l'Assemblea Nacional, dre
que enlloc, se'ns revelà un comitzaat-sa una activa campanya Havas.
bre-las les doncs i els nds.—Havas. amb tota franquesa, ningú ora : més
menys entusiasta qno ell del «modus plet i magnífic artista.
ioada a consegnlr l'aoullaci·s
Foren aquestes l'ària «Care -ScSve J
LA SOCIETAT DE NACIONS'
MILLORA LA SITUACIÓ FERRO- vlvendl. en qüestió.
d.íes conoetàona.
d'«Alalanta>, de Haendel; «Star vic VIÀRIA
Berna, 9. — El ,csp del DepertaMalgrat d'això—afegí acte seguit— no al bel Wol», de Salvaínr Rosa. I
elements extremistes tenen el ment
de política al contestar s la inBerlín. 9. — En un tdograma re- per clrcumtàncies especials que con- I
^npósit d'oposar-ae que slan rep re- terpel·lació
feta per un diputat so- but par l'Agencia Wolfí s'anuncia corren en l'assumpte. Jo prego a la dues cançons nord-am«ricane6: «Th.·ïu'n:
ies negociacions ara mterrom- cialista sobre
Gal for o Garderu*, do Teresa dd
la no intervenció de que la situació ferroviària ha mlllo- Cambra que aprovi d projecte.
a Lausona. — Ha vas.
Riego. i «Duna», do JosAphiné M
Su'asa amb relació a la Societat de tai jumvfbtonent en el <f'.elrtKe d'Li
Fén
veure
que
Espanyn
estableix
1
GUI. El senyor Hacket cantà amb exNadons sobre la qüestió dd Ruhr, sen. — Havas.
FRANCA I CL8 SOVIETS
en
el
dit
«modus
vlvendl»,
quo
els
quisida correcció i exceUcm ^ato»
declarà que la intervenció de la SoParís. 9. — Alguns periòdics ban cietat de Nacions no podria ésser efi- EL PREU DEL CARBÓ A ALEMA- beneficis atorgats a determinades na- les mdt ibe-UeB àirles de Haendd 1 Salcions,
sols
podran
ésser
aplicats
a
;
vator «osa, però on estigué cn son
qoo el Govern francès tenia el caç sinó en el cas que totes les
NYA
altres, e canvi de beneficis especials. | veritatole element, fou en Ics cançons
lünoble han presentat al reprecen- parts, indi ús Alemanya, donin la seva
Berlín.
9.
—
El
preu
de
la
tona
de
Per la nostra part — digué — oo americanes, que contà impecableròslt d'enviar una personalitat acceptació.
carbó gras dd Ruhr s'ha pujat de podem otorgal aquests benoflds, i ment. A nosaltres en plagué sobretot
jlíüca perquè s'entrevisti amb re68
100
marcs
a
10.350
marcs.
—
HaAfegí que per altra part, resultaria
per consegüent no ens queda osp més la «ogema, d'una fina musíoalitat i
J^tsemants del Govern dels soviets. intempestiva
o prematura aquesta vas.
camí que concertar un altra tractat. sentida expressió, la qual d seB a i els centres oficials es neguen intervenció, perquè
d'aquesta manera
El ministre declarà després, que en nyor Backel féu una verifoblo
TELEGRAFIA SENSE FILS
fer declaracions sobre aquest aa- d Consell federal suís tancaria el
d
més breu possible, inidarà ; creació. iEl pútíllc exigí cl ttls d'aimpte. — Havss.
Bertín, 9. — Amb motiu ds la nega- les termini
camf a qualsevol petició ulterior que
negociacionspertinents amb d I questa inspirada i original cançó I
en tot cas es referís a interessos le- tiva del personal de Correus, Telè- Govern espanyol, per a arribar a la | tributà al senyor Hacket una ovació
A ESMIRNA NO PASSA RES
sionats greument l relatius a Ja ma- fons l Tdègrafs de lliurar los línies conclusió d'equest tractat nou. tan veramem extraoidinària, amb obscLondres. 9. — L'Agència Beuter teixa Suïssa. — Ha vas.
a les autoritats d'ocupació, aquestes necessari. A aquest respecte assegu- qms diversos i oorones de Wor en
publica la angüent informació:
han procedit s la instaltoció de nom- rà que d l , personalment, serà «n de- abundància.
fins aquesta nit no s'ha rrtmt a Lonbrosos llocs de tdegrafia sense fils.— fensor de la dignitat del poble Italià.
NOIS CONDEMNATS
[dres notícia d'baver-*» produït el
Ha vas.
Uàstiraa qnn d eenyor Hacket nc(
Magúncta,
9.
—
Han
estat
condemAoabà dient que únicament es con- hagués
menor incident desagradable a Es- nats a penes entre vuit i quinze dies
començat per aquí la seva g/-.
certarà
el
futur
tractat
comercial
;
LA
PROCLAMA
D'EBERT
INTERmirna.
tnocló d'aquesta temporada 1 ens hade presó oorrecc.onal set nois de quinItalo-espanvol
sobre
bases
d'una
es'
DITA
fet conèixer més n«>*lca d'aEn els centres autoritzats dinen ze a vint anys que en la manifestaIgnaltat de condicions entre els 1 gués
Berlín, 9. — Les autortlnfe france- tricte
questa nordnmertcana quo d l Interque la situació, encara que delicada, ció efectuada a favor de Teyssen es
dos
paíso».
—
Havas.
preta i CIM Ai de falsó tan soabada 1
no resulta Ja tan greu. Si els tur* distingiren pfr llur actitud tumultuo- ses han prohibit la circulació de la
proclama dd president Ebert «Is hacncisadoral
*\ m <k....
no ban fet res cn «Is primers mo sa.—Havas.
bitants dd Buhr en els territoris
Al finalitzar la represenfariò. el
ments no és de creure que ho ifacln
ocupats. — Havas.
N o v e s
J u n t e s senyor Hocker. Juntament amb «A
ara que estar, considera1 Icmcnt reLE TROCQUER A BRUSSEL·LES
mestre Psdovainl, tan apreciat del
íorçades les forces navals britàniL'OPINIO DE MR. REED
Brussfl-lcs. 0. — "El ministre d'Obres
nostre püMic, l els artistes senyores
ques ea aigües d'Esmirna
bres públiques, senyor Le Trooquer,
Paris, 9. — Tdegraflen de Nova
El Consell Directiu de la Coonera- Krefi*«tl i SaMass^irre i senyora
©emès. no es creu que els turcs arribà a la l'20 a aquesta capital, York als periòdics, que d senador tiva de Periodistes per a la cons- Ghlranl!«rrt,
Olaizola i Re*>annte, tn.
desitgin orovocar ca? conflicte, puix acompanyat pd senyor Hertsetta, i per Pensilvània, Mr. Reed. ha diri- trucció de Coses Barates ha quedat ren a^omlKlats
amb entusi.-ufe-. i
s'ha
dirigit
immediatament
d
minisque no tenen més que algunes bagit nna carta a l'iAllonça Francesai, constituït, en virtut de la darrera llargs oplaudlments.
teri
de
Negoois
estrangers
on
se
ceteries costeres í uns quants canons
de Nova York, en la qual, entre al- renovació reglamentària en la forPot restar ben satafet «) ennvoT
lebrà una conferència motivada per la tres coses, diu que dia per dia aug- . ma següent:
de gran albast.
Hacke-t gier la Impreera* immUIo-ib^
Pèr altra pan sembla que els ele- necessitat dc. precisar d'organització menta a Amèrica d nombre de p*President, don Joan Josep Pou de
sones qoe estimen que posats els E» | Barros: v'.i^-presrdent, don Xavier que datxa en d nostre ptiUic.
tQeuu motlcrato dc cunvoii^oUe Súií traosporlti al JRUar. — llavas.
J. I * , . .
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í?OTES POST-CONFEflES'CIA : 0)
PESSIMISMES l BSPEBASCES
ün paràgraf de Sainte-Beuve:

Rampells

de

bogeria

L

A bel·ligerància que han aconseguit aquests dies a la capital
de l'Estat espanyol les rumors més absurdes i les versions
més fantàstiques demostra una absència tan greu del sentit de la
realitat que a qualsevol observador estrany li semblaria inconcebible o la creuria producte d'un estat coUectiu de bogeria.
Les causes mateixes que han volgut servir els inspiradors
d'aquests rampells de bogeria resullteo enormement compromeses en admetre com a possibles aquestes coses tan absurdes...
Parlar d'una expedició, en la qual els caps d'un exèrcit actuéssiu com a soldats, és desconèixer l'essència mateixa de la institució militar i la missió de comandament d'una oficialitat. No
parlem ja de la possibilitat eventual de l'aventura ni de l'efecíiva aptitud de volumtat per a realitzar-la. La sola hipòtesi d'una
expodidó semblant ja constitueix per a un exèrcit, en el sentit
orgànic de la paraula, un greuge més real que no pas tots els
altres greuges la vindicació dels quals era cercada de faisó tan
insòlita.
Creure seriosament en la possibilitat de constituir ara a Espanya un ministeri de caràcter militar és viure d'esquena ai la
realitat.
Imaginar un hom com a factible la reproducció a Espanya
d'una mena de feixisme i d'una mena de dictadura a l'estil de
Mussolini, on no existeix ni la vibració ciutadana que produí cl
feixisme ni el MussoKni que pugui recollir i endegar aquesta vibració, és demostrar que no ha estat copsada l'essència del moviment feixista pels mateixos que voldrien copiar-lo i reprcduir-lo.
Davant de totes les coses absurdes que aquests dies han, estat
«collides i comentades com a possibles a là capital de l'Estat
espanyol, un observador imparcial es pregunta : Quin vent de bogeria ha passat pels centres polítics i Ifes redaccions dels diaris de
Madrid? quins elements han pogut esdevenir interessats a promoure una situació caòtica que posés en perill totes les coses
que deien defensar? quin esperit catastròfic ha inspirat hipòtesis
i actituds que no podien reeixir i que, si haguessin reeixit al
capdavall, haurien produït com a conseqüència fatal un enderroca^
ment anàrquic?
Sfi, 'passat el brogit inconcebible d'aquests dies, algú valgués coUeodonar les fantasies arbitràries que han estat acollides
com a expressions de segments de l'opinió pública, tothom veuria
Ja inanitat i la buidor de certs moviments i de certes actituds.
I el més terrible és que aquests rampells de bogeria poden influir
realment en la governació d'un país i produir qualsevol dia catàstrofes irreparables...

«nuímiinmiaiimnmmiïnnuiuimnmmiíiHmiM^
R e c o r d a n t e l B i s b e T o r r a s ra, projectà la gran He! de l'Amor al
damunt de tota la nostra generació,
donant, com E "ba dit, «cintadania divina a l'ànima catalana».
EU, recollint el fet natural, l'enJoià amb els encants <ic la Gràcia.
El seu sacerdoci fou sempre actiu.
Comprensor màxim oe Catalunya,
ens féu comprensors a nosaltres que
Set anys ban passat d'ençà que a el seguírem des de les nostres gleves
la ciutat de Vicb clola els ulls a la amb l'esperit de docilitat 1 bona fe.
vida temporera el bisbe Torras 1 Ba- I encara ens amarga d'haber-lo conegut després de l'hora Prims!...
ges.
Quan l i arribà el tom de la mort,
En morir ell, la nostra joventut assolellada pels fulgors del seu òptim posat que fou en el llit de l'agonia,
i universal magisteri s'arrupia «o un intenaiflcà, per gràcia singular de
plany desolat. A l'endemà en reve- Déu. el seu magisteri de Monarca.
nlem, però; i ben esperança^ al- En aquest fet i en les paraules del
trament Moltes coses eren i són bisbe moridor. Nostre Senyor parlà
en llavor dintre ei nostre seny i el a la gent catalana la paraula masnlnostre cor amb espera d© futures nai- flea de la Providència singular.,. Fem
xen ces. Les bi sembrà t'exemplaritat memòrial
Set anyades són closes d'ençà que
d'aquella vida 1 ü consell saplentísslm de la seva veu, d'augustes efi- el bisbe moria, mes Ell ens és tan
càcies. Les b! arrelà la cremor de la present avui com quan ei vèiem amb
seva doctrina, no pas seva. sinó de els ulls de la carn i ens era donat
de fer-U homenatge personal, besanl
Oui l'envià.
Dee de l'obsoura feixa de les terres la seva pastoral amethlsta.
... I és que la Mort, que ea xucla
de Vich, on el posà Déu en regiment
de les ànimes, el bisbe Torras predi- la carn 1 els ossos i tot el fallíble
cà un llenguatge universal a totes dels homes, no té cap regència al dales gents catalanes. I l'entengué el munt dels esperits 1 per manera sincomparet, la vídua planyldora, el noi, gular damunt d'àquells qui regnen
amb doblo corona d'emulació i de sant
l'obrer 1 el governant.
Menà, de cara al oel. la renaixen- estímul damunt una llar o un poble
ça del nostre poble, prodigant la sal 0 una pàtria..
MN. LLUÍS G. PLA.
Incorruptible de la veritat a les raLavs Deo.
ms cl es dòcils de catalans creient*
En el tapís del oei de la Pàtria dibuixà, amb mà ungida. es grans traços dels valors del Renaixement, acAUTORITZEU LES NOTES DE T.ES
centuant-ne les ratlles eternes.
^mb un lluc sapientissim prefor- QUALS ENS PREGUEN LA PUBLICAmà les ecüvlfats per venir, en l'ordre
CIÓ. AMB UN SEGELL O UNA FIRc-pirit.ual 'DocuH et feclt».
Mcnarca espiritual de la poetra ter- MA QUE ENS SIGUI CONEGUDA.

EI Monarca espiritual
de Catalunya

i

1f

fi
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El plabiscit de LA V£ü DE CATALUHYA
Format

gran

o

format

petit?

E l format gran és el del tamany d'E! Sol o Las Nottcias,
El format petit és l'actual de LA VEU DE CATALUNYA.
La votació dóna, fins ara, el resultat següent :

«Decldldamenl. m'apar que els atfers
FORMAT GRAN
2.028
humans segueixen una corrent! a que
FORMAT P E T I T
5.912
els separa, cada dia mós pregonament 1 sblsmàtica, del gust l de l'esAgrairem als nostres lectors que omplin el butlletí seperit literari de lUinfiguitat i que. en
güent i el trametin a la direcció, carrer d'Escudellers, 10 bis, tan
l'esdevenidor, només serà una selecció molt darera d'homes l'encarrega- aviat com els sigui possible.
da de servar la tradició intacta i de
vetllar pel íoc sagrat.»

En
E l temps en què Sainte-Beuve escrivia aquestes Unies autorUzavtí, en
veritat, el seu pessimisme.
de..
Què no hauria escrit, pensem, si
hoffu&s viscut en la inteUectual contemporaneïtat absurdament distreta i num..
grosserament perocupada alhora dels

.~ prefereix que L a V e u de C a t a l u n y a es publiqui

en format \a;Z a>

nostres dies!

/. per tant, heu's aquí un petit
poble, una personalitat ètnica, politica
i geogràfica incipients — la nostra Catalunya. — que per damunt de tous
les dificultats espirituals i materials
es llança a la suprema aventura classtcltianl, esperonada per qualques
escollides i isolades fortes manifestacions humanístiques que s'afirmen
amb renovada vigoria ai seu eníom.
amb el ferm i decidit propòsit de marcar-hi Vempremta definitiva d un nou
Renaixement.
La selecció dels esperits que s'han
imposat aquesta tasca, tan aquí com
arreu, serà, sens dubte, clarera, com
molt bé preveia Sainie-Beuoe.

E l que sigm clarera, peró, no és
de lamentar. Ans al contrari. Car

«ffuesr clara)anjent particular, per a
dir-ho així, implica, «n el fons, una
màxima garantia.
L c màçtma garantia (tunn possible feciauLa general irradiació.
JOSEP MABIA JUNOY

(1).—Serial de textos «ine restaren excIonM,
per raons diverses, del cos central de la
nostra conferència da Tarragona; «Kls claaslcs Grecs i Llatins, nostrats».
Vegi's LA VEU PE CATALUNYA. Datet
6,7i8defebr8r.

Dietari
10

carrer

històric

f e b r e r de

1907

MOR A BARCELONA EN MANUEL
DURAN J BAS.
Nascvi a ia nPsira citttal el 13 de
rlovembre de 1883. de família próeer
pel cultiu de la ciència, puix el seu
pare era metge del Rei, segut els estudis eTadvocat, mereifíenl el doctorat
a la nostra Universitat, per concesbtó
especial. De bell OHJUA-A fou professar auxilMs de la Vnivcrsitai, suòetitulra a E n í f a m d-Eíxalà a la càtedra de Dret civü.
Professà també la càtedra d'Economia poLÍÜca i Geografia mercantil
a l'Escola de Comerç (iStó). retornant
a l'ensenyament universitari com interí, t després en propietat, en l'assignatura d'elements de Dret mercantil i penal. Regentà diverses càtedres
de la Facultat.
Al mateix temps s'inicià en la carrera administraUva. Secretari de l'Ajuntament des de 1852 a lí&i. ocupà
diversos càrrecs, en. els quals revelà

grans iníotíiííues, compartint aque-

lles tasques amb lo. intervenció en societats cuLturals com la Societat Filharrnòntca, l'Acadèmia de Bones Lletres, dc la qual fou president, l'Econòmica d^Amics del Pals, l'Acadèmia
de Maïsprudèruüa i Legislació, VAte·
neu Català, cl Barceloní, etc.
Senti també la pruïja del periodisme, i a més del cBoietín MvnMpalt,
periòdic dadmlnistracló local, formà
com a nfjdactor en oap en .El Locomotor» 1(3849), CTI «Ei Bíen Publico» i
en el *Diarto de Barcelona» (1854-56).
Fou condcixeble de ReynaLs i Rabassa, Pi i Margdll, Coll i Vehí i
Valls i Pascual, aimb alguns dels quals
institut la Societat d'Amics de la Instrucció A eíl es degué la Fundació
SaviQny a Espaaiya, inspirada en sen»

(Signaturst

(U Cal esborrar el format qtio no plagui.
«inniímumHnuiiniimiiiiiimiuiiwiiiiiiiPuii^^^
ttmcTits històrics, que desprès ha tret
formosa florida.
L'amor a la terra cl portà a la presidència dels Jocs Florals, i en la seva
carrera política., de diputat, senador i
ministre, en els dies en què després
del desdstre colonial es cregué que
Catalunya infondria nou valer a Espanya (el programa d'En Polavteja
i fiAlcaldia del doctor Robert, que
senyalaren í'Iníci d'una parcial transformació) es mostrà sempre defensor
dels interessos morals i materials de
Catai.Jínya.
En fer-se la Restauració borbònica
podia haver estat el cabdill a Cala,
Lunya dels que la feren; però En Duran i Bas era conservador en el sentit històric i no en el deX partidisme
d'En Cànovas. Exercí influència sobre la oonscièrida eoHectiva per la
»eva honorabüitat, dar concepte dels
esdeveniments i energia dels públics
interessos, però la íatca dels que tenen de la política un concepte arbitrari no era la seva-, quedà aquesta,
com obra de partit, a mans d'£n Planas i Casals i d altres.
D'aquí el. prestigi que en totes les
classes i partits gaudia aquell venerable vell, corbat pel pes de vuüanía
ríínc anys, però de rostre enèrgic,
lleoní, dominant, que encloia un clar
cervell. Per això no tenia enemice:
eta venerat i volgut. El degà de la
Facultat de Dret. el Rector de la nostra Universitat, I home prestigiós superava el conservador i feia pressentir la revolada que les mateixes
classas despertí pròcer havien dexperlmeníar anys a venir en bé de Catalunya.
D'aquí el respecte que el seu nom
ha merescut com a sagrada herència
del que fou qualificat de llum intellectual i sentimental de la terra i que
sempre obrà a la catalana.

món del coneixement del que és Barcelona, i en especial de la insuperable magnificència que v aguanyaat
l'obra de Montjuíos.
Per al «primer acte» de l'Exposielí
gran, estaran habilitats els dos palaus que flanquegen l'escalinata central, amb una superfície coberta da
28.000 metres quadrats; cosa que cep
altra ciutat del món pot oferir.
Quant a la concurrència <rcrpo.
sitors, està des d'ara assegurada;
car no queda espai disponible. Da
l'estranger, el més interessant per a
nosaltres és el moble francès. Dones
bé: les dues associacions de París,
moblistes i artistes decoratius, ban
augmentat l'espai soUcitat, que agafa una sala senzera de 2.000 metres
quadrats, en la qual, el mateix qua
en les altres seccions, la dacoradó
i el moblaíge es completaran formant conjunt bells i instructius, caçada un Isolat mitjançant enginyoses disposicions arquitectòniques.
Tals foren, en compendi, lee explicaciona del senyor Cambó, que s's»
niran precisant ,en avançar els treballs d'habilitació al "Palan de Llevant, de planta iguaí. però de distribució 1 ornamentació distintes.

Per lensenyament català

En el darrer Consell Directiu da
l'Associació Protectora de l Enseny^n Catalana varen ésser presentats i acceptats els següents socis
col·lectius: un d'honorari, l'Ajunfament de Ripoll: i els 3 coUectjus amb
caràcter numerari, la Federació de De
pendents de Catalunya, Aleneu Igualadl de la Classe Obrera, d'ïguaiada.
i Centra Autonomista de Dependents
del Comerç 1 de la Indústria, de Reus;
i els individusüs següents: 70 socis
de Barcelona. 3 d Horta. 3 de Sant
ESPICOLAIRE
Mart, un d'Almóntar, un de Badalona,
-i de Camprodon. 3 de Cornellà del
Llobregat, un de Figueres. 2 de Gironella, 2 de Girona. 8 d'Hopitalet del
Llobregat, un de Morell, un da Montgat, un de la Poble de Lillet, 8 de
Reus. 8 de Sabadell, un de Sant Celoni, un de Sant Vicens dels Horta,
EN GAMBO
14 de Santa Cristina d'Aro, un de Soiius. 9 de Tarragona, 17 de Terrassa,
I LA PREMSA BARCELONINA
í de Vilafranca del Penedès, un da
•Dijous el senyor Cambó, comiísart Vllavert.
de Paris. 10 de Rosari da
de l'Esposició, va reunir al seu Santa Fa 3Total
de socis nous. 188.
despatx de les oflclnes de Montjulch
ris representants de la premsa, a fl
Havent-hi a Santa Cristina d'Aro
d'explicar-los la transcendència de la
Ja propera Exposició del Moble i De- nombre suficient de socis per a cons,
tltulr la Comissió delegada, s acordà
coració de l'Habitació.
delegar el senyor Ramon Clust perAquesta exhibició monogràfica, va què en gestioni la constitució.
dir èl senyor Cambó, ha d'ésser transcendental. Ja que no és solament
precursora, sinó preparatòria de la
vinent Exposició Internaciónal i Espanyola- Espanya, tota Espanya,
l'Assocompta poc en el restant d'Europa — L e s lectures de
va observar el senyor Cambó.
ciació Catalana d'EstuL'Exposició de l'any 1888 fou. com
a concurs Internacional d'expositors
diants
í de visitants, un enorme fracàs. El
seu major èxit — va afegir — fou diUN ULIBRE INÈDIT
nàstic: proclamació de la regència de
DIEN 1LU1S BERTRAN I PDOAN
donya Maria Cristina davant de les
esquadres dels gran Estats, per aconAvui, dissabte, a tres quar's d*
seguir l'afluència estrangera a l'Ex» set de la vetlla, a l'esiaage de l'Asposició futura, han pensat ells direc- sociació Catalana d'Estudiants íMéators de l'obra en les exhibicions mo- daz--Vúfie2. 3, principia). En Unís
nogràfiques que la precediran, 1 a les Bertran i Pijoan, dona..-. a conèixer
quals seran convidats els especialis- els poemes que han d'integrar al
tes de major rapuladó en diversos seu interessant Utbre. de propera po
paísos.
Dur-ació. dit «Les estacions».
Així preveu el senyor Cambó una
L acte. com d« oonsuetud. serà p^i"
successiva 1 creixent difusió en tot el hlic.

L'Exposició del Moble
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L A V E U D E CATALTTNYA!

utlletí

internacional

9 de f e b r e r

de

1923

'Acl·lfüT

EL «BUTLLETÍ DELS MESTRES»
El •Butlletí dels Mestres» del dia
primer de febrer de 1923. porta el següent sumari:
•Els flns i el control. — Pedagogia:
Llibres catalans per a nens. per A
Martorell. — L'escola unificada a Catalunya. — Vida Escolar: Les ciències
físiques a l'escola, per G. Triglner. —
Pluges a Catalunya durant l'estiu de
1922. per J. Febrer. — Els assaigs de
la Mancomunitat: 'El mètode preventiu
en l'ensenyament de l'ortografia—Llibres — Revistes — Notícies breus

El més gran plaer d'una gran dama

E

L S diaris s'han ocupat persistentment, aquests dies, de Ica
intimitats del senyor Guillem Hohenzollem, un cert emperador que va haver de plegar i que ara mata les hores com pot
en un poblet holandès. Ni deixant l'ofici no s'ha pogut sostraure a la notorietat. Hom parla de si s'ha fet rejovenir, si U
ha provat o no, sf als seus fills els ha vingut a repèl que el senyor Hohenzollern es tornés a casar, i si la segona muller porta;
o no porta les calces. Es possible que el repetit senyor es sentí
afalagat per aquests tributs de la tafaneria universal. L a WK
torietat, sembla, és dolça al cor dels mortals. Quin home és U4
poc vanidÓs que no es miri d'esquitUenbes al mirall mentre el bar»
ber prepara d sabó? I quin home és tan esquiu envers la
torietat que fugi de l'acció imminent d'un repòrter fotogràfic d
d'un operador de films ? A les piràmides d'Egipte, generacions j
generadons humanes hi han gravat lletres — el soldat romà cont
d turista anglès — amb un esforç patètic per a dxir de l'anfl*
nimat. Per a enfdnar, baldaroent no fos sinó un instant el dir
de la gent, hom ha comè^ acdons heroiques i atemptats personals. — I, tanmatdx, amb cap cosa no és tan cruel l'escombra"
dd temps com amb les escombraries dels intents fallits de noto*
rietat. Per cada home que veu assegurada la coneixença del sea
nom per unes quantes dotzenes de persones erudites d'un petit
nombre de generadons, hi ha milions de persones que han tràmit
als diaris 'les noves d'on estiuegen, o han escrit versos, o ha4
estat regidors, o han saludat el públic — militars vencedors 4
cantants d'òpera — entre corones de llorer i vds de coloms, o haflj
estat inventors o han estat apatxes, i ara, aO caip de poc tempaj
senten tan esborrades llurs imatges en d passat precoç, que gai*
rebé podrien fer com aquells cinc reclutes que es van anar a re»
tratar — conten — i quo en acabat, amlb la prova de la fotografiai
a la mà, tot dxint de la barraca del Paraüd es disputaven al vol£
de qui era cadascú que hi havia al grup, perduda la memòria! dd
llur collocadó i essent dubtoses les identitats.

Diuen els telogrames d'Angora que una part de l'As«emifiea ' de la premsa consideran toaoceçtables las
'
conoeseione fetes per Ismet Patxà ala aliats a la Consrèncaa de Lausana i en dpmane" l'anul·lació. Aiageixem que aquesta
Ueixos elements, la influència dels quals sembla tan decisiva, s'oen enèrgicamant a la represa eventual de les negociacions.
COMISSIÓ PROVINCIAL
Si aquestes referències responen , a la realitat de la situació, reeLa Comissió provincial ba despatesvaides les darreres eeporamces que enoara conservaven «Ja
«Is següents assumptes:
després de fracassada la Conferència de Lausana. A Londres xat
lExempoió de subhasta «oUioitada
la Parfa esperaven que els turcs acabarien, por signar el Tractat de per llAQuntament de Sant Feliu de Llo"in, convençuts de la unió exóatent entre els aliats. Però els turcs, bregat per a realitzar les obres d*
de nínxols al CementiEHsdn exactes les referències que ens inspiren aquestes ratlles, lluny construcció
ri d'aquella localitat
mostrar-ee disposats a signar el Tractat de Pau, semblen decantar»
Recurs d'alçada interposat per don
a prosseguir la guerra.
Josep Torrent Rosell contra l'acord
Segons diu de Constantinoble estant el corresponsal del Times, de l'Ajuntament de Calella destítuintlo idel càrrec d'Administrador
ta part de la premsa kemalista es plany que fos sigoal a Mudània I de
Consums.
que deturà la marxa irresistible dels victoriosos exèrcits • Autorització soUlcitada per l'AjunAltres diaris enyoren els vells procediments de violència que tament de Montmeló per a hipotecar
atea vagades els donaren la victòria. El mateix Mustafà Kemal, un edifici en garantia d'un préstec
la Caixa dé Pensions d'aquesta
atestant Les preguntes que li feien sobre la situació present, ba amb
capital amb destí a la terminació
anunciat aquestes significatives paraules: «FINS AHA, la diplomà- del mateix.
que ha obligat les tropes a romandre inactives, no ba obtingut un
Dictàmens proposant l'aprovació i
ftniqult dels comptes municipals da:
at satiafactori».
Mollet, corresponents a l'any 1919-20.
La ruptura de les negociacions de Lausana ba vingut per les
Fonollosa Pobla de Lillet. Sant Uofinancieres i econòmiques dal Tractat i per la necessitat i renç Savalí. Sant MaM)eu de Bages,
trobar una fórmula efioaç de protecció per a les persones 1 les Santa Fe del Peneds l Sentfores, cor^•ptetote dels estrangers que segueixin residint a Turquia després responents a l'any 1920-21.
abolició dal règan de capitulacions.
LA CRÒNICA OFICIAL
|Aquestes clàusules eren, precisament, les que més interessàvem
3ça. El Temps, de Parts, venia sostenint la tesi que França
S'ha publicat el mhnero 12 de la
iia acceptar la ruptura de les negociacions de Lausana per a Crònica Oficial de la Mancomunitat
els interessos britànica. Però la ruptura ba esdevingut pre- de Catalunya.
Porta el següent sumari:
en la defensa d'interesses que afecten a França tant 0 més
Presidència. — Assumptes general?
Anglaterra. I és per això que a darrera hora, davant l'obs- Palau de la Generalitat; Negociat
ló dels turcs, mentre Lord Curzon qualificava llur actitud d'to- d'arquitectura.
E l men primer punt contra d desig de notorietat és, doncs,
Cultura i Instrucció. — Centres
oraBxlt M. Bompart la denunciava com un crka contra la civïlitacadèmics
Institut
d'Estudis
Catala
convicció
de la seva gairebé absoluta impotènda, de la sevai
neó.
lans: Secció Filològica: Estudis de
pueril
i
grotesca
impotència. Però això encara seria un defecte
Els toros han aconseguit, doncs, amb Uur actitud irreductible Toponímia i Onomàstica. Serveis
1 orbe -superar als antagonismes que separaven als anglesos i els cientfflco-adminisiratlus: Junta de suportable, vist que moltes de vegades hom cerca la noborietaí
Mètode Montesori. Ensenya.
franceses en la qüesüó d'Omont. França i Anglaterra, unides altra ' primari:
ció General: Mapa Geogràfic de Ca- per a tolerar-se a si matdx, o per a contrapesar la influència de
volia per la força suprema de Ttaterès comú, presenten ara un front j talunya; Laboratori General d'As- la sogra en la llar, o, simplement, com un pretexti per a eixia!
jfffP* bï« exigències turques. Itàlia, naturalment donaries totes les cir- . saigs. Museus, Biblioteques 1 Arxius: de nits.
i Junta de Museus de Barcelona. BiBtàncls, secunda aquesta actitud d"Anglaterra i França,
biloteques: Servei Central de BiblioPerò d meu segon punt contra d desig de notorietat és méa
kl així eia turcs, per Uur intransigència i llur manc^ de com- | teques
Populars; Biblioteca de Catal ò ó 1 de percepció de la realitat, s'exposen ara a pondre tots els lunya: Biblioteca del. Consell de Pe- greu. E l meu segon punt és que aquest desig és artemptatori 4
'r>,-m * !
victòria de Micràsia. Lanmistfci de Mudànla havia 1 dagogla; Biblioteca Popular de Bor- la llibertat humana. No parlo de la llibertat heroica, la d'un
l'annisticl de Mudroe. L a Conferència de Lausana havia ges Blanques; Biblioteca Popular de moment sensacional, sinó de la quieta, fresca, conícrtable Ilibertal
el Tractat de Sóvres. L a rapataneria extemporània dels | Figueres: Biblioteca Popular de de totes les hores. Parlo d'aquella llibertat que constitudx I4
turortela posa en perill d'esborrar ara la Conferència de Lausana 1 • Valls; Biblioteca Popular de Ven- natural atmosfera de la vida privada autèntica, amb les seves amis*
drell- Ensenyament: Ensenyament
l'annitucl de Mudàma.
prlmri: Mètode Montessori. Ensenya- tats escollides i no imposades, amb d seu assaborí ment dels plaers
ment normal: Estudis Normals, Ense- naturails, amb ds seus lleures, amb els seus silencis, amb fa
nyament professional: Escola d'inJOAQUIM P E L L I C E N A I CAMACHO
fermeres Auxiliars de Medicina; Es- seva contínua plastidtat; aquella vida tornassolada de secrets |
cola Professional per la Dona. Ense- de confidències, en la qual podeu alliberar-vos de la gent enuí«WW^MiHimMiímiiiiniiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiniinniíinrMiinimiiiiiHHiB^
nyament domèstic. Ensenyament tècnko-industrial: Escola del Treball: josa, ésser amat sense barroeria, ésser obdt sense que ningú se
Escola local d'Indústries de Teixits n'adoni, desaparèixer dins una multitud o evitar tota interrupdd
de punt de Canet de Mar: Educació en un téte-a-téte, desfer-vos de vós mateix o considerar-vos amtí
física. Servei de difusió i vulgarització: Extensió d'Ensenyament tèc- benignitat. Per aquesta amor de la llibèmma penombra, m'as»
nic: Publicacions: Personal. Vària.
toraria d'ésser rei dd petroli o un campió de boxa o d primer,
TX DEL CONSELL PERMA- Cultura
Agricultura. — Escola Superior a mà dreta, de la colla de Sant Mnç. Desitjo vivament que el
Regulació i extensió del servei de d Agricultura: Curs preparaiori i cambrer dd meu restaurant, d meu barber i la meva portera ndt
Secció d'Ensenyament postal Serveis
Bibliotecàries
'65. camins i ponts
Aprovació de les bases per al fun- tècnics d'Agrtonltura: Direcció dels sàpiguen que jo escric L'única cosa per la qual em reca d'haveí
uació dels treballe en les cionament de la Institució Escolar Serveis tècnics d'Agricnlkir·; Servei mai escrit, és per la nrica de traspua ment que aiixò pugui haque es realitzen per adjmnis· d'Estudis Superiors, creada per l'As- de terra campa-. Campanya de sembra
ver tingut Definitivament, m'estimo més la llibertat que no pas
semblea de la Mancomunitat en ses- mecànica; Ser/ei de viticultura 1
^^ovadó de la relació valorada 1 sió del dia U de febrer de 1921, amb Enologia; Servei d'Arbres fruiters; la notorietat. M'estimo més ésser home que no pas ésser home
cacíd addicional corresponents l'objecte de proporciouar als estu- Servei d'acció social agrària; Labora- de lletres. Estic amb Esaú, mil vegades. I sóc com aquella
•Bpediem de revisió de preus del djanis de la Universitat i als estudio- tori d'Anàlisis: Cursets de divulga,
de He obres de nova cons- sos en general que desitgin adqu'rlr ció; Mapa agronòmic de Catalunya: gratí dama, que havia estat regina de tants de "balls, i havia fet
Ió del camí veïnal de Masalco- un nucli de coneixements especials Servei de Repoblació forestal.
tan nobles viatges, i tenia automòbils, i era presidenta de tantes
^ ^ ^ ^ B ]a carretera de berós
en un camp determinat de la ciència
de coses, i havia conegui tants de bells meteors mundans o intdTelèfons.
^^^H>vació dels expedients de revisió els mitjans indispensanles per a la
Ferrucarrüs.
lectuals, i que un dia, havent-li jo demanat quin era el més exde flfeus de! contracte ue proveïment seva completa formació.
Carreteres, camins i ponts. — Cons- quisit moment de la seva vida, mirà a son volt, i després, dede B l r a destinada a la carretera de Agricultura
trucció; Reparació 1 conservació; MaSanliBm de Llobregat a La Llacuna,
cantant-se'm, em digué en un moment de veu baixa, íntiina j
Treballs de les seccions d'Arbres terial: Arbrat; Personal: Vària.
quJAetres 8 ai 19; del contracte de
Beneficència i Sanitat — Benefi- — En arribant d'una festa, treure'm ks sabates novea i posaçlée obres de reparació del pont de Ver- Fruiters, Terra Campa. Viticultura 1
Enologia, Ramaderia 1 Direcció.
cència: Manicomis: ingressos, sorti- me'n unes de velles
oet apbre al Segre.
Concessió d'un curset de vuit UI- des i estades; Obres; Sessions de les
Apjbvactó del projecte reformat del
de Govern dels Establiments
Tveïnal de l'estació de Sant Guim çons al Slndièat Agrícola dol Ven- Juntes
JOSEP CARNER
Beneficència: Barcelona; Lleyda:
Cervera a Torà. per Freixenet. drell, sobre el cuitin de la vinya, ar- de
Tarragona.
Vària:
Memòria
relativa
bres
fruiters,
ramaderia
i
acció
soItpaiau. Vergós i Mo.Mntfalcò. tro- I cisi agrària.
a la lluita contra les malalties men- wniiuiimuiHnmuuMUiiiHiiUHiannmiminnniïraM
f primer i segon.
Organització d'una campanya de tals. Sanitat: Personal.
provacló dels següents projectes,
Política social.
dralbes posseeix el comte de GüeU
l'acord d'anunciar la corresoo- poda de l'olivera en diversee comarques de Catalunya.
Hisenda. — Propietats: Pressupos- L ' i n f a n t
F e r r a n i de Sant Pere de Ruiseuyada. en la
kt subhasta:
qual s'estatjarà l'Intent.
Celebració d'un concurs de bestiar tos; Contingent: Arbitris; Emprèstits;
proveïment de pedra destinada a
A la terda. visitarà les obres deS
[carretera de Montesquiu a Berga, porquí a Vich i a Ripoll. J de bestiar Personal.
a Barcelona
Paleu Reial i assistirà probablemeol
cavaller a l'Empordà
plòmetres 29 a 39.
a algun altre lloc.
Cooperació de la campanya contra
oveiment de pedra destinada al
A la nit, en la finca del comte dà
91 efe Navarcles a Talamanca, al l'ús fraudulent d'aloohols Industrials.
GQell. se celebrarà un àpat ds gala,
ai de Vacarisses a l'estació d'Olesa, Beneficència
Avui, en l'exprés de Madrid, arri- després del qual anirà a la funció
camí d'Olost a la carretera de
Tràmit d'expedients per a la recliv
baré a aquesta capital l'inlant En de3 Liceu.
da ijiifiuin^ a Sant Quirze de sló de diversos dements pobre*
Ferran de Baviera. qui baixarà del
Diumenge, al matí. presenciarà un
en eü baixador del Passeig de porüt en él local del Reial Po!o
(Està gairebé restablert de l'ecoés tren
EL PRESIDENT
rovelmant de pedra en gros. dos.
Gràcia, on serà rebut per les auto- Jockey Club, i a ia tarda, en repreíen.
La setmana entrant, amb motiu de gripal que l'ha tingut durant alguns ritats.
lada ala quilòmetres 3 al 5 de la
t^ció del Rei, diatribulrà els premi»
etera de Gràcia a Manresa; 1 a no reunir-se el Consell Permanent, el temps malalts naostre poeta NlAngel
Segurament que es dirigirà des del als vencedors dels pnnlts del campió,
0, eeoció primera, de la carretera senyor Puig i Cadafalch. dimecres, Guimerà
> baixador al dipòsit de sementals net mundial de Lawntcnnls.
de Gràcia a Manresa: 1 a no anirà al seu despatx tal com acosd'artilleria d'Hospitalet de Llobregat,
Dilluns, antro altres coses, visitar*
En
Gubnerà
ba
passejat
ja
en
carde la carretera de Vilafranca al tuma íer-bo.
que revistarà.
les obres de l'Exposició d'Indiistrie»
prt de la província, en direcció a 1 #E1« que vulguin visitar-lo. podran ruatge, podent-se preveure que el seu
Al migdia, serà obsequiat amb un Elèctriques, i a la nit. marxarà cas
luilo 1 raxnal a Totrelles de Foiz. I fer-ho dijous, a l'hora de CQ&IIUQ.
restablí meint seiafiom^let1 ràpid.
, esmorzar intim en la finca que a Pe- a Palma de Mallorca.
yAxrnRA

Notes de la Generalitat

En Guimerà, restablert
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Es despatxaren després els esp»,
iPotser alyjn dels seus cr>gués que , nya. penjüè hi ha una opinió púWica
en «I Cansen Suprem do Guerra i Marina i Espanya no negarà, al seu es podia diluir la responsabilitat del iforimklable que no es pot escamota- d lents a ques ei refereix la not« ofl-,
closa.
il·lustre president la bona fe i l'ener- generar en cap incloent-la on la delí jar.
iEl senyor Gasseí parlà amb molta
gia l la seguretat que ba dc donar restants; però el eanyor Maura no ho I I/esdat del patriotisme aonh el fet
CONFERENCIA D'EN BURGOS MAZO el seu vot en Justícia quan arribi el pensà; perquè sabia que el Codi (Mi- I d'Annual, demostrà que hl ha opinió. extensió dc resporiacíó del sabraci
SOBRE LES RESPONSABILITATS moment (Aplaudiments i visques al litar parla dar en aquesta matèria, Si no n'hi hagués, no s'hauria acabot de alenties un cop proveït el nleica.·.
1 ííns cabia el senyor Maura que po- la vaga de Correus, ni s'hauria des- espanyol.
general Aguilera).
'Madrid. 10, 1330 m&tlnads.
dia
haver-hi rcsponsabi'ltat per ^ tlL tituït a Martínez Anido o i s'haurien COMUNICAT OFICIAL DEL MARROC
Aquest
general
éa
una
garantia
de
Aíjoeçta nit iha ocupat la irlbuiia
(El
que hl ha lé* que el senyor Man- dissolt les Juntess militars. (Rialles i
justícia.
8e l'Aleneu l'ex-mlnlstro cooservodor
Comunicat do Guerra
ra
estigué
dctficient en la defensa de rumors.)
I
anem
a
les
responsabilitats
ciBcnyor Burgos Mazo.
Zona oriental. — A les 17 d'ahir un
I íío es pot consentir que mentre Vela
seva
doctrina.
Ha tradai del tema «Les reeponsagmp enemic féu a'ígtms dispars
(Esposa la neceetítat que desapa- xòrclt és censurat i castiga! quedin • petit
S'ha volgut atrtbuir la cAtàstr&Wlltats pel d-^sastre dp', Marroc», por&cí>re platja (Penyal Vélez, essent conalnres de més culpables.
tant a la doclA casa una extraord nft- fe a un error lècnlo per a reduir la reguin moltes jíómmles antiquades impunes
Jo — diu — detesto un exèrcit tes lats en Igual forma sense novctai.
íla concijrrnrla ea la qual figuraven responeahilltai a un general que pagà del Dret "Penal, penjue hl spoHen pretorià,
(La matinada del 7 íou ferit greu
però tampoc vull un exèrcit
amb
la
seva
vida:
1
això
no
pot
ser.
e
l
i
casmíwcf
per
a
•bu.·'.r·r
les
UeiG.
polítics de lots ela panlto i inWHecI per enemic legionari Santos MaiüAltres parlen d'errors estratègics, Sense aquestes reíotimes, el Codi Pe- d'eunucs.
Al·ludeix 00 que França #éo gover- | nsz que estava servei nocturn en carn
la re£çon»ablih«t a diversos nal èí «1 manual del peníscle delinDespr'!* de l'obligat eaiut als concnr- estenent
nant
Clemeooeau, qui desterrà Me- pament Drtz.
caps.
qüent, àtic pot anar vorejant-'0 rer a
íente ba entrat de ple en el tema per
11
ne
1
empresona CalUaux.
| Uihir s'efectuà comboi a les po»:Doncs nl l'una cosa nl l'altra.
delinquir al «eu enipsr contra l'cspea afirmar la necessitat d'exigir les1 Després maniíesta que el poble no cions da Tujfonz. -Ocdir-Asus, A'.a^
La
catàstrofe
es
degué
a
ta
immorit
de
ia
UaL
ponsabilïla!» pel d'esasirc del Marrotf. ral sal, i la descomposició en què l'e(Bentolíscl. Skü (Meeant i Un
•En el nostre Codi Penal hl ha ma- tó aquí fe en «te revolucionaris, puix Nador.
Jostinca cl desig que en la opinió xèrcit es trobava. (Grans aplaudiJa fes venerables figures de ZcorUla. mari, sense novetat
tèria
perquè
le-s
responsab
Utats
siespanyola hi lia (jue s'arribi a la ments).
i Salmeróo, dlfíci tenent es poden
Dea de posició Daindard ae scui.,
guin exigides, però. encara que no Pi
«lepuracló vot seiHimento patriòtics
trobar,
però quan el poder públic no ren dísiparb al camp enemic úheer
S'ha
de
Uegtr
l'expedient
Piúlbi hagués, no s'ha de deixar que dóna satisfacció
I per amor a la justícia.
a les demandes de vanl deaprée quo un mwo aanagaví
per a veure fins on arriba Espanya no castigui els culpable».
A Espanya estàvem acostumats f» casso
l'opinió, s'engendren legions de w o - un objecta a un (baranc pròxim OTJ
aqueixa
Immoralitat;
com
ei
vici
ho
61
la
ponència
dels
lliberals
no
era
molt tom ps a patir la manca de jus- envaïa tot, com es venien les ftrInoionarts i es nota que les grans resulte, ésser un CuscOl nemlngbn
tícia i nixò ens ha portat a ia de- mes do l'exèrdt i altres coses sem- això, no era res. Ho veuen (forma le- revoliKions DO s'han (et sense la in- que reooUlren ies nostres tropes.
gal
de
cafitlgar,
però
exigeixen
una
tervenció de les classes conservadocadència actual.
A camsa del mal temps no ba efecblants.
eando a l'flvMent culpa..
res.
Aquesta manifestació ha üngat dues
tuat
vols l'aviació.
Ouan
un
ministre
féu
un
viatge
Nosaltres tantm diversos textos leenormes sotragades: la pèrdua de les a l'Africa. un cap que havia de conZona
occidental.— Smse novetat,»
Acaba
dient
una
vegada
més
que
nostres colònies 1 el desastre d'Afrlca córrer a una recepció no bo féu per- gals que determinen com slha d'exigir s'exigeixin les responsabilitats 1 anunla
responsabilitat
ministerial.
A L'ATENEU
amb ja vergonyosa tragèdia d'Annual. què estava en una orgia (Rumors).
que no es cansarà do repetir
S'estén en oonslderactons iper a ex- ciant
IPer
a
un
quart
de set, o sigui Ires
Per què no s'exigiren responsabilila
seva
demanda
al
Senat,
1,
encara
Í A catàstrofe diAírl'a no fou extats quan perdérem les colònies? Per- clustvaiment Annual. iFou pitjor el plicar el concepte de la reaponsabüi- que es quedi sol a Espanya, haurà de quarts dticra albans de l'anunclàda
tat
aninisterlal,
i
passa,
després,
a
repetir com ol senador romà que ex- per a la conJerèntís de> aenyor Bor
què àleSIlores p?tavcn mluides i per- que segui després.
tractar del punt que es reíeretec als , clamava en vcirrc el perill de la pà- , gos Mazo. s'havia anunciat a l'Ate
què cessareu els sacrificis qua s'imNo rcoonlcu quo (harcnWbi tB0.iX*l enemics de les roaponsatoiiitate.
| tria; «Oelenda est Cartago*.
neu un acte de pmpegand» social d-:
posaven al poble per « seguir man- (homes a l'Aïrlca. per oslar en front
iEn sóa lenem'c* els que í-ïn·.en
i l'.Vssoclacló Espanyola d'Escriptors,
tenint-nos 3 Amènca.
de l'barca no es podia caminar més que cl» pogoétf iv'.bar. I el« que
EL CONSELL DE MINISTRES
( L'Ateneu estava completament plp
6e l i dtouè .-.le-hores al poble qno d'un quilòmetre? (Grans aplaudi- veient un portell ctoert en la qüestió
I £3 Consell ba acabat després de les 1 d'un públic heterogeni, desitjós .d'«í
ee OonMntr^s fn sl matflx per a res- ments).
d'Annual temen que demà s'exigeixin nou, facilitant-se la següent nota ofi- 1 coltar «l senyor Burgos Mazo.
toblir-s« i el poble "ho va creure així
En paràgrafs que es reben amb soque han delinquit en l'ordre ad- ciosa:
i£o aquest ambient poc propici cer| fou indulgent.
rollosos aplaudiments, censura la ert- ministra tin.
nEl Consell aprovà 3a inversió de tament, ha començat el míting do
Després vingué la catàstrofe d'An- Bninal actitud que impedí eattafer
'•"n, tambà. cr-emics e's que part del crèdit per a les obres del . la Societat d'Escritpfors.
nna!. d'una transcendència que enca- l'ansla nacional quan era ocasió de lesEnconverteixen
en arma política.
monument a les Corts do Càdiz.
j El president senyor Gómez de Va
ra no podem alàayer i que plorem fer^o lliurant els nostres germans
Itespecta totes les opinions polítiAutoritzà al ministre de la Guerra quero, pronuncià un breu dlscun
amb llàgiini^s de fi.ing. Més grans do cruel bloqueig.
ques i diu quo nlbi ha molts, entro
a executar per gestió dlreicta per a explicar els fins de la soeietal
catèustrofes ha tingut Espanya a Tra(iEl senj^or Ordufla: Qui en tingué els quals es c-oonpta tíí, que 'a temps per
obrea a Logronyo i Barfelona. i dc- que són protegir els escriptors contrïMj
falgar 1 a Sanliago de Cuba, poró la culpa?
no tenen el fanatisme de la for teraninà les diferències a què ban de la rapacítat dols editors dcsaptrii K ^ i
alli. de.·ipPí s del desasire encara hi Quan acabi d'expressar el meu pen- que
ma.
(•Aplandiroent»..) Aquest fanatis- quedar sotmesos ©Is indígenes que si us.
hagué d:es de glòria per a.1 vençut; s,-i mont — continuà dient
senyor
ha ipassat, i ee comprèn, perquè presten servei a regular i policia a
Es llegí una carta del senyor Ra
,
però a Annua] res d'això ha passat Burgos Mazo — teurà ol senyor Or- tne
vicis i les •irtimorají'ats existeixen l'Africa..
mon i Cajal ailherinisc a l'acle. E l l
S l'ombra .Jc la vergonyosa ens ba dufta que no té motius per a Indig- els
tant ea un règim monàrquic com en
També aprovà l'esipedi«nt de con- seguidament léu ús de la parauis'^
envaït. (Aplaudiments.)
nar-èc.
cessió de la gran creu de Boncíicèa- «.Azorm-, el qual culpà a la tntransi
una
ItJpütolioa.
Aquí
hl
ha
'.a
qüc=iió
En l'opinlu ha sorgit el Bentimenl
Censura els obstacles que de Reial
I !a qüestió da Dreyíus. cta a don Eurtc Martin Morales; el «ència política i reMgiosa d'EepanyiJ ] •
é t les rcsponsab'.lllata umb ima ener- ordre es posaren per a la depuració de'NoPanamà
es
pot
íer
qOÒsttó de parttt ï'exi- en què s'autoríiaa l'Ajualaroent dWl- que no cs produís al nostre país inw
gia que mai bc visi 01 ja meva llar- de les responsabilitats.
gènoía
de
les
respansalblUTais.
Aquest ooy per recarregar en una dècima Mteratura de qualitat que es produí- •
ga vida,
Es diu que no es podia discutir és el mal que Jo «veig a la situació
leo coniríbucions urbajíes i indus- ria si hi hagués a Espanya Dlbonat
Pel novembre de 1921 vaig portar un general en cap, per a no minvar actual
trials amb destinaoló al proveümnt j L'orador cità dlwersró casos híf-,
la veu de l'opinió al Senat i vaig de- la serà autoritat.. .Doncs penjuà no
d'aiglws de la dita població.
I torre» en demostracad de sa a-hmaclc j
(El
pals
ha
donat
a
aquest
govern
manar que al costat <K le^ recom- se'l discuteix', te'l reülava. (Ovació.) on marge de tolerància, i jo onv. que
Ha quedat encarregat el coinietre i com que eren ja les set de la nit j
peiifes víftguéa el càstig.
E! responsable no hj ha dubte que
gïilfclic s'impacientava per escoltamarquès d'ABjucemas té I"honrada de Fomertr d'adoptar mesines rela- el
Quan l'Ateneu reajlwà la magna era ol general en cap. No pàrlo de la el
tives a l'exportació de la ilentta- ío- al senyor Buigos Haro. volgué talls' ]
convicció
que
cal
exigir
les
responBiaiur*siai-·ió reivindicauora íou per re^poosaibilitai, real. que jo oò sóc eahilitate els qoe volen dru'r-Ies bre la base de que estigui paenaenen* el seu discurs, a la, qual. cosa la tai
al meu honor que mlü associava. 1 qui per a apreciar-la, sinó.-Je 14 « s ei consum naolonai i que no mansa majória dels ateüejrt-íF a'of.
qoe l i -knpoílrà complir els atès
1 saren.
boan el prer-ldent d'aqu<«ta casa m"a- ponsabilltat legal; i rtla desprèn viciada
8 encareixi.
sews
desigs.
nuncià «i pa-opòslt d'una sèrie de con. del Decret en el qual es creàva la
El
ministre
de
la
Guerra
féu
una
Quan
el
país
desitja
que
el
més
Amb aquest motra s'ha repredui'
ferències sobre el tema de ks res- unitat de comandament en l'Alt Co- aviat pos&!6!e hl hagi unes nov» detallada exposició del projecta de grans
disoussiows al públic. veSent-f. e
ponsabiiüa's cm taig posar a la e«- mtssari 1 genera] en cap.
reial
decret,
sobre
reorganíteacló
de
oMigat el president a suspendre l'a-; *
I no hl he dubte que el ministre Corts que tractin importants proble- l'Estat Major Central de fl'exèrcít.
1» disposició.
te en mig d'nn íormídabie escàndol •
entre ells ol d« les respcnsibl'lLa impunitat és una patent d'un que impedí aqueixa depuració ha in- mes,
El Consell estudià detalladament el
corregut CQ una gran refçionsabimit. tate, el reterdament pot restar-li la dia- reial decret, que quedà aprovat
(üicrribi 1 qiue tot bo iníecciona.
DILIGÈNCIES JUDICIALS
conílança del pafs.
ü'hi Iha uns que demanen sincera, (Grans rumors).
en sa major part, per a continuar el
Madrid, 10, S matttwdal
Es
responsables
ben
de
ser
castiQui hl havia que s'opòsés a la salseu examen en el Consell que se cement. l'exigència de responsnbllllais;
El jutijat del discric-le de la ÜDl j
gats,
però
els
que
li!
hagi
d'aquí
on
vacló
dels
nostres
germans
a
Montt
nns alteps les porten p»;r camins que
versltat. qua està avui de guàrdia. |
seran implacablement tracta:!«, i'-braj-a el vinent, dimaTt«.>
ían petita la qüestió i uns olires que Arruit? Era que al mal eslava Ja davant
continua els sens treteflls en SUBMperquè
ja
estan
advertits.
AMPLIACIÓ
DEL
CONSELL
corroint
el
cos.
amb
la
sang
infec|«eucn çn això un Instrument polític.
ri Iniciat aiob motiu de l'assasglníi
Són també enemics de les responctonada,
i
que
això
el
mateix
exèrL'interès ddl Omeell d'aquesta tar- d» llnspector de policia senyor Bned» I
Arribat el roomcut l'opinió eabra cit ího havia vist i a això obeí* sabilltate els q'j« pretinguin dlluid-lís
da estriibava en la forma en què s'bafutjar-nos a tots.
En poder del Jutjat obra la pis-1
ren les Juntes de Defensa qv* esta* massa. "No s'ha d'oblidar el «as dc via d'acordar la provisió de l'Alta
Les responsabtlitals existeixen 1 ven justificades en un principi
Fuente Ovejuna. qíie immortalitzà l o . I Comissaria al Marroc, coneixent-se toia del mort. la qual sembla que r" "i
feTmn d'exigir, pesi a qni pesi. (Aplauper endavant que en íor-sc la desig- iha estet disparada, puix ootKerva nn^
Invertir lots els anys 900 mlüons pe de v«gà, 1 que pot ropetir-ee.
*teenU;.
;.Són enennics de les responsabllitas nació havia de sorgir la disparitat carregador complet.
de
pesseetes
en
Guerra
í
no
eoniptar
Recorda quo el! ba governat 1 din
Ha declarat un testimoni prest i
una divisió ben equipada per a els conservadors? Jo, que sóc, conser- de criteri entre alguns ministres.
goe si l)í ha quelcom en la seva qc- amb
clal. Eerran Buíz Caswfilanos. de Clj
vador, no tinc Inconvenient a dronanar
a
Mont
Arruit.
què
és
sinó
una
Le
qüestió
ha
estat
ajornada
per
a
tnacló que (niei<aixl responfAbilltat. tremenda responsabilltatt
tar e! tema i os dic, pel que aíecta on ahre Consell, perquè, segons Ses anys, d'oííci desmomista. el qual tre l
S'ha d't-xigir-ii per a redimir la seal senyor Sàncbez Guerra, que. com a referències oficioses, cl senyor López ibarils al solar del carrer de iRios Rt-f
No
hem
refereixo
sols
als
homes
M culpa.
goneral en cap. ©etaiva decidit inclòs a Ferrer no ha visitat encara el mar- sas en companyia d'un altre obrer|
civils
que
hagin
passat
pel
minisjy-a que ès nn home Ingenu 1 tal teri do la Guerra, sinó també als dOTianar das del b^nc irïaii, a! Senat, quès d'AIhuoemas per a .dntnar-1! anomenat Mariano.
ftregada aquest sigui el seu més gran genera!» mlnlstrfí que no ban fít r**. que es concedís el suplicatori per a compte de la seva gestió.
TEMPORAL
paent. per bisó no ha de sacrificar
I Com se suposa Ja està descartada la
hi ha dubte que per tot això processar el general Berenguer.
• l amistat ol que deu a ja justícia. es No
Kanlander.
—
Continua el tampori-í
possibilitat
que
ipogués
«1
Govern
En
la
comissió
figuraven
tres
conpoden exigir resiponsabllltats.
Els fets concrets — diu — 1 la parau- El Codi de Justícia des dels pri- servadors. I h! hagué molts senadors esperar la interinitat dSl càrrec amb
El mar ofereix aspecte impone&i
la llisa i c'.hta em serviran aquesta mers ertldes enumera els casos de quà scftriren hloqueigs grandlseims la oom-alescèncla del senyor VillaEls vaixells ban reíorjat ainarre'j
nit.
responsabilitat per acció i per omis- per a captar la seva voluntat Però nueva. Aquesta serà llarga, 1 el pro- i la flota pesquera no s'ha fet s 1*1
Jo no he de citar noms: qae demà sió.
üna gran part dels senadors con- pi malaK ha comprès que les actuals mar.
no permeten un Haig
poc ósser jutge, com a senador, i no
Fa esment d'alguns articles dd Co- servadors estaven disposat» a votar círotimstàncies
ajornament en la provisió de! càrrec
«un íssor jo fiscal i jutge a! matebs dic. emre ells el 13. cl 16 i «1 370, el supllcatorL
Hem ps.
en els quals s'assenyalen clarament
També eren molts els quo creien
El senyor Alcalà Zamora ha domat
Qí.an Iparli d'al^ima toHcctiviijal els casos.
que era necessari exigir la respe n- compte al* ministres quo el plet P u b l i c a c i o n s r e b o d e i i
E*'?r* sempre a salvament l'excepLa ponència dels lliberals en el Satrilitat civil.
militar suscitat aquests dics havia
tteó r.eüessCifin.
Congrés em mapavella — diu — Ja
•No puc respondre dej que es pen quedat eatisfactòriameat resolt, i
5 feies aquestes consideracions, qua cu ella es parla dc culpés i no sava al Congtiés, s! bé eó que molts sembla que degudament autorttzat ha
—«Butlletí do 8"Observatori dc l'E-!
ínarn ai tema.
es troba fnrna legal d'exl^r res- volien que s'exigís la responsaWllii'. tret importància : transcendència a bre*. Número 6.
|
V, L'eiror cn P'.Í directors pot ésser ponsabilitats.
No os ha d'estranyar, no cfbstant. les reunions út> determiuats eleanenia
— «BufUeh de la Sodetat de FU3|
ai
domicili
del
general
Weyler.
t* »-. I* la mina d una societat, com
Més eítravy 1 és encara la p-men- la dlvlsi^ dels conservadors en la maI telfeteí". Núnwo 31.
•» cu:pa. çierò no hl pot haver la r'..! dels conservadors, que no vénen tèria, puix com deia August Compte
Anuncià també qoe en ja tarda d'a— «La Correspondència de Veleo I
Bvit^xs saiKio per a Terror que per responsabilitats mlnleterials.
vhitfi en un moment crtllc.
vui l'havia vlifat e! enyor López Fer- eia». Número extraordinari pobU^ I
• t*. ctópa.
«En tota l'actuació ipariamentàría,
•Eapilca la nüssio dels partits con- rer amb el qual ha celebrat una con- per aquest popular diari de ValèncH j
0»*
el que Mtful en la c&tüd- el que em semblà més íeran. expre?- •ervadors en els moments d evolució, ferència d'uns tres quarts d'hora.
amb motiu de Cap d'Any. Publl^i
SMÍ* d'rtnnusüí ïja (força Irresistl- sant la doctrina veritable, fou el se- i diu que mentre uns sVerren a la
Versà, com és iòglc suposar, sobre notables obres literàries 1 artlstiquí*!
V-» d» 1 enensicr Ho. NO
' en té prou nyor iMaura.
tradició, altres són evolucionistes. D'a- els assumptes de l'alta comissaria 1 referents a coses de València, tof3'.]
par a r.f.'.x··ir a lEtipanya.
Jo no sóc aí he esta' an&i mauri. quests és l'orador 1 diu que no l'espan. les mesures posades en pràctica ültl- des als millors literats t artistes of
I
! i . >u> hagut, doncs, orror i culpa però croc tenir aolonltat per a dir ten les revolucions quan per rfles es mament en relació amb el recat dels Regne
que la seva doctrina era la mé» pro- pot salvar un poble.
presoners l l'estat d'algunes sumàe.·jflftnis.
— La Indústria Eapeflola·. Nüro.
t*» culp^í inüitars estan deraoslr»- gressiva. I que no vaig interpretar
BVipeteix la seva coosvloció que ries que s'estan Incoant a Melilla.
— «Colontzación y Repoblactún Í"'!
*•<* » • !'«jí{Mid{ent Pioasso Però no aquesta doctrina com una maniofcra cal exigir la rHaponsablliíat .1 hi haurà Invertí bastant temps aquesta part terlor». Número 15.
per a çl'j<Br rnsponearbUats o san- saneló per sas culpables, ipcnpiè del Consell perquè quas: tols els mi,i> »A «mtaunènt ctjjpes rolíitarfi.
— tBntUeti dels Mesim*. Nü»4 !
^ <» ürw plena I 9b*o!utB oonflaofa efeòs.
aqueA éA ei veíhamem desig dEspa- nistres feren ús de la paraula.
iro£4
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Comisetd de Foment ha acordat
e'expo·í «l pübi c ei projacw
aUB«·cioDB do-i ca rrer de CamSTRUCaO

DUN OAVBGUEBO

dcspatt de TAJcaJdla ha estat
I a i a l'escriptura adjudicant a don
Tp Maria Sala Gamara, per la
ptlt«t dC I5.W) pessetes, les òbre*
onstruccló dei clàvejuaró del carle Gav*. en ti seu íncreoaaient
!a R era de Majoria. Fon autods pel Notari s*nyor Par.
ITNES P O T A t l U T Z A D O B E S
i m i ú C e s t m de i'AJ un taba designat els regidor» eeC*ualí i Bosctt I^brús l «1 dida l'InslltiM tuun CIÍ*.: d'HiI doctor Gallard, perqu« ioXorR a ComlMiO en e: refarani ^
I ^ ^ H t a per a I» compra do duts maquinta potabUltMdores.

• B E Q U I AL SENVOH >UTON&
velo» 1 imftiítTlalae del carrer
Boquerla i transvemls. desittestimoniar Uur agralmfai al
d'Alcalde senjror Matons p>>'l concora qna tdmpre els ba
per a portar à cap les mlíloras
realluades en aquells caiferen ofrena a; desparv
rere. flnèncU dAlcaldia de] DlstricaT-Istlc pergamí que na
don Josep TrladO.

les causes que bavten um>ulsat a^uesta entitat a rondi» ;a seva, asfetànc ' i dins i'oiuraniuack) de la Caixa do
Pensions, trobant-se. en aquesta fu.
616. sailsíactòria solució a rtwltes de
les diüculiats ..readee per la enai
econòmica l comercial que aflVgeuran
una gran part de l'EmpordA
El director general da la Caixa de
Pensions, smyfrr Moragas 1 Bafret,
glossa l'obra econòmica, social 1 beOíftca que realítía la Caixa de Pensions, capllrA cl motiu que Induïa
a aquesta (nsmutió a [•oriar lej seves aottntate a !ea comarques emponlanases. « a i e n t que lee Caixes
d'CsiftM tenien el deure do tasllltar
la formeoM dels petita estalvia, que
sóo base !ndiïpen«>ítile de lee TorWne» familiars 1 amb alies de la riquesa núMica ! que aquew deure havien d'e oompllr-lo precisament «ml>
malor irrterte on aquesta rVjuesa 1
aquelles fortunes soTritsin les conseq ü í n c l e i de les crisis econòmiques.
I Deí-príe d explicar «1 senyor Mora
g&k els dlteranu organismes socials
à* la Caixa de Pensions, l espoclalmenL l'Obr» dei» Homen&igee a la
vaUefe. aoalbà anunciant que el pròxim ^Homenange. que ba de lenlr iloo
dilhms de Pasqua, dia 2 del vinent
abril, sc •"«Iturara Tacte prtactpai a
Palamdc. essent amb tal motiu pens j o n i ^ alguns valiete (jel poble. L Anuacl d'aquest acte fon acoliU amb
gran ontuslatme pel .püKlc, baivent
resultat eu la vida de Palamfe una
nota d'acooaolador optimisme la Inaugura olo de Is n i v » sucursal de is
C u I A j a Ponslcns por a l a VaUeca i
d'titalvis.

a Tacte i hl csUgneren
tade* las segúente ent-tats
barriada: Cooperattvfí L a
t. Segle XX. Pescadora. La
Patronal Obrer de Sani Mlio Marquès de la M.'na,
publlci. CaaaJ Nacionalista,
irslon sta Mlnerva. Atencii
Regionalista del Pobla
Colon L'Alianc*. Socieonlsta Júplter del Poble
de Prop etarts 1 tadustríals
Nou. l els perlòdles cLa
IcArla», com també tots els
barri del Districte.

Societat E c o D ò m i c a B a r celonesa

d'Amics

del P a l s
ra Junta general celeaquesla 6oct*iat. entre a t
va peodre's aquest: que
acta el sentiment de la
sr la mori de don Cebrià
í Pagès, el fi'ial havia per1 la seva Ju:i.a de Govern i
activa en diverses ponàajnlssions de la Corporació
eles
lo 'orduitrta (oren admeres.dao(s els senyors don
Vellvé. don Marc ell \aaraJosep Tapies, i sense tubtrèmlls reglamentaris de
als senyora d m Manuel PaManuel Raventós i don AlBiardau per la participació que
^ ^ ^ • g u t en diverses comlasona
^ ^ ^ K r o v a r - s e la llista de socis r o
^ ^ ^ • q u e tenen dret a l'eiecclo de
^ ^ ^ K n i a a r l s per al nomenament
^ ^ ^ H d o r per lee EcmtOmlquee d'a-

VIATGERS
^arrftaren alür els diputats a Córti
fanyors baró de CQdn I Girona.
Marxaren a la nit cap a Madrid el
ipros^ont J c !a JcAfeniu: Va^loaallst^
En Uufs Puig da !a Ralteoasa ! c l
diputat a Corts (Eo Marian do foronda.
.
i
SOBRESSEIMENT
'
Cridat (per un jutjat militar, 11 taa
estat noiUlcai a E n iMarceli Domingo
que la cauea què se ! l seguia a (Ueyda
pel fur de Guarra, taa estat sc^reseida
Uluremeni pel caipltú genaraU
dita causa era motivada ;•«•.- un
snicia publicat a «El liberal• de Madrid comentam la derrota d'Annual i
reproduït després per <E1 ideal», de
Uleyda.
(Per aquesta causa tfou mesos enre-ra detingut E n 'Mu-cell Dcroiogo en
arribar a Barcelona de tomada del seu
vlatfge per Amèrica
•

MINSO.

Uill passada dona la seva confèruuoia a i Ateneu Enciclopèdic .Po>
v elar roïdVpuut a Corts E n Marce11 Dcmmgo.
E s dodara federal, es planyé que
no es doni la deguda imporiÀncia a
la iperscnalltat 1 cseenyament dlEn
PI Mangall
DiSia* .ju,; Espanya é s una realitat 1
que (ora de ICalalunya Jil ha una part
de : opinió que s'Interessa amo simpatia ^er los aspiracions de Catalunya
Preconllia la Intelllgtocla amb als
espanyols que tinguin Idees lliberal^
per a ortautar Catalunya cap a les
rdíes que aU en diu democraiijuea.
S'apoià <per a això en la blpóted
de què els clements de dreta de C v
talunya l'endemà de la p r o c l a m a d í
de ra>itoncanla no t'ndrlen Incuuvanlcnt en ésser ajjda.'s ipel? eJamenU
dc dret de íor» de Catalunya í-er a
;orii!.,iar-la en el sentit qu« slmpatltóa
a Jlure oonvlooionf.
.Wcgl que és més f i t i ! í e r una revolució oontra l'Estat «epanyol per a
implantar la Roriloiiea, que no pae
una guerra per a separar d'cíl Catalunya, car aquesta sola serviria per
a enf··rür ITEítat. que sro e « a TOCUlant i ^ense forces per a resistir uua
empenta seriosa contra d'ell.
ArtíA taib i n ç s (rases de «niMng
revolucionari, tomant a proclamar-ise
federa!.
Ei eenyor Domingo lon molt aç-landit.

CATALUNYA

«ai

I Acte aegalt
de de 1» -paraula rinària del dlstrlci» d'Arenys de Mar.
| N í ."-n d Ors. iparlant sota el te- es proveirà p.n oreplefat. íegon» 1 arma «La sardana I la InqnÜfrljV. Olu ticle SA de la Tnatnuvló general de
que )a teni^ 90 anys q u i n per iprtme- Sanitat, entre ela menescols que ho
ra vagada
veure taflítr l a sarda, solltcWn flns el dia » del corrent.
• n «l poble de CadaquM. Que tan
Podran presentar las •oUicliuds decom va eemblar-I tbeUa i oberta I fa- gudament documentades al Govem
j deral la dansa, va setotblar-ll mes- civil i Inspecció provincial de Sani: quina 1 raqititlc^ u s a lletra qut
' aqaeOs dansaires, i » i ballant, comrALS METGES
taven: era una 4e:ra de sentit reo
trietlu. de »entlt d'excloure de la s a ^
Una circular del goeroador diu que
d&na W s aqnells que no pertanyesslr no complint molts metges el deure
a l'emti*. organuadosa de la ballada
de donar coneixement .Te les malalEn aquella «ontradlceid diu que tal ties infeccioses als alcalde 1 inspecveié una mena de símbol da la con- tors municipals, crida novament l Jtradició que obsee?» «n l a vida de tenclé perquè d'oci endavant com
Catalunya, de l'una taandtf reaperlt pletxln amb tota exaditod ta dita
d> critica, dc iKbertai (la aaniaaa). ohütraclò. quedant commlnata amb
d'altra banda el senui4e dada. de re- l'aplicació de multes de 50 a 500 pesg:arnent. d'e&taiud, <je sociaut i de sa setes els contraventora d'aqueeta cirpresidència l d« la seva Junta que cular.
dcvgmatltxa i «silgmatltza (InquisiEls fnnclonaiie eanltarts I agents
ció).
tots de l'autoritat posaran en conelxem^r^ del governador les centra<M volt d'aiTuest paral-ielteme fa una vencions de què tinguessin esment
sèrie de consideracions respecte de
Les malalties
Infecto-coniaglosea
l'actual estat de coses a Catalunya, que éa obligació dé declarar son: còleretnilent diverses anèeaotea -d'aq»!! I ra, febre groga, tifus esantematlc. dld« fora per confirmar la aeve poeiclò senterta, febre tifoldea. peste bubòderrotista. Fou aplaudit dkferenie ve- nica (o glènola1. verola. veriololdo 1
gades.
Tariceia. diftèria, esoarlalina, xarampió, meningitis oarebro-esplnal, neptlcéml»^, I singularment la puerparal. coquelntxe. grip. tuberculosi, paràlisi infantil l eooefalltls letàrgica.
Societat

Polítiques

CON-EREHCIA D'EN MAROCLI DO-

V E U D E

d ' A t r a c c i ó de

Forasters

Havem aconlat la Junta general
de la SoclotOT d'Atra«ld de Forasters dirigir ois senyors president del
Consell de minisiraa. rolnietre de O^nonces 1 Comiísari Reg! do Turisme
un tel«fon«nt» de pro;esta ^als aits
diess de rtanimilBlii >miliil aplleata recenament ei port de Baroeíooa i recaptar de lee «tftlta'e ooonómlquesbaretíonoses llur adhesió,
queda
aquest redactat en ie icnoa copiada
a ooütUniacló. avalat amb Ics signaCu re* que l'acompanyen:
•©ntltaf» signants paMlesten «xorbtants dre)« dcsouibarcameui s'exigelsen via^getí proceiJ«ant5 ports traasoc«Anif» amb mutable perjudici intereses turisme., econorç i prestigio clutat. De fel Estat re« btuéficio puix
tud-amerlicami 'iranslt Paris d<*etní>arqtwn Gíoowa on caip dwt «xielelx i
majoria passatgers q'l* han de rendir vlaígc Barwilnna vénen taanbé pa!
dit por. itaUa per reeuitar-loa economia. lUlaiiMnent arribi gran tranaatianltu •Giullo Ceoare» conduint exmiaiatns, diputats i famílies an«Cocrauques Argentina que romangueren
a bord prosseguint vlaige vta marltlma deeprós qualiflear durament adm l n i s u a d ó ospanyoia Impo»: resulta
tant m é s irrisori pròxima inau^uiacJó Congrés Comer; Eapanyol L·ltramar aflclalmcnt ipatrooinat Govesn.
puix tancs port* e^ianyo's
futurs
oongressWae. Urgeix disposició eupi-ai.ni uneròs .a.poat o neduir-lo
miuima quantitat—Per Socletvt Mrav
clA Forastór», Marian Rubió; per txposkió Industries üléc;riqu··*. Cambò-Pich; per Fira Oncial dc Most reti.
Frederic Barceló; per Camb'. ?, Mercantil. Josep Cabré: jper Miga Defenoa Industrial. Foiron Mei»^; per Circoi Unió Mvivantil Hispano Americano, JotiCp Romàn; per. Federació
Nacional Hoteiera, Jacint MouUlor;
per Reia] Automòbil Gub. marqués
de Lamadríd; per Econòmica d'Amiodel País. Puig 1 Alfonso; por Cambra
Oficial del Llibre, Marian Viada; per
Ateneu Barcelonès, Pere Rahóra; 1
per F t a n t i R Agrícola Catalè de Sant
Isidre, Carlee Fortuny.

D'ESPECTACLES
L a Junta Consultiva 1 Inspectora da
Teatres, en sa darrera sessió acordà
que passí a informa del senyor Lasaleta Vexpedlent del «Prínoepe Alfonso», i aprovar ela dictàmens del senyor Plantada sobre lee sales i teatres
Colon, Ideal. Sala Comtal. Valldria.
Estudi Cirera. Gayarre í&ansj, Monumental. Cine Muntanya, Poliorama,
Romea i TlvoU.
O E SANITAT
Una circular del governador diu
que essent molts els munldpls de
menj-s de 2.000 habltami* que no ban
constituït !ee agnipaclons que indica la Uel d'EpIroòtlea l el reglament
general d'escorxadors per al degut
sosteniment d'aqueots serveis, essent,
per tant. Impossible fixar les quantalats que per oonooita de sou correspon als funcionaris menoecala «ncarregats de raailtzar-Ios, ba cregut
oportó cridar l'alenoló d'aquells Municipis que estan en aqueetes condicions, a fi que dintre de l'any aomal l en «1 termini màxim de tros
mesos procedeixin a l'agrupació que
doteranineo lee referides dlopoetelons
trametent al Govern cívU l a relació
de les agrupacions 1 indicant 4a quantitat que a cada un oorreepongui pel
moviment d'aqueata servakí.
E n «l cas que aquest acord no sigui atte pela expressat» Municipis.
s'anteadrA que reminclem a aquewa
facultat que els concedeix lee dues
diepoelcions. en qual cas hauran d'incloure en llurs prersiqxwtos l a quantitat de 3*5 pessetes que correspon als
Municipis de 2.000 baíbiTants. en consonància atmb ei provingut en el Reglament d'Eplzoòtiea, i primer con
cepte de la tarifa de sous de l'art h i c
SS dol Reglament general d'Escorxadors.
Le» agrupacions «s faran constar
en certificació, alxf com los quantitats deatgnadea a cada un dels pobles agrupats. Les dlte* oerttflcacioa»
seran trameses al Covem dvll. ais
afeotea da l'aproTocló dels pressupessos mtmlctpois.

Necrològica
S l í a m a Saiadell IcntcrraïTSTH
del jove industrial E n Francesc B n x ò
I Monistrol, molt conegut i « t h n n t
per le» seves borulaw.
(L'enterrament fta ccnçlütíít urw ^-frltible manifestació de dol.
A la seva l e ^ c t « M « marc 1*^ Maria Monistrol, vídua de Buxò. li fem
presont, umb aquest mot lo. ei postro m é s tentlt condol.

Institut d ' O r i e n t a c i ó
Professional
Ha soetlt el ndmero cinquè deia
«Anals» de l'inatltut, amb el àumarl
« g u a n t : «Secció Doctrinal, J,3HUlr
Castellà: 'Eficàcia de rOriemadTó
Professionals Dr. Charles S. Myers. ,
de Londres: . The Efflciency engineer amb Ute industi-lal psycboíoglit»; T. Martí Alpera: «L'Escola 1
l'elecció d'ofici»; Or. Emili Mira: «Laboratori Psicotècnic=; Dr. Lluís Trias
de Bes: «Actuació del metge orienfàdor on front de la flçlopatologla offculalórta — Sec·cló Experimental:
Dr. EmflI Mira: «La valor deln qüestionaris inuospectius en la jjslcotècnlca professional>: Dr. Lluis Trias
de B«*: «Exposició 1 estudi d'algunes
dades toracomètilques·; Dr Caries
Soler Dop((: «Evaluaciò del factor
«Interte» en ris tamps d'execució 1
en l a qualitat 4*1 producie». — Secc i ó d'Informació i Secció Bibliogràfica.»
Cal assenyalar l'Interès d'aquest
número, especialment per la publicació del treball del docW Myers. de
Londres, director de la. revista «The
Brltlsto Journal of Psychology». que
situa l a tasca de l'enginyer organitzador i del psicòleg InduArlal en «fe
problemes del treball. Aquest treball
é s la resposta a un article del aenyor
GUbreth, cap del Laboratori da Selecció profeeslonal de Montclalr. iü.
S. A.). del qual l'Institut ha rebot ja
l a resposta a l toeball del doctor
Et fet qne ambdós eminonls especialoistee hagin Cfcollil com a lloc
per a llur controvèrsia l'òrgan ofl
clal de ITnetllut de Barcnlona ilòna
un relleu Internacional a aquesta
publicació.
A 1* IBsta dfl publlcadoBs eslrangerM qne parien amb elogi 1 reóoneixefilent d'aquest Institut, cal afegir un paràgraf de l a important revlaía polonesn «Rucb Fllozoflcznsr»-, •
I una secció d^I llibre de l a doctoni
Franciscà Buumgarten. publicat en
llengua ruesa- «Psicotècnica», destinat a divulgar ao els palsue orien- tols els principals progressos do l'orientació profostdonal. basada eu la
psicotècnica. E n ta nodridl^ima no-.
ta bibliogràfica es fa esment de di
versos articles publicats als «Anals».
EU TaiboratoTl de (Psicametria toa començat j a et repartiment i recoüccció del» qüestionaris d'lnteUigèn<^a
I cultura. Fins avui han estat reco
llits Ois qüestionaria fet« pels alum
nesi de l'Escola dc Medicina de In .
Universitat de Barcelona, Institut
de Cultura per a la Dona, BesfdMv
cia d'Estudianta d« Barcelona I M«
drid. Escola Normal do Mestres dc
Girona. Facultat do Ciènri** de "Ma
drid. «to.
Algunes pareonaJltats estrangeres
^han «noamegal de le execució dels
qüestionaris en llure països. Per tl*II a, els profesors Santcis, Levy i Fterrari; per Anglaterra, el doctor Carles Myers; per Alemanya, la doctora
Baumgarten 1 el doctor Llpraann;.
per Holanda, tt doctor Wayemburg:
per "nreco^slovàquia, el doctor Rn
sek; per França, el doctor Pleron:
per Bèlgica, el doctor Decroly; per
Snlsaa, «1 doctor Claparede; per Rnmania, lo senyoreta Vlaldcu

NOVA U N I A D'AUTOMÒBILS
E I Negociat d'Ai^omòbila d'ordre
dol governador anuncia al pübiíc,
perquè en cl tenninl de vuit diea puguin presantar-se .reclamactons per
escrit, que la Societat Anònima >HlsFlnaliaant prengueren
possessió
pona iguiladlna» sol·licita autoritzaí - Uur
recs els senyor» de l a
c i ó p w a estaWlr «m servei ptibHo
^ ^ ^ H e GOTcm últimament elegits,
d'eutomòlAls entre L a Llacuna i Iguacanviant s^ amb aquest motiu (rases
lada, advertint que les tarifes I horad'electa entre ei president sortint don
ris presfotats e^aran de mani fast «n
L'AUTO DELS JUTGÉS
: n Garriga Masó I el nou presiHa ntat al Govem cl\-,l al jutge la Secció de Foment d'Obree ptfbJldent drç Francesc Puig l Alfonso.
degà senyor Amat a presentar una qne» t'Pelayo, 11. tercer)
instància dirigida al Govern, en la
qual aa demana que flns t a tant que LA JUNTA PROVINCIAL
DE SUBSISTÈNCIES
es consigni als pressupostos generals
da i Esiat un augment en Ie* despeCl governador va convocar '.'alcalMcenatge a l a V e l l e s a
•es de representació que tenen assig- de i al delegat d'Hisenda per a tracnats els jutges, el Govem civil faci- tar del compllnxnt del Decret reíeliti una quantitat pot a l'automòbil rant a l a Junta Provincial de Suent acceptat ta Caixa de Penéel quai as aerveix el Jutjat de guàr- sistèncve*. tespecte la designació de
per a la Vellesa 1 d'Estalvia
dia
: vocals consumidors que ban de forImcnt d* la Caixa de Palamós
waniT'M en sucursal de la Cal£1 governador ba manUeelat que U mar part de la Junta i que, segona
la Pensiona Ingressant totalment
semblava bé l a petició 1 que esta el dit Decret, poden ésser donea
I * seva ocganluocló, dissabte
disposat, per la seva part. a complau- Els reunits van convenir a pregar
", tingué lloc al Casino «EJ Port», CONFERENCIA O I N'EUGENI O'ORS re els ptílc lona ris. perquè creu que a l a Junta le l'Hoipltal da la Santa E x c u r s í o n i s m e
feaneniada població. Tacte lnai>
Ahir. a la v e n a . a l'Ataneu Empor- és un exemple deplorable que el Jut- Creu t a r£conòmica d'Amics dol
de la nova suounsa!. davant danès, ple de concurrència, s'obri e! ge hagi d'utlllUar cuixes d<e lloguer, País que deblgnln un vocal cada una
Demà. diumenge, dia 11 del cotenorme ooncorrèncl» represen- curs de oonUenèncles de l'esmentada a voltes desballestars 1 en estat péa- en -concepte de consumidors. 1 a la
slm.
. Federació Sindical Obrera Femenina rsnt mes, orgonltiada per la Comls
de tot el poble,
antlUt.
, i a ITnsUtut da Cultura «ie la Dona s i ó d'Exoursions de l'Aoadòmia de
"le, eecyor Marqués, obrí l'ocParlà, de prtaoer, c l ipresMent de
E L COMITÈ BENÈFIC SOCIAL
que í a c l n la designació de dues dones
awcent la I m p o n à n d a que
l'AUneo. senyor Josap 01. PI 4 Suflar,
Ta qui grafia de Barcelona se celebra
Per
al
dimarts
vinent.
*1
governaamb el mateix concepte.
|a per a Palamiós l'estatollraont donant ú<?inpw deie projectes quç ee
dor
ha
ooavocat
al
Ccmité
B
o
a
é
l
l
c
So.
rà una excursió a l castell d'AramSuotirsol de la Caixa de Pro- proposa de realltiar la Junta Direc; i AUTOniTZPO I ES NOTES OE LKÍ I prunyà. e»s·.·r.t cl Uoc de reui·ió de.:
! tWa, en el present cura. çue són de! d a L
Ül'ALS ENS PRFX.UEN LA PUBLICASOTS-©ELEGACIO VAC*LNT
^•Iquel Roger, on nom de la m é s alt interès per oda flos de l'eo1 CIO. AMB UN S E G E L L O UNA F I R . | excursionistes lesteció de la Riera d*
Vacant la Sora-delegéció de Vete- MA QUE ENS BIOUI CONEGUDA. j Magòrin, a les set éli punt del mati
•
d'Estalvis de Palamós, explloè tílat.

Govern civil

'I
•1

LA

13. — Dissabte, 12 de febrer de 1923

L

E

S

T

TARRAGONA
IConfiréncia de les 9 de la nit)
Vtti^onyòs mderroc i M Miracle
El sots-secretari de Gràcia i Justícia ha respost al telegrama que se
l i envià protestant de l'enderroc de
l'església de Santa Maria del Miracle, dient que el passa al ministre
d'Insiruccló perquè acordi la inspecció i resolgui. ço que procedeixi.
Maniobres agretlvw ( M oaciqulsme

Ha estat traslladat a Ueyda el

digne secretari d'aquest Obv«rn civil, senyor Martínez Paflos. el qual
en poo» wmps havia conseguit normalitzar, 0 poc meny^- els servei»
d'aquella casa,' abans abandonats.
Per a substilolr-lo han tomat a
enviar a don Rafel VerdU. altra'vegada.
Aquest canvi ha pmduit indignació i altra. cosa. perquè s'interpreta
com una. halxa maniobra càciqulsta,
qiie. després de tot, "podria tenir resul·lal contraproduent
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T E M P L E DE SANTA
DEL
MIRACLE

L'enderroc del temple de Santa Maria del Miracle és un dels atemptats
més greus i vergonyosos qup ep el
decurs de les centúries s'hauran fet
coutra' el nostre patrimoni artístic.
Mentre la cultura moderna de totes Tes nacions civilitzades s'afanya
a excay&r el eubsòi de poblacions i
monuments devastats per tai de recollir i estatjar en vitrines d'estudi
les engrunes més insignificants de- les
soterrades manutectures, Tarragna
té. la dissort d'e6gua»dar cam l'anàrquica dinamita enderroca amb estoic cinisme Tiinïo i bell exemplar
«tfarquiïectura dotzecentista que, a
l'ensams, entranya emocionants episodis de la nostra ttstòria local. L'avalora. encara, la circumstància d'esser TaTlistic i històric monument, emplaçat al bell mig de Tarena de l'Amfiteatre romà, on el Cristianisme 'espanyol fou coronat per primera vegada aímb l'aurèola del martiri mé6
glorióç. •
Teníem dret a no creure possible
la destrucció de la vetusta església,
després del decret de l'aítuèl ministre d è Grècia 1 Jnsllcía que àmb tan
exagerada cura es preocupa del tresor artístic de les comunitat? religioses. I més encara, astubentat». com
erem de que els nostres regidors,
atents sempre als interessos locals, havien arribat fins a l'extrem d'axecar
la seva veu patriòtica en l'honorable
Consistçri per tal d'evitar, amb excessiva escrupulpsitat. una aligenació tan impossible com lq dele tapissos de la nostra <Cateural.

Però l'interès històric és tal vegada superior a l'interès artístic, i tampoc és, massa desconegut
Algun aütor creu qne el temple de
Santa Maria del Miracle fou contruil
per manament de l'Arquebisbe Sant
Olaguer. Els PP. Trtnrtaris del començ de la divuitena centúria, dins
un memorial que adrecen al govèmadór de la plaça fan constar que fóu
edificada pelà IHrés. comuns Cablldo
i Ciutat en memòria óe la multitud
de cristians que arborais en amor de
Déu havien derramat llur sang en
aquell Il«v EI cert és que el temple
de Santa Maria del Miracle existia Ja
l'any 1154Segons A^orera i altres autors moderns creuep que als finals del segle Xilè. fou donat als templers i q^e
en ésser exühgMa le dita Ordre, va
passar, a la Mitra jun*an>enl amb
tots els béns aneidonats. Però ni l'Arxiepisc(4>oIogi de Blanch, n i Miret
i Sans en «Les Cases dels Templare
i Hospitalers» o i cap.document coetari ens fà esmeni d'aquella preceptòria dels Templers, axia al contrari,
més. bé els documents d'aquell temps
ens doiKH a entendre que fou un
Santuari fajnó» de la Mariperia.
A 6 d'agost d.p ÍW2 l'Arquebisbe
Berenguer de Vilademuls, en crear la
Tresoreria de la Catedral li va senyalar les rendes dé Santa Maria del
Miracle. 4 als 6 de febrer de 1576 el
Tresorer Mèleiòr de Biure, d'acnril
amb els altres canonges, ho va cedir
als Trinitaris iter tal que h i erlgissen copvent amb ia condició, però
que havien de conservar el hóm de
Santa Maria del Miracle, i no substituir-lo pel de ia Mare de Déu del
_,R?meL
.\ principis del séglé XIX va ésser
convertii. en Penal fins que en nostres temps els presó^ foren transportats ai castell de Figneras.
. - Els episodis esdevinguts ai Miracle són molls i variats.
Als 2 de febrer d« I33ft, l'Arquebisbe de Tarragona don Joan d* Aragó,
va baixar a l'esgleía-del Miracle
acompanyat dels bisbes de Lleyda,
Tortosa, Vich i J.'rge*. i alli en presència dol rei don Alfons i de tota
la" familía reial va anatematitzar
l'emperador id'Alemàriya, usurpador
dels dretç del Pòhtificas. .
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Durant la guerra dels Segadors
(1644) les tropes reials s'aquarterareu
al Miracle i deixaren ei convent 'an
derruït que, segons un memorial dirigit,, al Rei pels PP. Trinitariji, solament quedaren senceres les parets
mestres del moo&stir i la fàbrica de
l'església, de numera que els -religiosos no pogueren habitar-lo fins l'any
1666.
Al temps de la guerra de successió
(1707) els Cònsols de Tarragona, per
tal d'allexigerir la clutai de les molèsties de l'allotjament, aquarteraren
altra vegada d ns el 'convent de] Miracle un regiment d'anglesos de le» tropes aüades; després s'hi va improvisar tm (hospital militar; i en entrar
a Tarragona les tropes de Felip V
es va utilitzar per magatzem de palla, fins que endelrocat, com eu la
guerra anterior fou restituït als Religiosos.
A l'església del Miracle és on l a
clerecia catedral anava tots els anys
el dia de la Candelera a beneir 'es
candeles.
*
Alguns gremis de la ciutal hi tenien
llur allotjament
Cai encara suposar efes episodis que
es realitzarien allí uls temps que fou
Santuari; a la marxada conqueridora
de .Mallorca, etc., etc.

A

N

E

S

MALLORCA
Accident d'aviació

El senyor Orté, director de TEecola
d'AjViatló, realltzaiva vols «n íüdroavió portant Talumne de i;e»oola
senyor Parera i a causa d'una avaria hagué d'aterrar a uua miih
de distancia, essent auxiliat per in.-r
mariuers que sortiren en se busca
amb diverses embarcacions salvantse Orté. i Parem.
La causa del atierriseatge fou haver-se trencat una biela, provocast
la caiguda del carter i incendiaà't ei
motor.
L'aparell ha quedat inservible.

, Conca de B a r b a r à
MONTBLANCH-—La festa de là « a re de Déu de la Cabdela .'ou saléfrinial. Abnegades damisel·les s'oferiren
a portar !*s imatges de la Verge 1
del Jesuset fins a l'església. Les acompanyareu un aplec de pomelLstés eifades graciosani«ti ahib la caputxeta
blanca Es cantà el Trlsagi Marià i
pr?dicà el P. Ferran Fort.
— Diumenge es' jugà un partit 'ie I
Incendi a La Selva.
fuíborenire l'equip de la nostra -Joventut Nacional s'a i f \ Blancaforü aL
'
Aquo-in tafda e'ha calat foc a un
camp del BlancafiTt. Despertà gïan
h isc
damunt de La Selva. Ha
interès, ahaut^i gent de tots els 00.
d'H.ss^r hiolt. fçioè perquè e» veia
bles d.T la rodalia. S'apuntà un gol"i!
' mplf biV. des 'íte -Tarragona. Ara seBlancafuit i uvs èl de Móntblancb.
paeix, però considerablement minEs parla de constittiir la Fedétàcí*
ví* .
j de toti els F, C. de la Cdhca de Bar-1
La Cavalcada I al ball dels xofers
barà que organitzaria el CaMpio'nal 1
Bl ball dels xofers celebrat anit
dé la Conca.
Els
records
històrics
1
l'interès
arconstituí 'un èxit molt remarcable,
— Ai veí poble de Vilavert h i ha-j
tístic
del
Miraclee
demanen
que
ee
• pel nombre i afinament de la conconservi i es restauri aquell venera- gué tm Aplec Pomellista. La pgjaJdij
currència
ment monument. I a mes es fac n ex- al cim .de la mimtanya a l'ermita de
Les Uaçades delg rams ballats i dels
cavacions per tal de cercar les rimes Montgai fou molt pintoresca. Pèr tots
obsequk a lea noiea eren vistoses
qúe probablement hi hauran • dava- els corriols s'albiraven captltxetes I
blanques i barret nes Vfrmpljes. Sem-j
banderes catalanes.
llat, del Fòrum.
Se'ns
ha
dit
que
l'actual
atemptat
blava que la Primavera s'hagúés agenLa cavalcada també fou un èxit i artístic havia esiat incunscient..
No creiem pas que sigui cap obs- çat, omplint do Hors de colors la m'i'iun excetteut espectacle, cridant l'a«Es c o s a ^ t f í ^ Isporar la-íïnfioftíintacle per als plans d'embelliment d'a- tanya. De Mòntblanch sols, n'hi ha-1
tenció totes les carrosses que la for- cia
del Bíbouménl després que tota
quell Indret, com no ho fou la cape- via més d'un centenar.
maven. Una d'elles era un gran ca- la premsa
local en va parlàr arran de
lla de"Sant Pau per a la construcció
— l a Joventut Naclínarista, no pçfaj
mió guarnit, destacant una bandera la devastació
del Seminari, ans al contrari, resfafi- mai. Té-una vïda-intonsa i ^ngorosa!
Renal. «La, Veu <1e
catalana. Els fanals., també duien Catalunya» va del
rem el buc" de l'amfiteatre, reedifl- Diumenge faran u » bal; d'iníàm?-*'-!
ponderar
la
seva
valor
banderetes de les quatre barres.
quem aquella jmmlllva església 1 da- frrssats. amb l'ofrena ue premis. Elsffl
en la «Pagina artística». Don Àngel
munt d'ella aixeqnem un ferm pedesdel Arco. en el nüm. 2 oel «Boletin arReaparició
tal que encimbelll Ics estàtues d'a- bolls de disfresses són animadissims "
queológioo»
de
l'any
1014,
diu:
«se.
t.raLa setmana entrant reapareix el
qúells tres heroi's que for-.u màrtirs , i molt Uaïls.
ta nò"' sólo de una consiruccióp venesetmanari de Reus «La Llar».
d'aquells
ideals que han civilitzat tot 1 El dia 18. comença»», la temporàfls
rable por su mérito artlstico.... sino
ei món, i e.ls vostres jnrdinj tot re- teatral representant-sc; .'El. detective
del templo màs antiguo d'e TarragoLea conferrinciM d'Arqueologia
voltant l'hietòric monument assoliran t-lterlhoi-k-'Holmes». «La réina jove..
La -primera de les conferències q^jc na.'». Eu P'nlg i Cadafalch va acabar
la plenitud de la bellesa i l'encís da «Eis dos.sergents francesos». «La Bolaj
de
posar
de
relleu
el
sèa
interès
arconstituiran el cura d^Arqueologia
maca-, «L'heroi». «Mal pare», «sflti
la içtealitat.-^ANÇ CAPDEVILA
d'enguany f.onstilui un èsit iaipor- queològic en les pàgines de «LJ-Arllets per caçar alosçs». «La festa de! j
tantíssim que diu el mateix en favor quitectura Romànica, a Catalunya»
Mat», «La fortuna boja». «Soreds 1
'De «La Cruz» de Tarragona).
•dçl doctor Sabater que de la n o ç - 1 ítomo 3. pi. 407-413).
Companyia^. «El pubili»_ »Les vlelí-j
hrosa assistència 8 les sevçs lliçons.
tes». La casa de tothomi. «Girasíel·
«El més petit de tots». «La Sànt8>,;
Entre la concurrència, abimdaven
eis estudiosos i distingides senyore- discurs ple de doctrina, que el públic bon. gust, i ens ofereixin un conjunt cia a les Escoles Obreres l'IUustrada -L'amor vigila», «©uan elles volen-. ^
ges. •
aplaudí entusiàsticàment.
de festes ben acceptable, que indub- professora de l'Escola de Mar, de Bar. «Pàqnebot Tenacitty», «El pati blau' ^
Gonfertncla
Acabà la vetllada amb la reçpesen- tablement atrauran gernació immen- celona, senyoreta Na Josefina Bayo- «Flors i violee», «LTiorae de pialla",'
sé tót»,'Joventut» i «Dissabte i>M
Passat demà donarà una confe- •actó d'una xistosa ipeça, que- inter- sa, tal vegada més que en anys na, desenroMlapt jmagiatralnjc-iit H •Ho
tema antmeiat, «Valor dels exercicis Glòria..
niii ia a la Riblioteca de Valls Mos- pretaren amb molta gràcia alguns passats;
— El senyor Ibatllo fa obres a Ca'1!
pomeUIsles i cantant-se T«Him—El movlmént de l'estalvi, durant físics i jocs» palesant, davant là nomt^n Francesc Rorira, tractant del joves
ne dels Pomells» al final.
de la Vüa. Es restaura i ornanSen«B
ei
mes
de
gener,
ha
estat
així;
Cai
brosa
i
distrigida
concurl^ncía
que
«Renaixement».
Després de sopar, tots els pomellis- xa de Pensïou·s, recaptat 103.367'tl emplenar el joliu estatge de les-nos- ei despatx de l'Alcaldia. I altres 6*M
Nomenament
te$,es reuniren a la sMa-biblioteca del pessetes! rétomal 51.%!)T4 pèss^tes, tres-obreres Ailano^es, les dols ex- pendéncles, de tal faisó que rebtjM*!
Centre Moral, on soslinguereh «nimocepcionals que posseeix la dpota con- ran de major dignitat 1 beüesa coo...
Ha estat nomenat amb caràcter de- sa conversa amb el jove delegat del Uiftjftes noves 16.
•Caixa d'Estalvis, recaptat aS.SSS'OO ferenciatrta delectant als reunits, per correspon a la «Casa de tothom.
flniíiu director dtí la Casa de Bene- Directori, canviant-se impressions so— El IK*I re compatrlct el doctor Bs i v
ficència" de là Mancomunitat de Ca- bre la marxa dels Pomells de Joven- pessetes retornat 43.630'70 pessetes, bella estona, amb l'autoritzada sufi- mon
Sabaté, tia estat nomenat'pr<sf<;4,
ciència que posseeix en la matèria
talunya a Tarragona En Berüabé tut 1 establint belles iniciatives per a lllbreiteB'novcs 8.
.sor
de
Dret Català. Romà i Espaní""!-!
exposada.
Marti Bofarull. el qual ja exercia l'esdevenidor.
—Ef pomell de jovemut «Espigues
|
de
"la
Universitat
Pontiticia de 'Tana B
el càrrec InterinamenL
—Pèr motiu d'una competèneia pro- 1 gona.'
El «onjunt de la festa va resultar 1 Campanons» ha celebrat en el Cír.
f'.:,
•
fessional
ja
fa
alguns
dies
que
el
púcol
Catòlic
una'escóllidtt
vetllada
teaaniroadíssim.
— El qúe ha. d'ésser grandiós estanT»
tre] que s 'ha visi mou oovKorrcgu- blic gaudéix d'una regular rebaixa | arti'flcíal
dé'Vii&vert, entra en un Pí'jfl
Conca
del
Noia
dà havent interimtat molt encertada- de- preus cn la cam, 1 ara en la llet riode d'actitivitat en ia $eva tràlul-B
Costes de Garraf
oe
vaca
que
s'ha
rebaixat
en
30
cènment, el formós drama d'Çn J. VayCAfELLADES. — Es celebri a la vitaçió prei.aratória. Dies enrera, E^B
VILANOVA I GELTRÚ.—Diumenge
la de Capellades una bonica festa or- prop-passat foren en bun nombre eis reda -^La Altiva» i el juguet còpiic tims el litre. Es parla d'tma coopera- Marian Pertier, inspector gener?!
ganitzada pels Pomells de la pobla- vil^novius que es traslladareu a Tar- «La tafanéra» .d'En J. Pujol, eseol- tiva, molt ferma, per a fabneació de membre del Consell d'Obres PttW.'B
tant molts aplaudiments les damisel- pà i d'altres Iniciatives.
ció.
fiuei. va fer una visita u'inspeccló »|SB
ragona assistint a la imporlantissiAl mati hi hagué una solemne Mis- ma cbnferèucia que «obre la Funda- le», que representaren els respectius
treballs que s'éstan fent als tertu^B
papers,
per
sa
tasca
verament
artísV
a
l
l
è
s
sa de comunió a la parròquia; els ció Bernal Metge hi donà, en aquede la Rifba 1 Vilavert; va fer-se t à n ^ B
tica
pomeliistes canlaren diven-es compo- lla
CALDES DE MONTBlíV. — El diu- de l'extensa zona de terreny qne IE'B
ciutat,
cl
nostre
compatrlci,
l
'
i
l
—Es iihniinsnt l'aparició de la iní- menge de Carnaval, tindrà lloc un
sicions piadoses durant l'acte.
amic i company. En Josep poitant revista portaven de l'Assem- ball de disfresses al Casino Cal- garà, i els eondeigs que s'estan 'cD |
A la tarda. 1 a l'estatge del Centre luslrat
al riü Francolí, a La Riba. i Mrw'i
blea de Congregacions Marianes que dense.
_
v
".
Moral, curull de selecta concurrèn- M. Junoy.
de Vilavert, (Is quals terreiíy6>·M,1l
-Durant
e}a
dies
9,
10.
11,
U
,
13
ha
de
celebrar-se
en
la
nostra
vila
el
cia, s'hl va fcelebrar una escollida
S'hi concediran cinc premis. També d'ésser
vas de l'astany.
1
l
í
se
celebaran
en
aquesta
vila
'
Is
vetllada, que va presidir el reverend
primer diumengé del vinent mes de 03 farà un present a les disiresBes
E]
senyor
Perrier és rencanePI
tradicionals
festeigs
del
Carnestoltes
senyor rector, el vicari de Piera, el
maig. En» assabentem que portarà no premiades.
d'estudiar i dictaminar sobre ' l Pri'l
d·-lesal d^l Directori i els presidents per als quals s'organitzen importants per nom «Vida Mariana» i que anirà
Es diu que hi haurà bona concur- jéctc de l'estany preafiitat per K'An''''l
actes que tenen el doble caire de li-" •avalada per autorítïades signatures rència de disfresses.
dols Pomells locàls.
rt ^Mariflo. cap de la Direcció «' |
Els jpetUa pomeliistes representaren versió i benèfic, tals com la lluïda Ca- de coneguts periodistes.
Amenitzarà l'orquestra «La Moder- dràulica del Pireneu Oriental.
diversos diàlegs, cançons amb ges- valcada que se celebrarà el diumenge
—Ens assabentem moit cómolaguts na», de Sabadell.
L'estany de Vilavert eèrà ún del?
al mati, dia 11, tots els balls del que
tos i recitaren boniques poesies.
— Una colla de dotze casats, proce- més
ha_ estat demanada la m à de la
importants perquè l'aigua f^j
Gran
Saló
que
s'hi
celebraían,
tarLa senyoreta Guasch, presidenta del
belltssima damis«ua Na Josepa De- dent del Çírcoí Instructiu "i RecreaPomell Santa Dorolea, va llegir un da i nit, dels dies 11, 12, i 13. tiltra lapuerta', nre?(detita qel q|pmell de tiu, el diumenge propipnseat, anà a la s'hi estanqui regarà tota la P*""!
alta dei Camp de Tarragona. «'
inieressunt parlament, que fou aplau- eié'balls extraordinaris qué se celebra- Joventut «Verge de Ja Qonanova» per Plaça a ballar tes típiques gitanes.
Valls i Reus.
dit llargament.- També parlà En lp- ran en altres locals patrocinats per al simpàt ç amic. èl ferm nacionalisCertament s'aplaudí i elogià perla
sep Maria Roig. presideni del Pomell l'Ajuntament Enguany n-; ha la inho- ta N'Eudald Mas. "
nombrosa concurrència que ho preSant Jordi, de Barcelona, qui portava vació o reaparició de la típica Rua
Ln
Costa
La noptra mé* eomjilerta felicita- senciava, les boniques i ben íet«s
la • representació del Directori, i ex- que tindrà Uoc el dimarts, i uns balls
combinacions que reaíitjaren.
ARGENTONA.
—
Se celebri « ,le I
ció..
í
>
posà diverses consideracions sobre la de disfresees amb bonics préinis. No
Curà de la part musical «La Cal- deu del mati. a l'esglàsia parroqu'8';!
tasca del's pomeliistes davant del mo- cai dir que totes les societats fan
—Mòlt a\iat, se celebrarà la festa denie».
#
un solemne ofici cantat amb
viment ivnsi.xcut de Catalunyaoi impeBsibles perquè lluts acl^s so- de l'arbre, que tindrà lloc, en '.a
Es repetiran el diumenge de Car- panyamént d'harmòníum, í 0010 ,pf
El vicari de piera. reverend Joan brepiigin ai* dal« altres; <;o qúe fa prolongació de la Rambla de Samà naval,
èn el qúal dia tatnbé sortirà costnm es va far la benedicció ^ ^
ronteller dels Pomells de ï'ca r hi esnïercin respectades quantitats on s'bi piantatan 120 tella.
un colla de solters proceden» del Cén- deies, amb la tnadicioBal i típica P ^ l
njentai pobic, prouunclà un sardoró* eo rivdii'.r.m amb gràcia, enginy i
—Ha donat- l'anunciada conferen- j tre Democràtic Progressista. CP5BÓ-

LA VEU DE CATALUNYA
A la tarda, al Patronat Obrer de
Sant Bídre. la setcií» dramàtica d'a^liteDa entitat, va posar en escena la
livecida comèdia en tres actes, d'En
Manubens I Vidal. «Èn Joan de la
palma», que meresqué els aplaudllanu de la concurrència que emplenava completament la salà d'especade*.
Èn fluir d primer acte. el tresorer
ie l'esmeniada entitat, mossèn Plus
'allàs. prevere, va llegir una exteni ben forjada memòria del camí
keguit durant l'any qne bo flnit. recordant a 1 ensems la meritòria tasi' del Patronat en tots els actes, cebrats. alguns dels quals t-ncars =-r^etn amb intensa sal i sf acció i de reord IneíbcrraWé: després do donnr
conèlx«r l'estat de coiui'tes de
fahy I92S. va acomiadnr-sc dels sòI publlc. dieni-los que per haverde • •j·-.iar de nosaltres, deixava
d uqiiéll moment el seu càrrec,
etò que almenys els doibanavn que
tiüdu de llurs forces, cooperessin
l'obra del Patronat que tant
zaltelx «1 nostre poble.
| En la reunió, celebrada últlmnment.

113. 159. 16* 197. 240, 296. 519. 38»
335. 357. ««.
—A la sala d'actes del Centre Mataruui. 1 organitzada pel Comitè local
de la IV Fira OOclal de Mostres de
Barcelona, va donar una mtereasont
conferència sobre les fires l el« beneficis que al comerç reporten, el seu
director. En Frederic Barceló.
—La Junta Oe la «íluro S
ha
quedat constituïda en la següent
forma: •
President. Josep Maria Fradera 1
Pujol; vice-presi ent, Jaume Subirà;
secr^larl. Salvador Cruixent; vice-secretan. Francesc Masriera. compta•l-r. Francesc Pi; tíesorer, Onufre
Vidal; vocalí: Manuel Llinàs. Ferron
Ganic-U i Rarnon Freixas.
I.a Junlà Esportiva la formeu els
-enyors Joan Camats. Jaume Solé.
Mart) Sàrra, Joan Ramos i Antoni
Prat.

De Societat
En Josep M. Bosch 1 la seva muIkr S'Antònia Cabrà »huíi vist pares d'un xamót nen.
„ Ha estat demanada la mà de l'arlstocràtlca 1 xCimo*a senyoreta Na
Carme dé Puig 1 de Pàllejà per l acreiLtat lletrat l diputat d* la Man.
comunitat En Manuel Pulgrefagut,
havent-se canvlnt entre els ppromeeos
valuosos pfeschtí.
I^s noces tindran lloc en la primavera vinent.

Pàg. 13. — DhMbte. 10 de febrer de 19^
gràfic 9 per 12: composltió Excursió
al Castell d'Aramprunyà.
Prenu Femànd'·í < arbonell, aparell
9 per 12: treball sobre excursions al
Montserrat i Montsehy. • festes pomellistes a Vilassar i la Bauma.
Premi Cuyfis. S. en Cta, aparell
4 1 mig per 6: composició. Lema- «Recons de Catalunya».
Premi Defensors de la Terra, medalla d'argént: Santuari de Núria l Les
pomeres de l'Espono.
Premi Renaixement, medalla d'argent: composició Lema. Violetes.
Premi Nostre» Amors, objtvte d'art:
composició Montserrat artístic. Lema:
Camí dei calvari.
Premi Entre Flors medalla d'argent: coHeoeló. I^ma- Palssatge».
Premi R. Bsplnús, medalla de couro:
col·lecció. Lema: Monumental.
Premi R. Espinós, medalla de coure:
coUecció lina excursió al Montseny.
Els premis hauran de recoUir-se personalment o be delegant un representant. el dia 18 d'aquest mes. f«<?ia
de l'aniversari dei Potneil organitzador.
L acte se celebrarà al Centre Moral
Instructiu de Gràcia.

estranger: Francesc Tugues. mosquster; Petra Manin, Odalisca: Aluerí
Gonzàlee, futbolista Ak-àntaM: Francesc RuU. .Parsltal»: JuU Sanfélix.
gaucho argentí; Joaquima Balcells,
flama de «Què és gran Barcelona»;
Blahca Zenòn. «Zig-Zag»; Emlllo Albertí, època; Ignasi Moreno, turc;
Concepció Valle; carro de transport;
Manuel Tey. Don Baslll; Josep Mari. comte Almavlva; Antiinla Isart.
.OteHo»; Jordi Roca. escorta rètol;
germanes Martínez, parella «Baixant
de la Font del Gat»: Ellssa Ollvn, Maja; Josep Msrla Bonnln. patge de l'època Lluís XII; germans Torres. Rajà 1 americà; Antoni Quesado. CuplAccèssits Josep Bas, plerrot; Remei
Mrirti. Pompadour; Teresa I Concepció Pltia, parella de «Don Joan da'
Sorrallonga»; fíermans Espriu. recluta 1 plerrot: Carme Sànchez. model
parisenc; Aurora PIIÍR. duqueset; Pi.
làr Casals, Afma d'AuAtrln; Encarnació Terre. jove corsari: Jaume Cruells,
plerrot: Vicenta Pagès, dama de Lluís
XV; Esperona Torres. Matio Anton le.
to; Marian Jofre, vinateru; Elvira
USO. petge del segle XIV; Isabel López, favorita del rel; Assumpció Cargollo. «Marlota de l'uU viu-; Olga Figuerola, època Lluís XVI: Mercè Puig,
pagesa catalana; Enric Galícia, ho- landesa: Dolors Sànchez. patge da
Lluís XV; Pauleta Crlvlug. patge
d'Enric 11; Mercè Coma, holandesa:
Margot Erll, fado; Enriqueta Conte,
provinciana catalana: Albert Beza,
•El signo del Zoiro»; Francesc Masallònas. plerrot; Pere Casada. Crow
Boy: Remei Bonet, comtessa; Mercè
Viver, època de. 1844; Josep Ibàrtez.
emperador romà; Carles Cabana. Papà Noel; Assumpció Pon»; dama antiga; Carme Fuente, gaucho argentí;
Glòria Lluís Ortie, xinesa; Antoni
Crespo, cicilistn; Joaquim Boix. «Patufet». 1 Lluïsa Santamaría, holandesa.

Ans d'ahir, a i'Mgli*!» de-Santa
Mar^ iM PI, el MV^rend mossèn Joaquim Samiró va beneir Uf iihiO matrimonial del noíire atniíj N'Antoni Solvàn Saperss. fill dsl porter de vara
de l'Ajuntameia senyor Salvin, amb
la gentil diunlsella N'Assumpta' Matosas 1 Bphillos. Foren padrins de la
boda el nostre dlstiflglt company En
Francesc Puig 1 Alfonso i Èn Ferran
Roqué, del comeiv
ésser «legbda la següent Junta diEls que varen concórrer a. la ceri(Çonferèneto
de
les
«'•5
de
la
rtUí
ectiva:
mònia foren obs^ulais. amó un ex1 President, , Francesc Mateu: vice' —•-l··n'. Josep DaogUt: secretari, La creació d'un Jutjat a Sànt Feliu quisit refresc servit a la dolcerla i
nuïn.' Clavell; \lQe-secretari. Kumon' fer tal d'aprovar i firmar l'expo- lletoria .La Lyonesa' dt la PortaferL ' h o m e n a t g e
rlssa.
• • . .
tresorer, mossèn Joaquim
reférent a- la creació d'un Jutjat
lonforte; vice-tresorer, Joaquim Co- sició
a
M o s s è n
R e x a c h
ns; vocals, Jaume Fontcuberta. Se- t^. primera Instància a Sani Feliu 'le
(Es troba resimblerl de la sàva lleu•tlà Ventura, Josep Ptnnrt, Miquel Guíxols.' l'alcalOe ha lii\Hat a una' gent oialaliia el nmiquàs dè VllanoPlandollt l Ramon Morè consilla- reunió la ponència designada, la f, & i Geltrú.
MES ADMESTONS
mo^sèn Francesc Boley, prevere. qual es farà demà dissabte, a l'AlHa causat gra» sentiment entre caJdia'
IE1 Cconité organltfàdor de l'hoEstà malalt de gravetat el marí
IN els argentohins. l'haver estat
menatge al benomèrll mestre d'estulEn Manuel De^UQps.
Gestionant edificis per a escolee
iti.·uui vicari de la Concepció, dedi del segte XVlla, mossèn Baldtrl
FIVB
Ei Rector de l'Universitat ho ofiüadell. el que durant sis anys ho
Rexach.' ha rebut les noves adheestet d'aquestn poMaclò. mossèn ciat a l'inspector en cap de la .prosions a I humenatge que a continuaps Pallàs 1 Dufan, prevere, havent v'Iucla» que per tots el mitjans oblició's'expressen:
ui nomenat per a sub«tltulr-lo. el gui l'AJuntomont f*« Se;cài«Ms a consInspector cap d'ensenyament (.rima
truir
els edificis corresponents
erend Joaquim Mobforte.
ri de Girona, senyor J. Montserrat
arunt aquests anys que ha convis- per a. «scoWs.
Torrent; Josep Taverna; Escoia Na[ entre nosaltres mossèn PallAs.
El Pothell de Joventut Nostra Se- cional de Pla de CMbra; Escola NaIncendis
| captat les simpaties i ofectes de
nyora de la Mercè està projectant cional d'Argelaguer; Ajuntament de
Com anys anteriors, la Junta
S'ha calat foc u la muntanya Les una sèrie de visites l excursions que
a. pel seu çaràcter afable 1 huCristina d'Aro; Casino la •Unió Directiva d'ei Montepio Societat La
Artigues, de Roureda, propietat de sé celebrorun des del mes de març Santa
crlstanenca-. mutualitat Infantil «GiLllramarina, de comú acord amb
Nofclsa Prat. cremant-se unes vint
novembre d'aquest any, les quals ronès», mutualitat Escolar 1 r«iEceTio- Unió
la
coihíssló
de testes de la socletul,
[seva sann Uavor escompiida amb hectàreas de muntanya balJro. algu- al
InsüpemMe en el cor dels In- nes ol7,ines i 2üQ pins. valuat tot en es regiran sota el 'següent programa- mla crlstanenea». 1 Centre Popular ha organitzat per al dia 12 del corVisites a cases de beneficència i ex- recrea'-Lu-. totes ds Santa Cristina rent, dilluns de Carnaval, a les deu
[ 1 Jovencells mnb l'obra del Pa- unes 500 pessetes.
d'Aro; Escola Nacional de nenes. de la vetlla, a la gran sala Bohècursions:
e«tA donant ja els s··'iis fruits;
Març. dia 4: Visita a l'Empar oe d'Orí ans; Acudànila Calasància. de mta Modernista, un extraordinari
| més d'uh veritaMe psstor d'.-ini—A Casn-lló d'Emp-'-rie* s'ha creBarcelona; Lliga Regionalista dííTar- ball de disfresses (Popular dels Adroun nlnmnf de la terra caifllHna mat el mas del veí Joaquim Pujó. Santa Uticla.
Març. dia 18: Excursió a Hospitalet. ragona: delegació de la protectora. guers). a benefici do la Caixa Mules seves coses, treballant semnre destruihVse una quaclr», un carro.
l'educaclò de la mainada, infll- 40 quintane de pàlía, alíunes'emes
Abril, dia 2: Excursió de m g (h« • ViW»rnns-;a «Nostra- Po^lft»^ de Vi- tual de la dita entitat.
Wrancii; Bloc Catalanista de Vilat-los els sagrats deures d'amor d» treball i 2i gallines, valuat tot aa a la Conreria.
Donat el gran nombre de llotges l
r rs Déu I a Ha Pàlrio, 1 ell ha es- 2.960 pesMt«s.
Abril, dia 15: Excurïiò a Teya, Sant franca ; Escoia Nacional de Nenes, de entradès que hi ha soUdtadK. proPaUlaresos;
E»cola
Nackmal
de
u*quí INI despertat els ofuscats senMateu i Premià.
«1 dit extraordinari ball constines. de Mancor de la Selva (Malíor- met
errN de l'element Jove i els ha
Oatament
Jul «1 15: Excursió .- Monserat.
tuir un ver exlt.
cà):
CoDegi
Vidal,
de
Sant
Feliu
de
«t el camí a seguir per fer
Agost', dia 12: Excursió a Sant Pol Guíxols; «Escola de Mar», de BarceA !a ca^lla de la Mare de Déu
»mono Un poDIe gtan 1 digne, dels Xngels ha estat beneit el casa- de Mar.
La Comissió de festes de PAtenea
«Els CavaU«re de Sant JoiUi*.
jé ougui figurar entre «la res- ment de la senyoreta Dolors EnceSetembre, dia 9: Visita a l'Obser- lona;
Obter deü districte D (Mercaders. 33
de
Barcelona:
Gannartdat
de
la
Mare
pobles de Catalunva. .
vatori Fabra.
e Deu dels Dolans. de Son^a Cristins 1 -W, principal), anuncia per a avui.
de la seva constitució ha estat sa .Quatrecases. filla del conegut faEI dia 17 d'agost, en el Uit poble
a les deu de la vetlla, un
nseller dels Pomells <)e Joventut bricant i bon amic nostre dofí Joí*p., de Sant P01 de M*r. í'bi «elebrarà d'A/o: Grup Benèfic i mas dol Bon dissabte,
de disfresses, en el qual es rektonlns. pels quals stot gran en- amb l'enginyar En Frederic RoqueL un aplec per a «ensi.tuir-bl Pomells. I R·ctor, de la Junto de Protecció a la ball
| inlància, de Barcelona; Directori dels partiran premis a les disfresses que
|me.
Altres nove»
Visites de gefiftanor a Pomells:
sà'u tacln mereixedors.
Pomells de Joventut.
Març. dia 11: .Visita ala- Pomells
ara_que separats, el seu hecord
Al vel de Cadaqués Joon Rotllant
Ttfubé demà. diiMhenge. a les qua^frarà senwre més entr? no*n3- II hat) robat deu gallines sense que de Masnou.
tre de la tarda,, tindrà Boc •'•1 ball inMolins de Rel.
^^fcrincipalment aquells que amb es descototis l'autorLa Premsa
ifantn de dteíresSàs.' en S qual. per a
Març dia 25: Visita ais Potuells de
^ ^ • c r l ó havien- comjKirtit en la
S'han adherit també a l'tiomenaV major eàplendidesa í joia deia infants
—La persona morta ahir pel tren
Maig, dia 27: Visita ais PoUioUs de
ge: «D'ací i d'allà», de Barcelona:
correu de la tarda i que de moment Mataró.
L'Ateneu de Sànt Lluís Oonçaga, di
«L'avi Munè». de Sant Feliu de Gufno fou identificada, ha resultat ésser
Juliol. 19: Visita als Pomells de Sant X9IS: «Gerunda». de Girona; <>aba Sant .Andreu de -Falomar. íta otganit
el vel de Pedret Bartomeu BoscÜ Andreu.
Nova» l «La Lluita» de RUbi; «Be- za; per als dies de Carnaval el eé
Viiu. asilat a la Granja dels SaAgoót. dia 26: Visita al» Pomells vlsta Frandscaoa». <k- Viah; «Ba- güent programà de tfuncíoiis:
lesEiaus.
d'Argentona.
luart de Sitges», df Sitges; ^ - a n l l » ,
biumenge de Camarval. dia 11. 1
Octubre dia 16: Visita aK Pomells de VilaSronca del Penedès; «Alarma- les « Inc de la tanta. rÈHem:- Artlsti*
^•torregueren nostres carrers, vl—Per haver Intentat agredir al veí
da», de palarnós.
;* • '
d« l'entitat estrenarà la.divertida a
sitaíit les eamjs de les auturlteis i de Llagostera. Jaume Coll, ha estat de Sant Üoi de Llobregat.
Octubre, dia 2»: Visita als "Pomells
flBs persones, nna colla que re|ire- detingut Emili Carbó Pota. de H
Donarem canupte dels altres periò- onginal comèdia d'espectaole. en tre^
piva el trudlcioiial «Ball d'En anys, ocupant-li una pistola amb la ds Sant Feliu de Llobregat.
dics atsi que vagin rebent^se (Plaça acteí el títol de la qual és.«Toreros
Novembre, dia 11: Visita als Pomells de Santa Agna. 4; estatge del Comi- d'hivern».
iltonga», composta totalment de qual féu. i amenaça.
de Granollers.
rinere.
,
tè orgmtídor).
Finalitzada la íunclò. t» sortejaNovembre, dia 25: Visita' als Pomells
feia més dé vint-í-cinc any^ que
IBI Cooiitè, en la in^ossIOIUíat de ran els cine ttnaigniítes object*-; que
del Putle Nou.
est costum s'era perdut, pel qual
pvdef donar les gràcies a tots éls «1- Integren la tradldonol rifa • a profH
Per ni dia 31 de" maig. hom crida hsrents. un per un. els expressa, de la Can'aloada «K'ls <ants (Rets de
titlu cal felicitar als simpàtics xi:atots els Pomells de jov« ^ne a·'slstel- d'una manera púhlica, el seu regra- l'Onent a la harrlada de Sant .Anptrs, priocipulnient ds organitza- |
xm a ja processó del C*iípus Cristl de clament.
dreu.
que aml> um d'encert i bona
H;ui estat aprovats els següents la 'Catedral.
iDlmurts do Carnestolíw. dia 13. 3
(untat ban fet reviure un costum nontenatnenis dol cos de suiiiutents:
- O^o
•
El mes de Juny està destinat a asles nou de la nit. darrera ifunció rte
típic.
Caporals de districte..-De ReQiaAS, sistir a procPiWon».
la temi)orada d"hheiii, que la Junta
-A la plaça de Cuba fou donada Èn Felip Neri Gibert; de Barbarà.
F.1 dia 2* de setembre lots els Pode Teatre dedica anyalment a benefirl
eudlció de sardanes per la co- N Andreu Marqués; de Sant Esievo
del públic. S'executarà un origina'
dluro». d'aquesta ciutat, orga- de Ba-s En Josep Codina Carrera, mells de Jçventut són invitats a la
programa còmie.
• , •
eadu pel novell Grup Sardanístic, i- de Rojals. En Joan Odena Pàmies.. processó del Rosari de la Merc*.
l'animació fou grossa durant tota *Sòt«-caporaIs de districte.—De ReEl Pomell de Joventut Defeiisors d? ELS PREMIS DEL BALL AURIGEMlieió.
ihnus. En Joan Cortés; de Barbarà.
MA-CANADO
-El primer equip de •Iluro S. C;«, En Jüicp Fotjó; de Beguda. En Sil- la Tefra^ en celf bració ae) seu aniverK traslladar-se a Calella, per a ju- vestre Ventulà Vidal, i de Torroella sari, ha" organitzat pèr al dia 18 de
Premis d'houor-. Premi del goverfebrer els següents acu*
K r amb el «Calella F. C» un partit de Montgrí, En Josep Sala Fortià.
al nen Abelard Guarner. disMatí. a k« vuií, solemne tnlssà de nador,
He.campiooat
fressat de «L'Aiglon».
Comunió
a
l'església
vella
de
Santa
rector ha tramès, a. IMnspecto.
| El resultat fou favorable a l'equip
S'ha concedit la medalla de ConsPremi de l'alcalde, a Carme Rister. dcElBarcelona
una denúnuta .sobre el
tmataroní. el qual. durant tot el par- tància al caporal de districte del so- Ai.na. Serà celebrada pel reverend ballarina.
funcionament de l'escola- do Uussà
Itlt. va exercir un constant domini matent de Sant Llorenç de Morunys mosèn Ricard Aragó, el <íual farà
Premi de Riquesa, a Júlia Monla- de
Munt.
[sobre els calellencs, aconseguint en- En Josep de Rovira Cabanal, al aots- també la plàtica preparatòr.a i be. | rtà. nina de la revista «Iris».
— E! rector auioriíaa a lAmtcni Puig
trar etne gols a la porta caleüenca. caporal del dlctricte de Puigreig En neirà la bandera' del Pomell. que serà j Premi d'Honor, n Franciscà Espo'y,
per a establir i dlngir una escola no
pef un que n'aconseguiren, de pe-' RainoU'Malosiet Montorci 1 ais indi- apadrinada W-En'Jnsep Maria Folch I dama antiga de Lluís XIV.
i Torres, i la SHVO distingida muller
Premi d'Origioolitat. a Bafel Oli- utteial de nois a Esparraguora i i
{naJty. llurs contrincants.
vidus del de Sant Joan de le» Aba- Na Maria Gamarussa de Folch.
Dolors Soler i PI per a -una escplh
va. «Jazz-bond».
—Al camp dei «C. D. Mataró», ju- deses En Miquel Payró Vlfias 1 En
noies amb cla»e nocturna ai carTarda, a dos quarts de cinc. vetllaPremi Regional, a Mercè Reventós, de
garen un partit «1 primer equip d'a- Josep Brfneganza Guillaume.
rer de VVad-Bas. d'aquesta ciutat.
da ai teatre d*l Centre Moral Ins- Maja.
questa entitat i el primer de l'Estructiu de Gracia (carrer Ros d'OU-^-S'ha admès la renüncia que h i
Premi d'Epoca. a Antoni Canals,
bart Popular, de Sant üenls de Vino. tocant la,Travessera).
-fet del càrrec d auxllldr temporal d'e
època Lluís XIV.
lassar.
Primers 1 premis: Rogcii del Valle, la Focultot dè iMedlcino de BarceloE l partit transcorregué molt poc
Veredicte del Jurat del primer con- policia Indígena; Antònia ToriWo, na, don Plus Fontòue'r.
interessant, guanyant l'equip matacurs .Per 1 Arxiu dels Pomells»:
— A ï«rapo5ta del claustre de la
capità romà; Joana Zabal, holandesn;
roni per up gol a zero.
Premi del director general: no adju- Concepció Gan-ia, moli; Joan Matrei, I-'ac ullat dè Filosofia 1 Llótres. el rec
V
U
L
G
A
R
'A
W
A
n
En el eorteig dels títols del Deute
dicat.
don Joan de Serrallongu; Maria Lluï- toi ba delegat cl senyor'Bòsoh GimMunicipal d'aquesta ciutat, emissió
Prenu Maocomunitat. obres d'En sa Domènech, comandant de la- Creu pera perquè reprecentl aquesta L'ni
aasajeu-la
i
l'adoptareu
de l'any 1916, efectuat «1 dia 31 de
Verdaguer: compu^ció Excursió al Roja: Carme Meix. trobador; Maria versitat en el cinquè concurs InterMopil, dama Lluís XV: Maria Teresa nacional de ciències històriques que
gener, ban resultat amortltzats els
pont del diable de Tarragona. .
Rambla Flors, 26 botiga
nutneuros següents: 2L 37, U 62, 67.
Premi Baltà 1 Rlbà. aparell futo- del Rio. infermera; Josep Aliar, treç se celebrarà a Brussel·les
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Si eocara no usen la làmpara

P i g . 14. — Dissabte, 10 de febrer de 1923

LA

VEU

D E CATALUNYA

VIDA MARÍTIMA I COMERCIAL
Els

d r e t s de d e s e m b a r -

cameflt a B a r c e l o n a

grés de Societats Hoteleres Espanyoles, celebrat a Saragossa, per a feí-li
veure els perjudicis qoe Irrogava oi
ram per ella representat, l'esmentat
augment.
El vocal secretari de Is Societat de
Atracció de Forasters, En Manuel
Rlbè. realitzà recenunent a Madrid
gestions particulars prop del director general de Duanes, per a aconseguir una rebaixa en els esmentats
drets d'embarcament i desembarcament
També fou interessada la favorable
resolució de l'afer al comissari regi
de Turisme.
Posteriorment, celebraren una cor*
ferèncla els representants de ia Societat d'Atraocio de Forasters, «Ente
Nazlonale d'Industrie Turtstlque» 1
Oficina -Francesa del Turisme, a la
nostra ciutat. Junt amb un reprenentant de la Companyia de ferrocarrils
Paris-Orleans.
acordant prestar-se
mútua cooperació eo les respectives'
gestions empreses, fins awollr el resultat desitjat
En aquesta situació les coses, s'anuncià l'arribada per al 17 del corrent, al port de Barcelona, del gran
transatlàntic «Clullo Ge^sare*. eo el
qual havien de venir, de pas vers Pa
ris, importants persofialitats poftuques de l'Arsentina, entre .jtes un
ex-mlnlstre i alguns diputats, atií
com algunes famlil€« oristoCTàllques
Ue P.uenos Aires, quals perwiaTitats
havien estat per endavant recomanades a la «oHldUnd de la.Societat d'Atrftccio de l'iinwters pal cònsol de la
República Argentina en aquesta capttaL

Havent-se pariat atpiesls dies dels
DÒM dreti d'embarcament i desemLarcam^m per ala viatgera procedents tlu lA/tts traosoceànlc», i per
que s'tii dirigeixin, convó recorilar que- àe» tarife» són Ica següents-.
Abanv l.uxe. 150 pessetes; prunera
• lasBe, 7ó; segona classe, 45, teroera
•.lasse, 1&.
• Actualment: Lax». 800 pessetes; primera claaae, 125; gegoao ciasae, 60:
'rrcera clase. 20.
NKVv el 50 per cent a favor de hn
»l>re? de! port.
les Companyies navllores es queixen del considerable aument dels e»metitats drets. I A Societat •ITàllnAmèrica- Tia intereasat «n l'asaumpt» inCambra dé Comerç Italiana de
Marcelona. a la dlreccld dei-, ferro• arrií» París-Orteans, de la Sofleiat
Atracció de oFrasterí, el cònsol genenal d'IUUs en oquuta plaa, 1
l'ambaixador d'Itàlia a Madrid.
aquest augment perjudica molt Is
ciutat de Carceiona, perquè, per no
pagar drets tan crescofa, els passatgen procedent^ d'UUramar prefereixen rendir viatge a Uàboa, Marbella
0 Gènova, 1 especialment a k ports
itnlians, -n tlo quala 00 bl ha drete
de desembarcament
Demés, probablement abandonaran
l'escala dï Barcelona las companyies
de navegació éstrongeiee que la tcaisa establerta.
I a tXavigaríone Generale Italfana»
Amb gran sorpresa, malgrat le"
la qual anava a «xabllr àea del primer de gnner el sen-el de Buenos AJ- peitions de l'expressat cònsol, delí
rer-Paris, amb cinc dies de sojoni s representants de la Çocletat d'AtracBarcelona, ha determinat no etta- ció de Forasters I de quantes personalitats havien acudit a rebre els
bllr-lo per ara.
La Societat <rAtracció de Forasters iUustres viatgers, aquells iio prenva dirigir instància al ministre de gueren terra a Barcelona, contUiuant
Pioancea, el 22 d'octubre darrer, de- Dur ristge directament fins a Ginomanant reducció dels alts drets va per ai qual port havien pres pas-;
d'embarcament t desembarcament, &atge a Buenos Aires, en sssabeniar'
F-er « aquella passatgers de trànzit. se dels alu-sims drets de de^embarcamant aplicats «1 port (ie BarceT. rament turiatec
Aprofitant «1 seu viatge a Madrid, lona.
el senyor Montllor recomanà i'afer
Immediatament ia Societat d'An i i·rwld·mt del Consell de miaistre^ tracció de Forasters cursà teiefone1 « l mlniiire d? Flaanoee.
mes als «eu-. delegats a Càdiz, SanLa federació Hotelera «s dirigí tander i la Conmya. pregant-los que
iami>e al ministre de Finances, en recolllsslo impressiona a les localicompliment d'acord pres eo ei Con- tats toepectlves, com especialment
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Cttttzoeló úntea del Cel (et 1 d Ageme de Canvi i Berea I M Msroal IHara de valer»
tttSiONS DEL OIA
Al matí, a la Sala de Contractscluns del Casino Mercantil, • fl de mes: E s fa de
Nords de BO tlO a 6iJ'20 i a RS-Ju. Aia< aats de t4»'dü • W-15 i a rti'55, Metro-transversal a ikí'TS, i Duro-Felguera « SJ CÓ
A la tarda, a la Casa Llotja. Fs fa de Nords de 69*70 a 60*60 i e d9'>i5, Alacants de 6970 a CS'iX) 1 a OüW. Aadaluso»
a 56*10, Caceres variable a 34'90, Colonials a 62 00, Gran Metropolitède 137·0ya 137*50, Meiro-transvetsal da Ii23'ü5a
a 123 00, i Duro-Feleuera de 55*50 a 56*25 i a 55 00.
cslllsswll de valer* traouts ai coaiplal I m tm x i l i eneara
al •wHIe·· OAciaf
Barcelona TrecliorBiid Llght Power 7 V - ' « 2 1 » , * a 100'50lüOU Grans Molins Bascos 6 "lo.
91*00.
Barcelona Traction and Lighl Power 7 "k,* « lü/fC^
Mines de Fotasaa «Súria» 7
' a tí9,C0.
Berceionesa de Naveiesció B "l,,.' • SV'dti i 00*00.
1 ramvies de Sevilla 6 "lo. * • w5'00.
Obligacions Espanyo!» ColonitMcló t ' Ü " a ^ t a
Tramvies de Barcelona 8 "fc,, • a iú2^<.
Fomert ü't ^res 1 ConsiriKcions o 'tj, • » 94*50.
Mimicipis de l'Exposició 6 per 100, a Sia'ao i 10*00.
Hotel Rit? 7 0|u, ' a 05*00.
AL COMPTAT (ReproduTt del Bullien URclal)
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- D A R R E R A í t i S s i u . — Al Casino V t T w iü, de des ci erts te dre B les cinc de la tarda, a fl de mes:
de Nords a 70'úu, Alacants » IM to. Caceres vana te a 3l'r«. I Duro-Peljjnera a 5ó'a5.

Ea i - -

Ot<arenMSr d * %M o p a r a c i a n « n l a r a w

De la tanca d'sl.fr a les cinc de la tarda a la d'aquest matí, es pu:a 0'05 de Nords i no hi ha variació d'Alacants
Da la oel n.atl. s ia de les eme de la taroa d awnl, es puja 0*^0 oe Nords, t) 65 d'Alacants i 27u de 1 el^uere.
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C e n t r e
C o t o n e r
d e
B a r c e l o n a intereMades. en l'afer per Uur con- Vapor italià «Prlnclpessa Maroldició da ports principals espanyols, da», de Gènova, amb càrrega generespecte tes seguretats que pogue.s'm ral 1 39 passatgers.
obtenir que, per part dels eiemeyts
TEf.RORAMES OFICIALS D E L DIA D'AVUI
Vjpor espanyol <Flna<, de la mar,
directius d'aquelles, fos secunasdt amb ptrlx,
le campanya quo pensava Iniciar a
Ttae»
ObitSMt
T·ro·r
Ouoxt
Barceiotia al dU prop sit.
j VAIXELLS DESPATXATS,
TJJICA
Liverpoof
Símultflníament. una representació i V*por italià 'Ansolde San Giorde l'Atracció de Fomsüers va vlítiAr gio le, amb càrrega general I tràn15.74
15.73
00.00
Disponible , . .
oo.oc
00.00
el director de ia •Itftlla-Amdrtra», sit, cap u Gènova 1 escales
Futurs:
consignatària del «Giullo Cesaare» i
Bergantí goleta ttaUà «Òcttavlo*,
oooo
164!
. 15.20'
!5^8
Març. . . • .
oo.co al d? la <Ents Nazlonale d'Industrie en llest, cap a Bastit
üono
1527
15.14
l/ï.W
Msig. . • • •
Tnrfstique,v pet tal de posar-se d'a00.'0
Bergantí galeta Itàlia «Dedalo*. eo
0000
14.89
14.90
jnliol. . . . .
16.0a
cord amt> ambdues entitats en le llast. Cap a Planotelll
13.66
caço
Octubre. . , .
13.51
OO.fO
port relativa amb el procediment a
13 77
Vapor espanyol -Toma» y Bages»,
13.21
N.
Omer . . . .
00.00
KUXI
seguir perquè la dita campanya po- amb càrrega general i trànsit, cap
13.29
gués atènj-er els efectes desitjats.
a València l LtverpooL
Mogut espanyol «Fernando Oas»ït», amb càrrega general, cap a VlTaco*
Moviment del Port «I dia 0
Ajexanària
r·br·r
Jumel
íiaroç.
Pallebot espenytd t J o v e n Paqutto»,
VAIXELLS F.NTRATS:
29.93
amb càrrega general, cap a PaJaFutttrs. Ashmouni
2963
Març.
GOAfl
1C.95
00.00
Vapor italià lAnsaldo San Glor- mós.
S o v · m b r · Maig .
JjUrç
00X0
17.20
0Ü.0U
gio I», de Volòncia, omb carrega
Pallebot espanyol tRomón Frei32.95
35X5
general.
» Sakellaridis
xas», amb càrrega general, cap a
Vapor italià «Fliunej, da Galvestón, Ciutadella
amb carbó.
T e a » « « t o r t e r ; ObtUseoi a v a l
Llairut espanyol cTeiasa», an llast,
MowaYork
Vttt- r espanyol iEu2kera>, da Port cop a Sant Carles.
amb carbó.
28.20
Disponible. , .
ooxo
00X0
00X0 Talbei,
Pallebot espanyol tEntiquetai, de VAIXELL SORTITS:
Futurs:
Vapor espanyol «Andalucia', amb
27.53
00.00 Torrevella, amb sal.
27-75
27.75
• . • •
27.06
FiaUebot espanyol •Apolonio·, de càrrega eonersl, cap a Meiuia i esOu.uO
28.06
sa
os
SOUer, amb garrotas.
cales.
27.26
Oü.uO
Juliol
27.35
24/tó
2^.05
OU'JO
Vapor onglí* 'FencburcU», de M'srOctubre. . • .
Vapor eaponyol «Peris Valero»,
2S.00
Desembre , , ,
00.00 sella, amb càrrega general.
W.70
amb càrrega aaneral, cep « Pasajes
ai.oD
Vapor anglès «Clscar*. de Màlaga, t eecates.
amb càrrega ganenl.
Vapor eepanyol «Cabo Blanco»,
Pallebot etpenyol «Vi&e de Aió». amb càrrega general, cap Q Bilbao I
U»t<n U U g t e p a TAMO» d'Almeria, amb sal.
escales.
Rova Orleans
Goleta espanyola «Monte Csrmelo·
Vapor cepanyol «Cabo Pridr», amb
de Torruella, amb sal
cifrega general, cap s Bilbao i es23.50
OtotMlble. . .
00X0
00X0
Vapor espanyol «Mahón., d'Elvls- cales.
Fnturr
27.9
00.00
Vapor írancès «Ccllebriatea.. amb
Març
00X0 sa, amb càrreg}» getnem i 8 rassaf>
Maig
00.00
cftfTo^tt general 1 trànsit, cap a Mas00.00 gere.
Juliol
Vapor espanyol «CunerB.. de Gan27.25
00.00
ooxo
Octubre . . . .
HM
00.00
00.00 dia I «acalee, amb càrrega geDerol 1 Vopor froficès cCarnoules», amb
94.38
Càrrega general 1 trànsl", cap a ilor0000
ooxo 22 passatgera
Vapor espanyc»! •Montevideo^, de sella.
--nyé*"
^B'Colón 1 escalAa, amb càrrega geneVapor àn«lè9 'Duwlee., en liast,
9a·fetr*r<i* t m ral 1 »
cop A VeUoda

Vapor ospanyol .«Pedró», ami» ai
seu equip, cap a la mar.
Vapor espanyol «Mabón», amb CAÍ'
rega general, cap a ElvUsa
Vapor correu IL-rilà -Prtnclpesss
Mníiüda», amb trònsií, cap a Bueno*
Aires i escalea.
t
Vapor Italià «Aibaro», amb càrr^a
general l trànsit, cep a Santa Creu
de Tenerife.
Vapor espanyol iMargori». amb
càrrega general, cap a Gijón.
Vapor espanyol --Rey laime I», amb
càrrega general, cap a Palma

E l c o m e r ç russo-alemany
El 19 d'octubre de l'any passat, el
Consell de Comissaris del poble' de
Rússia aprovà ei primer contractí
lliure de companyia, wi virtut del
qual el monopoli dol comerç extoriot
que fins ara existia a Rússia so
frelx una certa derogació d'aoord amb
els principis de ia Qovu política eco
nómtca.
#
Per aquest contracte es conoedeU
a una societat ni «so-alemanya «1 drei
a practicar Ul rec tom em operacions de
comerç «nire Alemanya i Rússia
Aquesta SocleUi, fundada, pel conte
alemany, pol conaurd Otto Woll. si
quoi pertanyen «Is esiabllmenu Pboí
tUz 1 Acers dai Rin. porta al titol de
S. A. Comercial Russo-Alemanya
0p coatonnltat ana> la concepte
rusao, el contracte dv companyia tf
les Unies genorsi següents: la Socie
tat es funda amb un cap.tal de 800-0*
rubles or, aportat per parts igual*
pei consorci Wolf i el uovei-Q nia. Ee
concedeix a la Societat el dret d'o
brlr a Róssïa el nombre de sucursals
que cregui oportú per a l'execució 6r
lee seves operacions comerç als, aUl
com dur » tenúe les importacions d*
productes metoBúrglcs i fexportacià
Ct pcisuMs maTanss RUMB. SOU *

LA VEU DE CATALUNYA
Dturol de la comissaria dei comerç
terlor.
| D consorci alemany s'obliga a conJr e le nova societat un BOU e r t
".; ea mercaderies de aat milions i
w de rubles or, I, encara, on crèdit
Govern de d n c milions' de rubles
El Govern n u 1 el consorci WoU.
enen cada un un nombre igual
representants a la ni recelo 1 cond ' a d m i n i s t r a c i ó de la Societat,
fàapecifloació da les mercaderies la
ortacIO i e x p o r t a c i ó de les quals
de permetre, s'ba de fer amb
Intervenció del Govern rus. Els bejíftjls n o han de traspassar u n cert
i t . L a Societat e s t à domiciliada
B e r l í n i la sucursal principal a
nií
comentar el contracte la prem.^a
ba donat a « a t e n d r e que en «Is
eles governamentals soviètica s'esmolt d'aquesta Societat, tatkt des
p u n i de vista p r à c t i c comercial,
de! seu valor com a exemple I
nul. T a m b é s'espera qoe les negoelons per 0 la celebració d'un traode comerç russo-alemany seran
^voridas per aquest contracte.

ment s'ha augmeTital en proporcions
g a i r e b é fantàstiques, sobre el desembarc de passatgers qae procedeixen de ports d'Ultramar en arribar
al da Barcelona, e l qual Impost pala
de l a classe de luxe. arriba o la x i fra de tiO pessetes, per cada un,
amb l a qual cosa es perjudica tota
la ciutat, I d'una manera especial el
c o m e r ç al detall; concedir a l comITè
organitiador de les festes de CarnesUUtes la quantitat de £00 pessetes,
destinat^ als premis que consideri
o p o r t ú ; 1 altres referents al regQn
intern de la Cambra.
Le» hores d'o&clna que actualment
regeixen a l'esmentada
Associació
s ó n de onze a un.-., i d» qoatre a
vuit
PER A INFORMAR
H senyor ministre d'Hisenda ha
t r a m i s a l Camell Superior de Cambres I aquest a les de Comerç i I n d ú s t r i a de Barcelona per a l seu I n fome e l projecte de Collgacló dels
Agents 1 Comissionistes de Duanes

E l s

Píg.

esports

Els Campionats del món
de Tennis
La jornada d'ahir divendres no fou
de grans emocions com els -dies anteriors, malgrat la qual cosa a l assistí proa c o n c u r r è n c i a , presenciant
algun.-; moments de Lluites lateressanis. especialment per p a r i ae les
senyores.
E l i p a r t i u semifinals de l a prova
doblo d'norocs. donaren lloc a belles

15. — D i m b t e ,

Mc. Kane (A.) contra Mme. Vaussard i G o l i l n g CP-) F i n a l doble seoyoretee.
A o o n u n u a c i ú final do ia prova
consolació eotre «la guanyadors dels
ertlls de les
im
Pista n ú m e r o 1.
A les ITiS. — Lacoste contra Potersen. Prova consolació.
E l fet de celebrar-se a la tarda tres
partits finals, d ó n a gran interès a la
jornada, amb c a r à c t e r de solemnitat
No col eocoinlar l'aseUiàocla n
aquesta «essló. p e n ü l t l i a a dels Campionats.
COWir.DIíSES
PIIOVA C E. IIODAMON
Recordem a aquells que vulguin
pendro part en aquesta prova, que
s'efectuarà c l dia 13 del corrent, quo
essent l a coneixença del recorregut
una de tes principals condicions per
a triomfar, no deixin d'aprofitar e l
poc temps que queda per a estudiar-lo.
La Inscripció q u e d a r à deflaitlvamant tancada al vinent dimarts, dia
13, a les dotze de l a n i t . etectuaatse
el sorteig d'equips el dia 15.

da C o c h e t - C o u l t é a s a Gllbert - Mlsbu
per 6-3. 6-2, 62, amb mcreada superioritat.
E n el campionat i n d i v i d u a l de senyores iMlsa Mc. Kone g u a n y à fàcütnent . Mme. Vauasard per 6-2. 64!.
per la gran superioritat del tara Joc
incoomensuroble. I Mrs. Beamish a
M m e Coldlag per M , 62, anat molt
ba l ' e s p e r a n ç a que aquest conIgualades al primer set i imposant'
ote v a g i seguit d ' a í t w a , amb conse francament l'anglesa en e l segon. F. C. SERVETTE - F. C BARCELONA
holandesos, anglesos 1 aleA v u i , dissabte, a dos quarts de quaL"interès dels clrcols alemanys
Del doble mlxte i t l s s Mc. K a n e mercat rus, ba p r è s el seu caCrawley guanyaren a M m e . Goldlng- tre de l a tarda, t i n d r à lloc el primer
80RSA
OC M A D R I D
er definiuo. 1. s i no foe per la
CouJtéas per 4-6, 6-2, 62, malgrat qus dels partits que han de disputar
Barcelona. 9 febrer en el primer set esUguerea eU sa- el F. C- Servette i e l F . C. Barcelona.
sBillltai d ' o b U n i r crèdits d'Lm71 'OS g^esos un xic dexeakpustoe, domicia. s'hi destloarlen molts es- 4 per 100 interior, comptat
El ^ervette a l i n e a r à el seu equip
»
Urnes
OO'OO nant d e s p r é s francament, com pot complet, integrat
Per alxó oa piocura obtenir
per Orosdldier
»
fi
pròxim-.QPQO veurs's pels detalls: i Mlss Beamlsh- Rouvter (internacional), Ffhlmann
t i d p a c i ó estrangera en lea em98'00 Gilbert a Mme. BiUood-Covh^t per (internacional): Beynsr. Plchles, Rll a qual cosa pruporcionaria a Amorlitzeble 5 per 100 (1920),.
Ofi'SO 7-5. 6-3, remarcant-se la superlontat chard (Internacional, CharpUlod, Pei d ú s t r l a alemanya els mii]aas n- BBDC d'Espanya
_ k l 9 r ü ladlspensables.
A r r e n d a t à r i a de Tabacs
000*00 de la primera parella, especialment otie (internacional;, Mayer (interna^ | president de la c o m i s s i ó de la at. Q r a l . Sucr.'-ObligBcions
OOO'OO per part de 1 anglesa.
cional, Dletrlcb I T h u r l l n g .
asarla d«l comerç exterior Je
>
» A c preferides
T7'<t)
El Barcelona 11 o p o s a r à : Pascual,
Pot ben dlr-se que l a nota sobressenyor Grobmann, informà
»
» » ordinàries
3V.ri0 sortint de la Jornada foren les excel- Planas, Surroca, Torralba. Blanco
at d é l comitè eocarregat d'es- Francs — —
— 40*25 leiits jugades de Miss Mc. Kone, la (L.), Samatler. Plern, Martínez S a g í ,
u n pla d'organ'.tzucló de l'E*- Lliures
29'92 qual fou sovint ovaclonada a l m c * Gracia. A l c à n t a r a 1 Segl Barba.
pnant explicacions sobre l'estat Banc Espanyol Rio Plata
aW» »3 trar filigranes del séu ]çc, que pol
l'v-r e actuar de suplents, ban estat
de )es negociacions per a l a C è d u l e s bipolecàries
91*50 considerant-se u n dels m é s complets designats Conred G o n r à l e z . £ . Blanl ó d ' u n traclotde comerç russoque hem contemplat fins a m i a Bar- co. Bosch i Cella U .
BORSA
DE
PARIS
£ 1 problema principal que
celona.
En Vicens M a r t í n e z no p o d r à fiktejà des del p r i m e r moment, 4 per 100 Interior Espanyol
00*00
Els altres partits de l a prova de gurar en la Unia d'atac blau grano
forma que s'havia de donar a i
> 100 F i t e r l o r
»
001*00
p«r persistir encara la lesió que es
i u è s'ajustés per una part Accions Nord d'Espanya
flOO'OO consolació, donaren ei s e g ü e n t resul- p r o d u í cn el segon dels partits conde monopoli del comerç ex»
Alacant
B8S*O0 tat: Lacoste g u a n y à a Llaneres per tse e l R à p i d , de Viena.
Rússla i per l'altra a] rè9
Andalusos
OOO 00 6 1 , 62. Petarsen 0 FTeudenthal per
60. 63. Flaquer a Tarruella per 62,
La lluita que hauran de realitzar
ennlsos "d'exportació que pr-- Renda russa 5 per 100
'-Ou'úO 62; 1 Lcrsea a laurrleia per 60, 68. els equips campion3 de S u ï s s a 1 Ca^ ^ • Ü e m a n y a . També s'arribà a
«
4 1(2 per 100
OOO'OO
c o n c i o s l ó que era n e c e s s à r i a la Brasil 4 per 100
Per a a v u i b i ha toarcat e l se- talunya I d'Espanya, é s esperada
OOO'OO
amb veritable curiositat, ]a que es
J 6 d n m tractat b à s i c , la con- Banc Espanyol Rio Plata
554 00 g ü e n t ordre de Joc:
iTacorda concrets per a deter- Renda francesa J per 100
Pista central.
, coneixen els enormes progressos reoles branques d e l comerç i la Accions Rio T i n t o
A les U ' Ü — Flaquer contra taf- Uttats pel' futbol snis. coRoeat ora
2.486
f n p r i m e r terme, d e s p r é s dels seus
m d t t s l ó de conven:» especials.
sen. Prova consolació.
• tractat bàsic ha d'ésser fet per
PREMI
OE L'OR
A les 2. — A Cochet tF ) contra triomfs sobre Holanda l Alsmanya,
f ^ r i o d e superior als altres. MaI . D. Gllbert CA.) Final i n d i v i d u a l se- i l'empat amb Itàlia.
(Preus de compra)
t a m b é «1 senyor Grobmann la
nyors.
IS-lW per cent
nacesaiu;
es l·jrocra·.iui l i po:i- Alfons
A c o n t i n u a c i ó Mlss Beamish Mias
127*50 » »
^ ^ ^ H u e r d a l russa, amb l'object" isabel
Uncea
1
mitges
uoces
123'SO
»
»
•1 ajusiar-la al complicat sistema ale123'SO s >
many. A ' e g l que ha d'axlstlr un aran- Quart d'un,B
lll6U'unç«
123'50 > >
zel antOnom que permeti proteg.r de123-50 » >
gudaaMDt tott'« ics branquee de l'e- Franca
Dòlara
6*40 » »
cco.omla alemanya
«La dona ds Faraó»
Lliures
31*00 > »
DesprM dels <Contes de les m i l 1
una nits», els senyors Vilaseca 1 Lei n meuibre ile ia comissió manifestà
desma b o n presentat a i Cinema Paque. pt0 ima banda, no s'han d ' i m tliv «La dona de F a r o ó » , pelliculo de
poaar res 1r.• ••
Ui nap r o c e d è n c i a g e r m à n i c a i de tempa
( i ú r t « ^ ^ 3 alemanya», i . per l'altra,
objecte d'una puhllcítatl persistent,
PREUS OE COMPRA
otaglr degudament l a i n d i » <us com és natural, h a creat una exBitllets: Francesos. -WOO
ca russa i algunes octlpectació.
»
Anz'esos. i{9'75
ragricuituro, com el con>
Italians, 30*60
»La dona de Faraó», és mereixedocotó, de i ' o l l r a . del c à n e m i
s
Belgues, 35' O
r a d'aquesta e x p e c t a c i ó I Innegable"*txa sucrera, per la qual
»
S u ï s s o s . ! 20*00
ment representa el film cabdal de l a
aur'.a de declarar lliure la
i n d ú s t r i a d ' E d l c l ó alemanya, potser
»
Portuguesos. 0*20
ló de m a q u i n à r i a .
el film cabdal de la cinematografia
»
Alemanys, 004
contra
contemporània.
s
Austríacs, o'ül
CAMBRA MERCANTIL
>
Holandesos, 2'40
Ultra lo presentació Justa 1 d'ambieat admirable, b i ha la Interpreta•
Russos. 0*1X1
unta directiva d'aquesta «nció realitzada peb primers actors
s
Orecs, UO'OO
reuolda sota l a p r e s i d è n c i a
d'Alemanya, els quals o c t ú e n de ma»
Sueca l'Jo
asep Cabrà i Gat&bert p r e n g u é
nera poc Igualada. Es especialment
•
Noi u ecs, 1*03
1 els eegOente acords: i n remarcable el treball d ' E m i l i l a n >
binaiasrca. l'OS
minlstre d'Hisenda alguniugs, q u i en e l r o l de F a r a ó ha
»
Romania, 3V5
contra
oUificaelons a bk R. O, da 3 de
fet el treball m é s elogiable de tota
»
Turquia. QOfQO
referent a leai
rteciancions
els que porta realitzats en e l cinema.
»
E
s
l
a
i
s
ü
n
i
i
s
.
^3
de presentar els industrials
El p ú b ü c , que materialment ems
C a n a d à , b'IO
tants individuals compresos
plenava e l <Pathé Cinema, acollí «1
»
Argentins. 2*28
à r r e c subatltirtiu de l'impost
film amb vi*u>les demostrocioas d'en»
Uruguais. 6*10
^ amb e l Q d'esvair dubtes
tuilasme.
»
Xilens, O ' ^
• c a r a resteu, 1 evitar possibles
ISo es mereix menys u n espectacle
»
Brasilers O'ói
^ B C L H aià Interessats i refermar
P R E M I
C O N S O L A C I Ó de tanta v à l u a com «La dona de
s
Bolivians,! '55
a d h e s i ó m é s absoluta a l a
F a r a ó » , i presentat ea una forma tan
»
Peruans, ÍÍO'CW
6 M i x t a del Treball l Influir
encertadia pels senyors Vilaseca i Le»
Paraguaià.
0'10
• b s i g u i necessari par t o l que
desma.
•
Venezucla,
00*00
p
donin
els mi'.jan*
indis»
Japonesos, 2 75
Ita a. la seva a c t u a c i ó : so»
Algerins, 39'0O
L v t a p i v s a d e l Teair^ Nou 1 l a Cocat del Govern i a desaparició de
»
Egipte. 29*65
p a o y u argentioa que dirigeixen els
crescudUslm qae darrera»
Füipine·». 2 7 5
ccrtahles actors senyors .Vuulo i AUp-

Canvis facilitats per la
Banca Marsans, S. A.

D'espectacles

CAMPIONATS

Canvi* facilitats per ia D E L M C R D E T E M I S
Casa Soler I Torra O.*"*
Avui, dissabte:

018)611

Hrs. Beamish

Miss Mc Kane

Mme. Vaussard
Mme. Golding

Palau íe ia lotória del Parc

Entrada general: 4 Pies.

: Grans
| magatzems
uuuiuumuiuiiiiiuiiiu

T1VOLI

I FABRICACIÓ PROPU

- - -

Casp,17il9
( í a r a n l Teatre)
•nHnBiii"""ii«iiiuii

MAJOR I DETALL

1923

p l , en v i s í a ds l a favorable acollida,
i per a c o r r e à p u u d r c a la didtinold
de q u à b o u estol abjecMpel pilhllo da
Barcelona, han organitzat, de cec na
à c e r d a m b TEmprea da PglagtW ooü e u del carrer d « Casp, quatre dia»
de funció d ' a d é u a Barcelona de 1»
dita companyia, que tindran lloc d e l
12 al 15 del corrent, t a n l a 1 n i t . prfr
scoíaiiUse a l ipàblic d o l centre de l a
capital amb les precioses obres, grans
èxits de tots ela artistes que h i p r *
nen part, . E i úïQano gaucho» i «La
berrachera d e l tango., ol d i l l u n s , d l *
l í l , a les cinc de la tarda.
Els bans fins a v u i celebrats o l T e *
txe Gova. s'han vist aiiimadlssims 1
han constltutt, com tots els anys,
una de les m ò s belles notes d e l n o *
tre Carnaval.
Les disfresses que h i ban coneorrag u t ban eatot nombroses 1 en general
es pot remarcar l a nota de boa gual
que h a n ofert.

C O M U N I C A T S
LA «MAiZCNA»
ES UN PRODUCTE AMERICA
El pObllc bamceloai, no s'ha de deixar socpeiulre ea l a seva bona fe.
S'ha c a m e n ç a t d'oferir en aquesta capital. MAIZKNA amb etiquetatge e n
Iranoés. L ' a u t ò n t l c a M A i m N A
és
uimerkana 1 porta els envasos, e t i q u » tes i totes les instruccions en eapar
n y o l , per preparar-la espeeiaiment p e r
a Espanya els seus ú n i c s folbrioants
CORN PRODLCTS REFINB4G OO., ü e
Nova York. lEls paqueis són grocs i aa
l a tanca, a l a p a r t alta, porten
ftrana rubricada d e Doryeo. S'ha de
rebutjar t o l paquet que no presenti
aquestes caraoteristlques. E x i g e i x i ' a
.sc-iipre l'etiquetatge en espanyoL
STEVENSON. BONET à C1A.
Unies concessionaris de l a M A I Z E N A
All-bey. i i 6 -«BAIKiEiLONA

Conferències
Aquesta tonia, a tres quatre de set,
a l a sala baisa del Foment de Cuir
tara, L U r l a , 15. U n d r à Oioc l a tero«r%
de les o o n í e r è n c l e s que sabre l ' Í n d i a
ve donant a Baivelona el rovereml
Pare Ricard C i r e r a . Procurador de l a
Missió de Bcaabai & lEucopa. L a « o u f e r è n o i a d'aquesta t a n l a e í t à tleiilond a a les Congrogadons (Marianes.
S e r à amenitzada amb m ú s i c a i projeoclons. L'enlrada é s dllure.
D e m à , diumenge, a dos quarts da
dotze d e l m a t i , a bi sala d'actes d e l
Centre Autonomista de Dependents d o l
C o m e r ç 1 de ia I n d ú s t r i a , «1 conegut
puhlielsta E n RurcS (^tanpalaïu, de
''.Agrupació Socialista ü e Barcelona,
d o n a r à tina cortfepònoia p ú b l i c a so»
4)re 4B1 soolalleme i e l problema de
Catalunya. L ' i n t e r à s dels obrera».

Tres partits finals
COChet

10 d e f e b i t r r de

E s p e c t a c l e s
• ..

•.,,"V'·*.

•y'". '

f j

Gran Teatre del Liceu
A v u i , 51 de propietat i abonament.
A les nou. FUNCIÓ HE GALA « o honor de 3 . A . R. l'infant don Ferrant
i Se rata d'Onore de l'emlnont mestre Alax SaluUirkgíJ>rbaer: sots segon «V TÍUSTAN 1 ISOLDA; segoa;
concert per l'orquestra: a) P r e l u d i de
Paesifol. b) « L a fiesla de l a cosecho»
(iRtemnezo d e l snestne (àchllUngs).
c> LiEONoa^, obertura erúm. 3 de
Boethovea; tercer: acte segon d e
M O \ N A LTSA. — D e m à . eanda. ü h l u a í u m i ó de l a t e m p o r a d a T I U S T A N
I 1SOLD.V

Gran Teatre del

Liceu

Temporada do Quaresma. 4 grana
conoerts pe) genial p l a n l s t u e M I L
SAUER Dies 22 n i t , 25 t o n i a . 28 ntt,
de febrer, i 3 n i t , de m a r ç . — Continua obert l'ohonement.

R E G A L D E L D I L L U N S , d i a 12
l tapet persa o de fil, brodat, per i pesseta
2 »
» » » »
o
» 3 pessetes

MES D E R E Q A L t
Descompte 10 I 15 per 100 sobre els preus m a r c a t s
Primera casa en flassades, edredons» jocs llit, jocs núvia, roba taula, llençols, tovalloles, gèneres
de punt per a senyora, senyor i nen, coixes «clarín» i d© seda, mocadors, franel·les, teixits
N O T A : Tots els dissabtesregalde globus a tot «gmpradof que efectuï compres per vator de 5 pessetes

1

!Pàg.

16. - = K s s a S f e , ï 6 cie

SeSter d e

Teatre
Català
R 0 9
E A
Telèfon 3500 A. — Demà, diumen&e,
B les tres «le la tarda, t ' l l i m a en aquest a temporada de l a faimusa rondalla
tt'Bn FoUcb i Torres^
LA VENTAFOCS
per a deixar lloc al muntatge de la
popular i direrfida otora del mateix
HUfor. AVEsTORES D'EN M A S S A IÉMM.
A dos quarts de sis. La meravellosa
bomedia en quatre actes, de fonnldable èxit.
L'ADMIRABLE CRICHTON
b t e o p r e t a c a ó 1 presentació earupemdes.
NU. Dues obres mestres d'En Frederic Soler,
L E S CARBASSES O E MONTAOIO
(dos actes)
ILES JOIES DE LA ROSER
(tres actes)
DUluns, tarda. Magnífic p r o g m n a
üe Teatre - i e ' e. E l , iPAQUISOT
TBNAGITY d C I V I L I T Z A T S TAWMA-

ttàx.

<E& despaiza a Camptadurta.

T l V O LÏ
I

«Sniques funcions, 7, d e comiat a
Barcelona de l'eminent t r à g i c
ERMETE ZACCONI
Wvul, dlssalbte, d i a 10. A dos quarts
de deu de l a nliti
I
D I S O N E S T I
draima en tres actes de G. Bovetta
EStMETE ZAOCONI, CRISTINA
BAGNI
P e c i à , diumenge, n i t . Comiat de .l'eminent artista E . Zaoooml
Es

L A BISBETÜCA D O M A T A

deapaíxa

a

Comptadurla

T í
V O L I
4 toies dies. 4 (12, M , W i 15 febrer)
de comlart & Barcelona de l a
COMPANYIA ARGENTINA

MUIlSíO-ALlPPl
Debut: Dilluns, 12. Tarda, a les cinc.

Teatre de Novetats
V u i t elegants

i*A

sansarionals debuls. — Seiguldament
la eminent artista, A n t ò n i a Mercè L A
ARGENTINA.
Teatre

Català
R 0 B B A
Telèfon 3300 A.
Oies 25, 27 1 28 de«l corrent

G

E

M

I

E

R

Tres ú n i q u e s funcions
T A R T U P P E , de MoUère
L ' A U T O R I T A I R E , d"Henry d e r c
LA R A BOU I L L E U S E , d'Ennile Fabre
sobre l a novella d ' H . de Balzac.
A Comptadurla s'abona i s'admeten
e n c à r r e c s per a totes tres funcions.
t

e

a t r e ;
n o u
COMPANYIA ARGENTINA
MUINO - A L I P P I
A v u i , dissabte, ifunció en bonor 1
benl·laflei id'ENiRIC MUITJO 1 E L I E S
A L Í P P I . Dues SÜBEJRBES ESTRENES, dues. P r i m e r : ERA l ' N MUCHACHO ALCGRE; segon: ES ZONZvJ EL
CRISTIANO. CUANDO E L AMOR LO
DOMINA, orisinail d'Elies A l l p p i : tercer: F I ESTA ARGENTINA. — Nota;
D e m à . diumenge, comiat de l a companyia.

"

COLISEU DE VARIETATS
.iAvni, dissabte, tarda, a tres quarts
Üe cinc, NU, a les deu. Magnífics 1
yariats p r o g r i m e s Projecció de notaíbles peUfcules. Oran quadro d'atraccions. 6 JUNETRO'S, equilíis-lstes; SOLEQ.AT MIRALLES, b a l l a r i n a ;
i VERA'S. aflambristes; BAiL£>£iR, ventrScc; s u c c é s extraordinari de l a geW a i artista. P1L.AIR ALONSO, en tes
creacions del seu nou repertori. —
Demà, «Bumenge, tamia. Pirtanera aesaló a dos quarts de quatre. Segona
sessió & les sia. NU, a les deu. ExtraBrdmarie programes. — M o l t awiat.

CATALUNYA

t

e

Qran Teatre del Bosch

A v u i , dissabte, d i a 10 de febrer
de 1923. Gran MI-CAREME de vestits. L000 pessetes de premis. L " ; u n a
formosa m à q u i n a de cosir i brodar.
T

T e a t r e
V i c t ò r i a
OPERETiBS
CINEMATOGRÀFIQUES
ULTIMES FUNCIONS
Avui, dissabte, 10 de í e b r e r de 1923
T o n i a , a las cinc. L a j o i a musical
LA PROHIBIOION D E L BESO
Formosa p a r t i t i v a acl'amada cada d i a
a m b MES GRAN (ENTUSIASME
Nit. a les deu.
ÚLTIM
REPRESENTACIÓ
EU FUNCIÓ DE N I T
del m a g n í f i c i popuüarfssim fl·lmo p e r e í a en cinc seies,
MISS VENUS
Considerada pel públic com l a m i ' l ^ r

E

A T R E
N O U
EMíPRESA SERRANO
ESÍPECTAOIJES IRlS-PlALMER

Brta Companyia de Ballet
sobre gel
La Charlotte
amb l a eova emocionant i meravellosa dansa « L a LLUMENETA»

Krecklow

l'únic, Tincammensurable
pati-ganiveía.

rei

veritables obres d'art, en les quals
tan ovacionats s ó n tots e2s artistes
de l a companyia

34 úmm

t ilivertísseoient!!

Els noBablllssüns clows musicals
Q e r m a n s
SEFMANA

Ferronis
l'OPÜI.AB

Vnít M e s i i e s a l i e i i E M ilBlBalilic
ADÉU A BARCELONA

G r a n
ieatre
Espanyol
Companyia de vodevil Josep Santpere
A v u i , dissabte. 10 de febrer. Tarda,
a dos quarts de cinc. APRETA... GURRUTACOI i D. JOAN OE SERRAL·LARGA. NU, a les deu. ESTRENA. E L
.MEU NANO.

Xofer
mecíinlo família distingida, havent, treballar compte propi.
Unia Omnibus, s'ofereix per s
camió o esport. Corts, 6i6, segon, segona.

BUTACA, 3'50 pessetes

P

A

Modista

s'oferali a domicili. Escriure:
C, A,, Plac» de la Llibertat,
14, segon, ï,k (Gràcia).

Traspassos
PROMESOS

G a n g a
Mixta, motor 1 veles venc fc>
eriure s M. R. 4906. Empresa
Ideal d'Infonnució. Bambla dè
Traspassu primer pis Traf al - les Flors, 16 (anuncis).
gar ISO pesseta» lloguer luxosament amoblat. Preui 26.000 pesPiano
d'ocasió
setes. Tracte directe. Josep A.
Cordcrs, 13. botiga
Clavó, 9, primer, primera.
De 11 a 1
Tenda
de comestibles ganga. Cecs de
Traspasso
pis
amb mobles en 300 duros. 12 du- la Boquerla, 3.
ros mes- Comte de l'AaaUo, 64,
tercer.
Dormitori yermell
complet per a matrimoni, panòplia amb armes i al^uo* quaTraspasso pis 40 peesetea llo- dros a l'oli moderna imolt anguer amb mobles I nteKuoi per tics. Corts, 6&I. quan.
5 mil pessetes. R. [Xuclà, 8 Sia,
quiosc
Caixa
UUÍAU luyiuiiüuuiu
venc per 600 posseïes. Claris, 73,
4,rt, { ?

Ganga

Lloguers

Es ilesitla m i m

Bohèmia .Modernista

Casanovas. 3 16
D i l l u n s de CARNAVAL. 12 de febrer.
Programa per a a m i : L A ORUEL
A les deu de la n i t
TAT D E L DESTÍ, p r o d u c c i ó de la • FENOMENAL B A L L D E DISFRESSES
marca Fox; BERMÚDEZ PUTBOUS- 1
POPULAR D E L S ADROGUERS
TA, c ò m i c a d'exuraocdlnàrla broma; t
LA V A L L FLORIDA; BOB LTNCOR- A benefici de l a Caixa M u t u a l del
MONTBPIO SOCIETAT
REGIBLE, s u p e r p r o d u c c i ó defl Progra'LA UNTO ULTRAMAR INA
ma Ajürda. — D e m à . diumenge. Tafda, grans sessions. Nit, augment de
(Societat de dependents)
programa i estrena dols episodis p r i 10 valuosos 1 a r t í s t i c s premis, 10
mer i segon de da sensacional sèrie seran d l s t r ü w l t s entre Jes disfresses
Vitagraph, per Carmel Myers.
que m é s es destingelxln per l l u r
L'EPOPEIA D'UNA DONA
originalitat 1 bon gust
Banda d i r i g i d a pell notable mestre
senyor IGLESIAS
GRAN PLUJA D E CONFETTL
SERPENTINES I BOLES DE NÉD
L
a
gran sala e s t a r à ricament exornada
GRAN CINEMA D E MODA
1 iUuminada com els dies de gran
Notabte* juintet JORDÀ
solemnitat
i tercet TORRENTS.
A v u i , dissabte. (Exlt Insuperable. Que n i n g ú falti al m é s extreordinari
T r i o m f g r a n d i ó s del Programa Ajiú- 1 Original B A L L DELS ADROGUERS.

Saló

L

Joies d'ocasió

piauos
OE CORDES CREUADES
AMB MARC DE FERRO

Sublim marca

R.MARISTANY
Casa fundada el 1870
AL

COMPTAT

PLASSOSiLLOGUER

18.PlaçaCaídluni|a.l8

Catalunya

ria. EL RANXO DE L'OR. la m é s
grandiosa c r e a c i ó d ' a r t del ocdossal
artista WELLIAM S. HART. No deixeu de veure aquesta formosa Joia;
ANIMA RIFENYA, a s a u m p t é p a t r i ò t i c
t de costums moresques; BABY I EL
VAGABUND, preciosa c o m è d i a . —
Dilluns, g r a n esdovemmeot artístic.
Monumental peUícula b l a t ò r i c a . LUOREClA S O R G I A Més de 30.000 persones en escena. L a cosa m é s gran en
presentació.
Pathé Cinema
P ^ 1 ^ 8 !
E l s a l ó de m é s confort de Barcelona
A v u i , EXHIBICIÓ do la grandiosa
e v o c a c i ó h i s t ò r i c a de l a v i d a del vell
Egipte,
LA DONA DE PARAO
Monumental peUIcula de g r a n presentació, d i r i g i d a per Ernest Lutntsoh.
L a anés e x t r a o r d i n à r i a p r o d u c c i ó oin a m a t o g r à S c a de l'època, que const i t u i r à l ' è x i t m é s gran de l a temporada. — L'empresa b a disposat projectar sencera aquesta grandiosa
peilícula em cada sessió, per la qual
cosa es p r e v é al públic que estigui
a dUiora en ptliru de c o m e n ç a r les sessions per a no perdre una sola escena d'aquest g r a n d i ó s film. Completar à el programa la divertida, còmica.
FLORIAN HEROI

Círcol de Sans
Galileu, 7 19. — Telèfon 677 H .
A v u i . dissabte, a les deu de l a n i t

A C E
C I N E
Gran Saló de Moda
Avui, dissabte, tarda i n i t Programes exuraordinaris. Grans è x i t s . L a
peUIcula
d'interessant
argument,
ACER FRED: La c ò m i c a . BuABY I EL
VAGABUND, per l a petita i j a cèlebre
artista Baby: «1 d t v e n i t film. ESCENES EXE CIRC, i d'esdeveniment cinematogràfic, tercera jornada de la
p e M e u ü a s u p e r p r o d u c c i ó «ie ]I'acffedltada marca alemanva U . F. A.,
L'HOME SEÍiSE NOM, titulada, L ' E M -

Taller mecànic
nece.fsi la persona de caràcter
a encarretrar-se mairatzem
remeta d'oine», preferible
hagi desemponyat càrrec anàleg. Kscriuro, Indicant pretenslona i referènclea, s C & T.,
Kmpresa Ideal d'Informació,
Bambla Flors, 16 (anunds).
Advocat
català, ixjfiseelx francès, refeInteressa vendre
rències immillorables, desitja
Es traspassa
ocupació heuse pretensions exa- pis prop Rambla, 9 habitacions menjador complet, siUerla i algarados. Ofertes: Corts, 645, »e- amoblades, lloguer 18 duroB. tres efectes. Uaquina de cosir i
Raó: Bombis Flora, 24, primer. altra d'escriure, tot Junt o per
separat, Urgell, 62. entresol.
T r a s p a s s o pjs
ene disposi de 1.000 a 1,900 pee- mudem amb mobles. Poc lloCases a vendre
•eun per asBUinpte seriós. Es- g-uar. Tracte directe. Mitjà de tots prens, rendes, cabudes i
criure-. R. C Ku Empresa Ideal Sant Per», 78, prML í ' D» punts. R. Negre, Plac* Letod'ioforccaciò. Rambla Flors, 16
mandi,S6,prLL*beI£sll7a8
(BBtuiciai.

r

PERADOiR M J L SÀHARA. — D e m à , I I E L SENYOR CARBASSETA. p e b
diumenge, sessions d'onze a una m a - 1 tSeUflÉ
U . EL n T E L · L A 3PORRTMAN.
tí, de tres quarts de quatre a sis i de I
sis a v u i t , tarda, i a les deu de la p m . Entrada c ò m i c a pels divertits
n i t . Grandiosos programes. ESTRE- • pallassos.
P D P Y AND Z E P T
NA de la formosa peUIcula, ELS DOS I
ÍDOLS.

DelDt diaris, dia 13 de fete

Pis
moblat
de !6 duros lloguer, prop Ron- Safates 1 serveis de plata, a
da Sant Antoni, traspasso per pes. Compro or, plata, platí,
Mecanografa
1.000 ptes. Raó: Rambla Flora. brillants 1 perles.
16, baixos.
Empleada casa Important e'oJoUrlsa d* 3. Hà&aa
terelx sola matins. Escriure
Falta mainadera
Bambla toMs nora, 8 A
wM, Empresa Ideal dluforma«46. Rambla Flors, 16 (anuncis;. 1 servents per a persona sola.
Cardanal í ^ i i n a s 8,
Raó- Passatge Virreina, 8*.
Representants
per a províncies els desitja fabricant d'articles de metall i
orfebreria religiosos, etc. Escriore Drp;ent: P. A., Menéndez
Pelayó, ea, Barcelona.

del

La Scheherazade i El
Carnaval de Schumann

opereta coneguda a Barc.-lona
D e m à . diumenge. Ultimes funcions.
Tarda, a dos quants de quatre i a
les sis. NU, <a les deu
•Es despatxa a Comptadurla,

T e a t r e
P o l i o r a m a
Companyia de c o m è d i a
GQell - Tudela - Asquerino • Cortès
Aivul, dissabte, tarda, a les cinc.
MATINEE POPULAR. BUTACA PLATEA, UNA PESSETA. E L VERITABLE EXiIT en tres actes, dels senyora
Josep A . 4 Ferran F e m à n d e z Portero,
LA MORAL D E L AMOR
NU, a les deu. POPULAR. BUTACA
PLATEA. DUES PESSETES. REES-

DB

a t r e
q o y a
Companyia de C o m è d i a
Oobefia-Oliver
A v u i , dissabte, tarda, a les cinc.
Preus e c a n ú m i c s . L a creació de Carmeta. R1BR1. Nit. a .les deu. 'Estrena
de MANANITA DE MAYO 1 la t r a g è dia japonesa, MADAME BUTTBRFLY.
iimimona è x i t de Carmeta Oliver. —
A L LECTOR: C w q u i en aquest m a t e i x
n ú m e r o u n altre a n u n c i del Teatre
Goya.

E A T R E
C Ò M I C
A v u i , dissabte, n i t , a dos quarts de
deu. L'aplaudit d r a m a en v ú i t actes,
EL SOL DE L A HUMANIOAD, i el
draima liislòrit « n tres actes, L A INOUI&ICION POR DBNTRO.

fiLDORADO

VEU

TRENA de l a c o m è d i a en tres actes,
aaranjaiment oasteillà de Lluís Valdés,
E L CURA O E LONGUEVAL
D e m à , diumenge, tarda, a
dos
quarts de quatre. IPrlanera secció.
LA MORAL D E L AMOR
A les sis. secció especial, l n i t , a les
deu. EL CtjUA DE LONGUEVAL.
Es despatxa a Comptadurla. — Telèfon 4134 A,

T

BALLS OE DISFRESSES
A - U R I G E M M A CASADO
Ces noces d'or. fil cinquantenarl
de sa fundació
AITOL djsaaibte, 10 de febrer
B A L L MULTICOLOR
C3. dimarts de Carnaval, d i a 13,
B A H . FLORIT

Demandes

lyaa

B A L L
B L A U
programa a c à r r e c de da tan
anomenada
BANDA D E L CIRCOL DE SANS
d i r i g i d a p e l mestre Leopold B u r g u é s .
Molts i valuosos p r e m i s .
E x q u i s i t servei dc Restaurant
El

Sala

Empordanesa

Espectacles per a infants. Carrer
del P I , 1IL
Demà, diumenge, e les quatre de t a
tanda. 1 a le sa is.

I D I C
D A D I í ' Dllltu». CarnavaL
I t V l O r M K I V A les don de la nit.
Extraordinari B A L L DE DISFRESSES TRADICIONAL. ANY D L

BALL

Reial Círcol Artístic
Q r a n Rail de Disfresses
El dia 12 de febrer de 1923
T E A T R E NOVETATS
Decoració i Cavalcada, a c à r r e c
de tots els Artistes. Venda de
llotges l localitats, al Reial Círcol
Artístic. — Disfressa obligatòria.
F r o n t ó P r i n c i p a l
Palaee
A v u i , dissabte, tarda, a u n quar.j
de cinc. Dos escollits partits a cistella. I
Nit. a un quart d'onze. Dos extraor-l
dtoaxls partits. Primer, a pala: G E R I
MANS QUINTANA contra BADIOLA l i
JAUREGUI. Segon, a cistella: S A N T
1 P A t A O c o n t r a GURUOEAGA 1
YCHAZO.

F

U

T

B

O

L

CAMPIONAT D E CATALUNYA
Demà, diumeng, 11 de febrer. A j
les 3'10 de la tanda.
UNTO S P O R T I V A DE SANS-ESPANYOL (caonp Unió).
ATLÈTIC SABADELL-MARTINE-NCl
(camp Atlètic).
Per entrades i kcaítitats, als camps |
de joc.

EDEN

CONCERTI

Asalto, 12. Èxit. PAQU1TA CASA-I
NOVA, RÜSLNE i ailtres importants I
n ú m e r o » . — Cada d i a , ApenUff Oran]
Tabarír Americà.
GRANS BALLS D E DISFRESSES

Torra
Es
lloga
Gran regal per 20,000 pessetes bonics habitació ommoblada
amb gran Jardí. Josepota, P, amb dret a calna- Ronda Universitat, 6. 3*r, 1.' (casa franBonysKons, 12, l.er
cesa).
C l a ï e ANC 6.a eú.
mllL venc, Claris, 73,4 j t , 1,*

DEPENDENTS

oels
dedicat a les DEPENDENTES i MODISTETES. E l local e s t a r à ricament
adornat. 15 m a g n í f i c s premis, 15.
Premi d'nonorl, a les disfresses m é s
distingides.

Casa iisiïeses Dompro
Llaudur. L l.er. 3.*. (tocant a la
Borsa).

Compres
Casa o torre
amb jardí compraré de 43 8.(X41
du ret. París, 8 ». Q.

Col'legi nens
compro o m'associo. Escriu
ZSStJitnpre^a ideal dlnforms-l
Bonica habitació
nons 1 d'ocasió. Planeta, 41. amb psnsió o sense. Llauder. L cló. Rbls F i u » . 16 (Anuncis).
Caea Camps.
l ^ r , 3.* (tocant a la Borsa).

Pianos i pianoles
Demandes

Anuncis

Sala amb dos balcons
a t m o d o s senyori de referèn1 La Pelleteria Martorell
cies en reduïda família. Tanecessita im apreaent prer s re- llers, 48 bis, pral., 1.*
ca d os- Salmerfn. 187.
Llogo dues naliitacious
Per
a
anunciar
Una amb dret a cuina 1 altra
A p ii r e n e n t s
sols
a
dormir.
Àngel
s,
8.1
.er,
1.*
als periòdics servint-se
d'ambós sexes es necessiten
per a treball fàcil. Raó: Casade la
novas, 268, prnl.. 1.* Entre DiaCasa particular
EMPRESA I D E A L
gonal 1 Travessera.
cedeix habitació per a matrimoni. Saluierou,
i.nn. I * I D i W F O a i H A C l Ó
Es doii'ui i s'exigeixen referènestalviareu temps, mocies.
l è s t i e s i diner. Rambla
Casa paríícDlar
de les Flors, 16, baiios.
E
s
d
e
s
i
t
j
a
desitja 3 hostes a tec estar, tracTelèfon 4863 A
te familiar. Xuclà, 15, segon, un senyor sol a dormir. Roig,
escala esquerra.

Dispeses

Eu botia casa
Habitació
tul confort, habitació a tol es- a tot e:itar amb ooues referèntar. Passeig de Gràcia. 99. por- cies. Corts, 654. porteria.
P
noguer
de d i ' ^ 1
teria.
r ií aa inI rU» bc do
rents
preus-BrucD
n." 7S, entresol. C. B1EOEB- 1
D u e s
habitacions
Bonica tiaültacii)
Netadac I confort, ou família a sols a dormir, pera un o dos
, senyor. Bany. ascensor. Eam- senyors. Taüeta, 68, prtnnipal, Froíessor AeglanQlsoISflil
' bla Catalunya, 24, í e t . ï . '
primera.
s'ofereix, rv·nt.aii lia c<aUi

