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grans caves que posseeix l a Societai a

Haro

Se serveix en tots els Hotels i Restaurants - Venda en tots els Colmados i Drogueries
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es curen radicalment, per molt antic i rebeld
qne arribi a ser el sofriment, prenent l'acreditat
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Xarop antiepiièptlo URGEL·L
(Fórmula del doctor Bayis)

Obtindreu el màxim rendiment emprant el combustible META en el nou
fogonet trípode M E T A ,
de flama a p r e s s i ó .
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Cristalleria,

Pisa i Porcellana

Despatx I Vendes j Maffatzenuí i Tallers
Bde. Universitat, 6 Carrer Corts , 413
Teléf. óólO A
i
Talèf. 817 H
•
'
•
Aquesta casa rap contínuament, de les
més importants del país i de l'estranger, les últimes novetats en
VaSsees, Joos de oafé, te«
Se rveia ctista, Bomboneres,
U a j ó l q a s s , etc, etc.
Vaixees angeses
Minions
Serveis orista
Baccarat
Val Sant Lambert
Badalona

ÍL

Decoració de Val*
selles: Pisa i Porcelana a gust del comprador, models novetat
efectuats als seus
T A L L E R S DE D E C O R A T
Serveis per a Restaurants, Cafès,
Balnearis i Comunitats Religioses.
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Ha s o r t i t

EI pas dels gegants
Traducció feta per Joan Arüa, de la
famosa no ver la de Pierra BenoU

Le chaussée des géants
de la qual se n han venut en pocs mesos a França
més de 150,000 exemplars
Obra profundament emotiva, basada en la gran re
voluclú irlandesa de iblB
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aasajeu-la i l'adoptareu

Rambla Flors, 26 botiga

Banca

Harsans,

S.

A.

Valors - Cupons - Girs - Canvi - Cotons -Viatges
Preu de', volum; 2*50 pessetes
EDITORIAL CATALANA, S. A., Escudellers, niím
10 bis, entresol, i a totes les bones llibreriet.

Rambla do Canaletas, 3*4
BABOBL·OSA

TAQUIGRAFIA
CATALANA
DE

J. ELÍAS

L'Advocat

E n Francesc X a v i e r
Vila
ha irasliadat el seu despatx al carrer de U ó r l a , 43, baixos. Telèf. 1424 S. P.
r

R r*» m r v f l
U I C U I U H

IiaIÍ5a
Radiografia inslantàn;a visceral: id. eatereoscòpica. Radioteràpia. B R D C H , 46. De 4 a 6

JUBERT

Direcció telegràfica:
J&ABSASSBAHK
i
SUCURSAL A
A v i n g u d a del C o m t e de

Apartat de Oorrens atkm.1.
I 4530 A.
Telèfons números. . . { 4 5 3 1 A.
(4533 A .
MADRID
Penalver,

n ú m . fS

El millor llibre ds taqulgrafia
De venda en totes les llibrarie»
en la nostra Admiaiatraoió

A T ^ O I W Í A R Curació ràpida infeccions urelra. les recents
r»,t,7r . J
7 - , . rT 2 0 3 cures mitiançant aparell especial seu.
AK1BAD. 6; de I I a 1 i 3 a5. Festius: 10a 12. Econòmica: UHIO, 20, de 7 a 9

LA

P à g . 2. — Dissabte, 10 de febrer de 1923
D f Ç Pft|.QQrno,, dels hospitals de París. Vies Urinàries, Ronys », sa
•#1.
r t / l c a i l l a u Cfrurgla. P U ç » ü r q a l n a o n a , a, X-e De U a 12i4ali

Sfoí^rs CARAMELS I BOMBONÍ
BOMBONS-

V ^ à i ï ï ï í

Es venen a les principals,confiteries i colroados de Barcelona. Madrid
a provinciea. - J . B £ B J i B £ . BARO^L·ON&.·Hruve dur ue la Keial Casa.
rer <ie Còrsega, entre Girona i Ballén,
e-iiotge de l'Esibart de Dnnsalrcs Verdaguer, en obsequi als soc-s protecL O C A L S
tors es tara un patrlòDc TestlTal, Integrant el programa «scoUlts J j^ïpuObiervatori H e t e o r o l ò ç l o de U lara BaJlets de la nostra terra, poeUniveraltat de Baroelona. — Dia U •le^ (patriòtiques 1 audició 1 ballada
pel póbuc. de fonmoàes sardanes, tjüb
de febrer de 1923.
Hores d'observació: A les set, a les anvlalos 1 v.<rlgrLüal3 obsequis a tes
t·-jiy ordes.
tretze i a les divuitBaròmetre a 0° i al nivell de la mar:
7687. ToS'í'» TBü'J.
S'ha cursat el següent telegrama:
«Preaident Consell rnlnlslrea. ministre
Termòmetre sec: 9'0, loO, 14'4.
Guerra, ministre Gràcia 1 Justícia. —
Termòmetre humit: S'n. 9*5 89.
Humitat (centèsiraea de saturació): Madrid. — Ateneu Necloaal·l·ia Verdaguer prega clemíaicia l s'adhereix
59, -7, 43.
a in petició d'indult Lluís Venlagucr.
Direcció del vent: N.. NO., NMO.
Velocitat dci vent en metres per aa- — President, F. SaieQaa; secraiari,
R Bemnd.»
I3)n: IÜ, •>. 5.
Estat del cel: Serè. Quasi serè.
Classe de núvols: C, St., C.C.St.
Temperatures extremes a l'ombra:
Colors al Pastell
màxima, I
mínima, tt'l; mínima prop
marca Georee Rownev & Co. videl sol: f¥í.
dus de losep Solernou.
Oscil·lació termomètríca: 9'1.
Diputació, 174
Temperatura mitja: I2'6.
Precipitació aquosa, des de les set
del matí del dia anterior a las set del
Davant del Tribunal de! Jurat ve
ma de la data, Inapreciable.
oomençar ahir mati la vista de la
Recorregut del vent en igual períocausa que ipel delkte d'tiomleMl «s
de: 21 d km.
uegueix al prucessot Joan GascOn TaObservacions particulars: Mo-cap.
len.
El director. B. Alcobé
iPraeldin la Salo N'Ignosl Rodríguez
actuava l'odrocat fiscal £ n
Portafer- Pajores,
Francesc da P. Caplln. exercUtt l ' a
Paraigües Cardús %ssa. 10. i cusecló
privada el senyor Bàrcena.
j Lo de'enan del (pròoessat anO a càrtfaÏYPlip?
PORCELLANA
rec d'En Joaquün O&golloda.
f (UiGUGò J . Llorens. Rbla. Flors, 30.
Li fiscal, en les seves conclusions,
La Swció d'Esports de la Joventut oWa als teta en la següent fonma:
«Entre deu i onze del mati del dia
Nacionalista «Pau Claris* íaró demà.
d laiiMije, ama vlslla a la Casa de !a B7 de novembre de UBL es suscita
tma qüestió nJ carrer de Fresser, d'a- '
ciutet, entre els netejaries
Lloo de reunió, al local social, a queste
Anireu Vllcïiee Ruiz, Pau Andalús
les deu del m a t i
Puebla i al processat, vsi del mateix
! carrer, pe rla tornia com aquells
treien la sorra d'entremig deis rails, i
L'íntorèa da França per la
donant una bufetada el Gascón a un
conquesta dels mercats dsls
dels netejaries que el tirà a terra. |
països espanyols i les Amb' com que l'aitre anava envers seu, '
riques del Sud, ei flsmsstw
ornb la pela aixecada, ràpidament
l'ooKvItat de la Pira de Uó,
va treure uj>a pistola automàtica de
referent a la premsa radao
la butxaca del pautaló. tem vulj distada en espanyol, de Cuba,
pars contra tota dos, cansant a l' vaBuenos Aires, Montevidsu,
d m i Vlloheí, quatre tsrUlea, de les
Xils, ete., les quals puquals va iinorir a l'épte. a conseqüènblicacions Inviten conti»
cia de l"hetnorràgIs traumàtica connua mant els compradors ds
secutiva, J a Pau ADdalúx quatre més,
dits països • visitar la Fira
de les quale va morir poques hores
da Uó, i que cada dia S'D
després a causa d'&emorrógla consorisnten més vers les Am«ricutlva a des ferides, resultant, demés,
ques espanyoles.
ferit el Mansettot Pere Ortet Pons.
amb una lealó n la pari anterior de
Ca Ffra de Mostres de Barla cuixa esquerra, invertint en la
celona ha volgut ésser des
seva curació onze dies.»
de bon principi mercat americà i ho aconseguirà aqusst
Ai flaal d« la prosa testlflcal, el
any per la cooperació de les
ü&ceà soilliolta de la presidència la
Cambres de Comerç d'Ultra
suspensió de la vista -.- la incompamar, les quals vindran a virelxença d'alguns t^iimonU. entiv
sitar-la del 21 al SI de març
*.iis un de gran imponàncla.
proper.
El lletrat encarregat de la defensa
proteata de la dita petició, i la Sala,
aowdlnft al soUlcltat pe] ministeri
fiscail, va suspendre la vista
El Jutjat de l'Hospiíal que instrueix
diligències sobre el deofade del Banc
do Barcelona, s'ha ounstltmt a la - S a b ó L a Creu Blanca
presó per a practicar diverses IndagaEconòmic superior
cions.
Es ven a lot arreu
Es d i u que aixecà la tncomanicaoió
dictada cantora Ferradae 1 Pesen»ia,
Avui ha marxat a Madrid el proampliant-los la lodagatòria.
sident de l'Associació de la Prems»
Sembla que Ferradas manifestà que DUria, don Eugeni d'Ors.
liavia entrat u fanmar part d'una societat de joc, pel qual motiu es va
dona de 42 anys, que viu ai
veure obligat a sostreure més valors, carrer dal Consell de Cent. va dispuassegurant que el negoci del iabura- i tar amb una noia de 17. qua habliio la
torl marxava bé.
matelxa escala, perquè la primera nt
L'import Kotal del desfalc ascen- va permetre dir ihorrors d'uri minyó
deix a prop de dos milions de IIWWÍ que íesteía la segona.
tes.
Tal manya es va donair la noia,
que la dona va íraver d'anar a l dispensari amb el cap badal.
J.Uoreaa. R. loe·.N
Un estranger que es diu Po5o peró
iLa Junta Mixta de Propietats 1 M i - que no ós el.famós pexsonange cloallora? de i'Alxainple de Montcada tia matogràfk que tant entiuMasma els
convocat per a domà, diomeng«. a neda, vn apoderar«e de dues cediràs
les tres do la tarda, una reunió a l a que i u baria a la porta d'un bar du la
fasa Sant Joan de Montcada, per a Raznliia de Santa Mònica.
tpao:ar de diversos assumptes d'inteEncara no havia fet quatre passoa
rès.
amb «1 fato a coll. una ma gens
suau U va caure doni un 1 l'espiiüla.
— P.-inyerfS, Wa'er*. Lavabos, etc. Eia ia mà d'un dels cambrers d-ji bar
8. Verdaguer. Ronda Universitat, 9. que t i va adonar del furt i va trometr<i
lladre a dos guàrdies de
seguretat
JOI E S
Unió, 6
A un senyor <rue anava en un
£3 Centre Excursionista Barcelonès, tramvia ptd passeig de Colorab, }1
resoltes les dificultats d'ordre Into- van pendre una cartera en la qual
1 ior. que no han permès la celebració duia uns (bitllets Ue coronis ausdia la Junta general en la data dal trta<|iies. (El loarterisla devia tenir
15 de Icorrent, l'ha convocada deflnl- una gran enrabiada veient tal boti.
uvamenit per al dia 16 de mar; propUna senyora va denunciar que bevia
VtlMDt
entra, e un bar del carrer de i'AsalDemà, diumenge, a l'Emportum, oar- to 1 va deixar al caj>all a un rombo-,

Crlitilleries

VILANOVA

VEU DE

CATALUNYA

ret mentre prenia una tonsumació. del Comitè, senyor Mas Yt4»ra, s'obri
Ta consumació va desaparèixer gola la sessió lleglin-se l'octe de la sessió
avall de la senyora 1 el capell també darrera, que fou aprovada,
£1 director general don Joan P. Fàva desaparèixer, però no ee sap per
00. Valia 25 pessetes, segons l'ex- bregas llegí upa memòria dels treballs reclHzats, donant compte de
propletèria.
l'estat present dels treballs prelimiLa policia de l'estació de França nars de l'Exposioió. Foren aprovats
va detenir, «n arribar un dels tretis aquea;s treballs, i acte seguit es fixà
de Girona, a Andreu Carrasco, de 81 da^o per a In con vocació dels repreapys, ei qual. poc abans de deturar- sentants oficials dels països interesse el tren, va ésser sorprès per un sats per a procedir a la formació dels
dels passatgers mentre U explorava estaiuts que beuran de regentar
aquest Important certamen.
hàbilment Ics butxaques.
IEÍ nomenaren subcomislona per
L'exiplorador va ésser posaf a disa rorganització de l'Organisme Banpoàiciú del Jutjat.
cari. Òrgan 1 amo Comercial 1 OxgnAïl carrer de Caldes, una dona d« ttlsme de Trahsocclons47 any» va buscar raons a un home
S'acorda també, entre altres Smpori una dona uirtb prou poca oportú- tants assumptes, organitzar una inulla's parauè dos contra un. Van gua- twisa propaganda locant a l'Exnyar els dos 1 la pobra dona va ha- poslcló Permanent, per a fer arribar
ver d'anar al dispensari amb una pila a coneixement del oamerç l de lu in.
de blaus als bra(?09 1 a les cames. dóstnte en general la fonamentacló
Se'n va passar denCmcla el Jutjat.
cotutitutlva d'aquesta Imjjonani Manifestació.
A la Ronda de Sant Pere. davant
Sense cap més assumpte • treotar,
del carrer de ülrono. un auto que s'alieci l'octe a les vull del vespre.
va fugir sense donar temps de pendrfMÜ el Jiómero. va earop^Uar a
Joan Collado J'.·jí··nw.. de 17 anys, - L a M a d e
Cuba
produtnt-U rascodos 1 commoció vlsPlaça Reial, 12 I Vidre, 3
e n r i . de pronostle reservat. Fou cuGran varietat en joies d'esfil morat a la casa úo socors da la ma'elxa dern 1 a tots preua.—Objectes per a
ÍUAIUIO.
regals —iRellotges de tnaroa garantitzada—PftEl) FI XE.
Bis Comitè» d'Honor espanyols representatlua dels
grup* Industrials I oomercteis de totes las proviry.
ciee d'Espanya, integrats per
valuosos elements de cada
ragio, visitaran la propera
Pira de Mostres espanyola
situada a Barcelona, a fi
dreetueflar conjuntament amb
els oempradors americans
la situació nacional de tota
la poteno alitat productiva
de la nostra península.
Aquells grups ImhistfTats
que per mol entesos economies de llurs component»
queden al marge «Taquesta
manífostaciO, quedaran ignorats, «xposanl-ee a segurs
perjudicis, la Importància
dots quals és Impossible
preveurà.

La policia de Sans ha posat a disposició del jutjat un individu per
sospites que èe el qui dies passats
va robar deu bols de ri. bulta, d'una
botiga de jd Creu Coberta.
Un particular es presentà n la delegació de policia de Sans 1 Va donar compte que. passant a darrera
hora de In nit pel carrer de Wèxlc,
havia esat atracat per dos subjectes
que I I van pendre l'abric 1 els diners que duia, que eren 10 pessetes l
alguns cèntiaua.
Meinvs mal que ara D ofo gnlre
tred.
E l camecclant don Lluís Roca tta
preseutt» una denúncia contra SL P.,
al qual acusa de 00 voler-ll pegar
una suma que II deu pel trasipàs d'uri
estobl·mt·nt situat al carter de València, 334.
— Demaneu cafè LA QARZA

D'una babitacló del carrer de GoEn arribar al carrer de Marina, el mis. 16, foren robans alguns vestits
tramvia de Sant Andreu aíropeaift a que volen unes 300 pessetes, no saAdelaida Bayo Oorces, de Bt anys, bent-se qui fou el iladre.
habitant a l'esmantat carrer, nóma- j
ro ;:n Fou conduïda a la casa de 1
Passant pel passeig de Colomb un
socors de la Ronda da Sant Pere. on
li van Ter la primera cura. Tenia soldat del iregtmeint de Jaén tingué
trencada da cama esquerra amb graA- un treball. Uns transeoms el porta»
ren al dispensari. 1, deflpr^s de re.su esquinçada dels (teixits.
tornat, un urbà d'acompanyà n la
Desprès de fer-U la primera cura caserna
de la Barcekneta, on el refou portada a l'Hospital CUnlc.
giment està allotjat.
A la casa de socors del carrer de
A <iuarts de set del mart s'Inlclà un
Barbarà. van curar a Ramon Esturlllo, de
anys. el qual tenia unes incendi el taller de fusteria del carrer
ferides lleus a la cara, que U havia de iPlorldablanca, pruytotat <le Joatet un reiiagot «jue te al seu domicili, quim Juliachs, no es diu per quina
carrer Nou, 59, 1 que es diu Rafel causa.. Acudiren els bombers 1 en
mlsja ttora apagaren el foc que féu
Carreras.
Mnàlibè ama (nèjqUiua úfi treballar
Dimarts vinent l'Assoclaoió Escolar tusta.
Femenina visiiara la mina «Bena*
d'espart fluor de Rubí l les Escoles
Ribas d'aquesta població.
Totes !«a sòcies que desitgin peadre-.V] part pravuam que es reuneixin puntualment a tres quars de
vuit a l'eetacrló del fearocorril de Safrià de la Placa de Catalunya Des
de Hubl a 1^ mines podran traslladar-se «a autamóbU.

SULFAT DE COURE
PEflARROYA

— La Casa Guillem Trunlger, S. A ,
es proposa repartir onwe els seus
clleuts, ooulos 1 afavoridors, un vxempJar del magidflc mapa orograac 1
bUlrogrúAc d'Ksponyu, que acaba de
publicar, «smenúfauncot executat Ob
seqularfi amb el dit mapa a gul el
solUcltl.
Els resldenU a províncies hauran
de tremeic-li O'ili pessíMMi en eegolls
d? correus por a despeses de trometiment certificat.
Ai Teatre iEscula (Consc-U de Com.
nóm. w4). tindrà lloc dimecres v i nent a les quatr» de ia tarda, la funció cn ircnor i PenaSci de l'actor Josep Jorba, amb un escollit programa.
— Cts mobles elegants en jonc i
mèdula que es fabriquen al Passeig
d- Gràcia. 115, són molt sòlids i de
gran durada.

E L MF.S ANTIC 1 ACREDITAT
MAXJMA GARANTIA
Es ven a tot arreu i a les cases més
iniporlants
Agència general de vendes:
Companyia Oomerolal Ibérloa
Lsyetana, 4. - Apartat 872
Barcelona

Dijous passat tingué lloc la (reunió
als locals de la Cambra laternacioital — Gots per a aigua a t pies. dot'ena
d'Intercanvi per al Foment del Co- sols els trobareu a les crlaialleries de
merç i de la indOstria d'aquesta ciutat, del ComHè organitzador de la U n i a i N s o t A S A . de la Rambla de
pròxima Exposició Permanent Lbero- la Rambla da las Flors, 8, i Ronda de
Americano. que patronun aquella Sani Autoui, S,
bopnnant esaoclactò Baircelontna
Sola la presldsoda dol que te 69

Exposició Internacional
del

Moble

CONCURS DE LA CASA HUMIL
Com saben els nostres lectors, una
de les Seccions que flguraran en l'Expoalcló Internacional del Moble i Decoració d'inieriars es el Concurs denominat de «La Gesa Humil» sobre
el qual stia escrit 1 dissertat amplament durant el període d'organització
d'aquest certamen.
£1 Coacun> de la Casa Humil com
la Secció Retrospectiva i lo d'Exhibicions Tóeftlques respon al desig del
ComM Executiu d'acompanyar les
exblblolons Industrials au totes aquelles altres manifestacions reflattves
al moblament i decorat de i'estaige
el conflxement del qual pot contribuir a le perfecció 1 desenrotllament
d'aquesta habilitat IntustrlaL
Prop de cinquanta habitacions figuraran en aquesta Secció, tones ólle*
degude a l'enginy l bon gust de diversos artistes l industrials de Baroelona 1 de la resta d'Espanya, els
qniala vistos els projectes" i detalls que obren en les Oficines, presenten interessanss orientacions pot
o impulsar l'etmbcdMment i el ootuor,
de l'interior de la casa, sense qua
alxú exlgetxl grans despeses.
Z-i organitzadors tenen fundade.
nsperances que aquest concurs con
tribuirà, com prelentai. a facilitar a
les famílies obreres o de modesta condició eucnúmica remlwülmeut de la
llar.
Ultra alxó, constituirà sens dutea
un aspecte pmtorese i altament original alxl per a possibles derivacions
de Ja tndóstria del moble com per
l'evolució de les arts decoratives.

Els Pomells de Joventut
Pesta U benedicció del» Pomells
olotins pel senyor bisbe de Girona
. Celebraran els Pomells olotins l'a»
nlversari ds llur fundació. A les vuit
del mati va celebrar-se un solemne
Ofici a l'esglisia dels trares caputxins. Els pomelltstes, nois 1 noies,
amb ajust 1 afinació cantaren lo missa de la Maro de üàu de Núiia. ds
mossèn Rpmaa. Abans de la Comunió
general el R. P. Alfons ftl. de Barcelona els va fer una bclllsslma plàtl-"
ca, basant-lu en la Paranoia del Sembrador, que s'esqueia ésser .l'evangeli del dia, glossant-la apropiadament
per l'acte que celebraren. Digué que
la llavor del sembrador dels Pomells
no havia pas caigui damunt de pe-,
dres, ni en mig de camins, sinó en
terreny fèrtil t molt a propòsit per
arrelar-se l fructificar en grau superlatiu
Durant la Comunió, la capella va
cantar alguns escollits motels eucorístics, finaliuant amb els goigs a la
Verge de Montserratt, cantats per
tots els pomellistes.
A migdia, al menjador de la Caritat serviren postres L vl rand als pobres, fent-los extensius als reclosos
de la presó.
A la tarda, un dels Pomells Va fel
una excursió als afores. 1 durant el
camí recitaren belles poesies religioses 1 cantaren un escollit repertori
de cançons catalanes.
En nom dels Pomells d'Olot el president del de «Tradició Catalana, va
cursar on telefonema al senyor bisbe de Girona. Cl doctor Llompert. en
correcte català va trametre el següent telefonema:
«Pere Bretxa, president del Pomell
«Tradició Catalana., — Diada aniversari baixi nostra benedlcclS damunt
Pomells olotins adherits ensenyances
Església — Gabriel, bisbe »
iReceutment el Papa ha tramès una
nova benedicció als Pomells de tot
Catalunya, i ara el senyor bisbe do
Girona ha beneit el d'Olot. Aquest
plausible procedir de tan elevades
pCTsonalltfits eclesiàstiques ha deixat
en llastimosa situació tots aquells
que a Olot passen per oltracatóllcs
i han crltltat aqueatta encoratjadora
legió dels Pomells, arribant Has a
fer-ne burles.

En

Guimerà, restablert

Està gairebé restablert d« l'acoéa
gripal que l'ha tingut durant alguns
lomps cmlalts llUostre poeta H'Mtgtí
Guimerà.
Cn Quimera ha passejat ja en ca>
roatge, podent-se preveure que ei ses
amàbÚ8BÍB>l secà oomplet l ^r-*^.
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QINiRAL BORBON
f a un deíalladíssim resum dels ele- MDen alimenta. TObe4 V uorbea: i | Després da l'obligat sajtrt als conror- fe a un error tècnlo per a reduir la
ments
de guerra que hl havia a les -•.aba l'articlt urr.b «Is $egu«nt£ pa- rents bn entrat de pic en el (ema per refponsabültat u. un general que pag>i
Madria. 9. 8'3d n:t.
a aflrmor la necessitat d'exlglr les- uriít· la *ifía vida; l aixO no pot ser.
tres
zones
del Marroc i oue es tra règraís:
£1 general Borbou. l«s íteciaracioiu
Altres parlen denor» estraiègic».
meteren
durant
el
període
del
seu
-Es absurd p·.-ns&i, «.om malèvoia- ponsab'Jitats pel desastre dei Mant.-;. estenent la rwpobsaMlítat a dlvarao»
d«l qual publícaü«a anit passada en
comandament,
l
que
foren:
Justifica el desig que en ia opmio caps
ment han insinuat a-lguns, que «i
un periòdic, foren molt comentades,
A MelUla: 2.250 mosquetons. *0 ame senyor Echev&rrleta 1 jo hem üf.mt espanyola hi ha que s arribi a la
ha estat rebut aqnest mati en auDoncs ni l'una cosa ni l'altra.
diència, acompanyat del capità ge- tralladores. 29 milions de cartutxos, en «1 rescat dels presoners perquè' depuració per sentiments patriòtica
La catàstrofe es degué a la immoners! d» la regió, per 9. M. el Rel. 50 peoes d'artilleria i més de 20.000 .Vbd-ea-Krlan ans concedeixi 01 dres a i per ampr a la Justícia.
ralitat i la descomposició en què Peles
mines,
puix
per
a
obtenir
aques:
granades.
A
Espanya
estàvem
acostumat»
fa
NI en entrar al Palau, nl en sortir,
xèrclt es trobava, (flrans aplaudíA Ceuta: 6.160 fusells Maúser. 3.632 dret, n'hi ha prou amb fer d p ü n o l molt temps a patir la manca de jus- ments}.
han volgut els dits generals fer d»tícia
i
alxó
ens
hn
portot
a
ia
demosquetons,
$0
ametrallaüores,
31
miI
els
documents
que
«xlgelx
el
•reglaclareclons, nl donar compta de l'o»s'tia de llegir lexpedient iPi*
jecte d* i'entievuta amb el Monar- lions de cartutxos. 88 peces d'arU- ment minaire del Manoc. la qual cadència actual
caaso per a veure fins on arnba
llerla. 13,745 granades ordinàries. cosa ha estat a d'abast de gents que
ca.
Aquesta man festació ha tingut dues aqueixa immoralitat: com el vici bo
^7.541 de metralla, 13.039 trencadores, no pertanyien a la nacionalitat es- ••normes sotragades- la pèrdua de les
OOH80L
26.860 quilos de pólvora. 22 camions panyola, a el mateix puc jo realitzar nostres colònies i el desastre d'Afrlca envaïa tot. com es venien les ard'fia concedit «1 •regium-exeqoa· automòbils i 2 tractors.
prescindint çn absolut de tota protec- amb la vergonyosa tragèdia d'Annual. mes de l'exèrcit 1 altres ..-oses semblants.
ttor» a don Josep Carvajal Ooniaieí.
ció, com no l'han necessitada aquesta
A
Larraix:
2.M1
fusells
Maüser,
fiui)
Per què no s'exigiren responsabiliconsol de Cuba a Palma de Ma- Remington. i,400 mosquetons MaOser, estrangers. Es pron, per a fer-hb.
Ouan un ministre feu on viatge
tats quan perdérem les colOnlesT Perllorca.
1^90 carrabines, 26 ameiralladores. tenir prestigi a{ pals 1 bones amistats què aleshores estaven oiluides i per- a 1 Àfrica, un cap que havia de conNOTARIES I RCQISTRKS
35 milions 1 mig de cartutxos, 87.200 <MiW«H cabdills de les eebíles, 1 <nw què c9ssaren els sacrificis que s'im- córrer a m a recepció no ho feu perJa restablert de l'accident que va de pistola. 6C peces d'arUIleria 1 un els posseïdors no poden oiertr dubte posaven al poble per a. seguir man- què estava en una orgia. (Rumors)
•La catàstrofe d'Afrlca no lou expofrlr a Valladolid, ha rebut el Di- total de dispars de canó de 132.330. al qui estigui un xic asaabeniat de tenint-nos a Amèrica.
clusivament Annual. Pou pitjor el
rector de registres, senyor Oavllan. amb tota mena d element» comple- com he secundat ai senyor EtihevarSe
1
1
digué
aleshores
al
poble
que
rlcta en Ja seva nobiliss'.ma ernpresa
que segui després.
els periodistes. manifestanMos que. mentaris 1 auxiliars.
lliurar d'un dur c a p H ^ i uns es concentrés en sl mateix per a r « com és de suposar, pensa rependre la
No recordeu que hafrenWhí IGü-COo
Pa notar que en l'expedient Plcas- de
seva tasca al front del tribunal d o- so es diu que a Annual hl havia més quants centenar» de fills d'Espanya.» tabl.r-se i el poble ho va creure aUl (homes a l'Aírlca, per estar en Troni
i í m indulgent.
poslclons al Cos d'esplranns del* Re- de 300 000 dispars de fusell 1 més
de Itiarca no es podi» caminar més
Després vingué la catàstrofe d'An- d'un quilòmetre? (Crans aplaudigistres i ocupar*" de lat qüesnons de 1.000 de canó, essent a més a més
DETALL* D'UN CRIM
nual, d'una transcendència que encare'eren's a la provisió de notaries 1 de tots sabut que en fugir les troMadrid. 9, 1030 nit. ra no podem atènyer i quo plorem ments).
r /Istres vacants.
En paràgraf; que es reben amb sope d'Annual es trobaren en el camí
La víctima del crim d'aquest mati, amb llàgrimes de sang. Més gmns
Preguntat si era cert cl rumor que amb una columna d'amunlcionament l'inspector de policia don Ajnall de catàstrofes ha tingut Espanya a Tra- ^.rollosos aplaudiments, censura la criRueda, l el seu agressor l'advocat falgar i a Santiago de Cuba. però minal actitud que impedí satlsíer
is projectava deixar sense efecte el que venlo de Qentleb.
lecret del senyor Ord6fiez que reguFa també notar que a Tebala llui- don Joan de Navas I LOpez, mante- allí després del desastre encara hi l'onsla nacional quan era ocasió de
a la forma de proveir els registres tava en front de 2.000 harqeunys no nien de fa temps relacions d'amlitat hagué d es de glòria per al vençut; fer-lio lliurant els nostres germans
interins, hà còntesjat que no nl ha. res menys que 8.957 regulars, 3.3Í1 de per dedicar-se units a la construc- però a Annual res d'això ha passat de cruel bloqueig.
via res resolt referent a aquest ex- policia. 2.500 del Terç, altres forces ció d'edlffcis amb l'auxOl de deter- i l'ombra dç la vergonyosa ens ha
(El senyor Ordufla.- Qui en tingué
trem, si bé tenia noticia de la ins d'apoi hispanes, amb abundants ba- minat Banc.
la culpa?
envaït. (Aplaudiments.;
tànda presen'adu al ministre dem» teries i quasi tot el material saniQuan acabi d'expressar el meu pen
Per tals mitjans constru'reo reEn l'opi^ló ha sorgit el sentiment sament — cont! nuà dient el senror
nant ia rigorosa aplicació d'aqella tari auiomobilistlc tramès a la zona. centment
la
casa
assenyalada
amb
les responsab lltats amb una ener- Burgos Mazo — veurà el senyor Orrègla disposició.
D'això dedueix que l'exòrcit tenia el número 18 del carrer on sba des- de
gia que .mai he vist en la meva llar- dufla que no té motius per a Indig
'Sols tic dc dir a vostès, en quant elements més que1 suficients per a enrotllat el succés.
ga vida.
nar-se.
1 a * tixò últim, que en els nomena- suportar totes les contingències.
En els presents moments na vi en
Pel novembre dc 1921 vaig portar
ments fets i que ei facin, procuraré
Censura els obstacles que de Reial
començat la construcció d'una altra la veu de l'opinió al Senat i vaig deUN ESCRIT DE DRIS-BEN-SAID
atendre'm. 1 procediré amb tal proordre es posaren per a la depuració
finca
en
el
número
6
del
dit
carrer.
manar
que
al
costat
ue
les
recom1 pòeit, al Reial decret que &xa la La majoria dels diaris publiquen
de les responsabilitats. ,
Per diversos motius, que encara no penses vingués el càst'.g.
'prelació per a cobrir prorlsionalment un article enviat des de iMalilla pel
(Bs diu que ho es podia discutir
lis registres de la propietat 1 que sl moro amic Dris Ben Sakl per a acla- estan molt clars, sorgí entre els soÓuan l'Ateneu reaiiuà la magna un general en cap. per a no minvar
pensés innovar en aqnest extrem, TÍT la mterveoció que tingué amb el ci» alguna dtssavinensa. desavinença manifestació reivlndicauora lou per la seva antoritat. Doncs perquè no
Mlét tlndrlD ooiicta per ml de ço «enyor lEdhevarrteta en el rescat dels que degenera en enemistat forta.
al meu honor quo m l ü associava, i sol discuteixi, se'l relleva. (Ova^lO.)
^éojeciée.
Tan tremenda era la tivantor que quan el president d'aquota casa m'a : E l responsable no hl ha dubte que
presoner» «apanyols.
Expreesa que la seva intervenció, exigia entre els senyors Boeda i Na- nunc à e; propòsit d'una sèrts de con- i era el general en cap. No parlo de la
L'ALTA COMISSARIA
laíborlosisBima l plena de perills, no vas, que «n alguna ocasió sembla ferències sobre el tema de les tes : responsabQltat real. que Jo 00 sOc
Per a dos qmrts de quatre d'a- ha obeït a altres mòbils que els hu- que arribaren a provocar insults ponsabliKats em vaig posar a l a se- j qui per a apreciaria. slnO de la ressta tarda. lAlt omissari interí al manitaris 1 de gratitud envers l'estat d importància.
va disposició
I ponsabUltat legal; i ella es desprèn
estav» citat pel senyor Al- en «1 qual ha erobat ho^pItalKa:.
Ayd les coses, us jutjat d'aquesLa impunitat és una patent d'un del Decret en el qual es creava la
tal Zamora.
1 unitat de comandament en l'Alt CoAssegura que intervingué tree ve- ta Con resolgué fa una dies a fa- microbi 1 que lot bo infeccions.
La conferència que els dos ban ce- gedoà en aquest assumpte: una a<mb vor de l'inspector senyar Rueda una
N'hi ha uns que demanen sincera- missari i general en cap.
llebrat lia revestit especlalisslm in- En iBerertguor, una altra amb En qtlestio judicial que tenia pendent, ment l'exigència de responsabilitats:
I 00 hl ha dubto qi-.e el ministre
Itefès
Ruaguete, l l'altra amb «1 senyor motivant-se amb això noves qües- uns altres les ponen per camins que que
impedí aqueixa depuració ha inS ha Interromput uns minuts abans Alba
tions entre ela socis.
fan petita la qüestió 1 uns altres que conegut en una gran roponsobllltat.
Ide les cinc davant la necessitat del
Després afegeix: '
Aquest mati. segons l'agressor, «l mien en aixO on Instrument polític. (Crans rumors).
Iminisire de trasnadar-se al Consell
Les manifestacions ben explicites 5 nyor Rueda el cridà per telèfon, 1
Arribat el moment l'opinió sabrà
Qui hi havia que s'oposés a la salLa presència a >Iadrid del senyor dels caips 1 notables de la caWla de l'insultà, invitant-lo a anar on era Jutjar-nos
a tots.
vació dels nostres germans a Montt
ll.ópez Ferrer contribueix que torni Benlurrlnguel I aiires. que només per a acabar amb l'assumpte que.haLes
responsabilitats existeixen I Arrult? Era que el mal estava Ja
la parlar-se del tenra relatiu 0 la velen garantia de formalitat en el vien de resoldre. De no acudir Navas,
I cessació de la Interinitat al Marroc. traoic aínb el senyor Echevarrteia, 1 el senyor Ru^da anifla a ceicur-lo B'ban d'exigir, pesi a qui pesi. (Aplau- corrolnt el cos. amb la snng infecclonada, 1 que això el mateix exèrTal vegada no s'abordi d'una ma- el meu coneixement, per altra part. per n agredí r-lo on el trobés. AlxO, diments}.
Recorda que ell ba governat 1 diu cit ixo havia vist 1 a així» obeí*
Inera franca aquest assumpte en el I què solament la seva presència a com Ja hem dit, ho tnanifeatava l'aque sj hl ha quelcom en la seva ac- t m les íorrteR de Defensa, quo estaIConsell d'aquesta tarda, però alxó no , Alhucemas I l'eliminació dels qui po- gressor»
ven justificades en un principi
Irol dir quc àlgui dels cridats a ajor- ; javen obstacles aïl reauliat beneficiós
Eo vista de tal actitud. Navas ha tuació que mereixi responsAbiUtat.
InrerUr tols els anys 900 milions
|nar-se per temps '.nileftnlt. Pel con- , de les gestions, em decidiren a soHí- • anat énve» el carrer -W Rfo Rosaa. sba dH-xlglr-ll per a redimir la sede pesseetes en Guena i no comptar
Itrarl haui/l cle fjuedar resolt din- , citar que es personés l esmentat se- on sabia que estavn dl seu rival.
va culpa.
llre d un hren \prmUi, puix «egorw les I nyor a la badia de Nekor. movent-me
D u que és un home ingenu i lal amb una divisió bah equipada per a
En arribar-hi. ha cridat al senyor
I persona
n^eelxen suflcienta 1 a fer-ho. també, rhaver rebut d'Abd- Rueda, el qual ha pujat envers al. vegada aquest sigui el seu més gran anar a Mont Arruit. què és atnó un»
el-Rrím una carta autoritzant la pretiecat. Per fclxò no ha de sacrificar tremenda responsabilitat?
leleinent· de Judici, la interínltat no '1 sonda
dfc «enyor Eohevarrleta en lloc on era l'odvooai.
No em refereixo sols als homes
Ipot prnl . ngar-«e per tot el tem pe que MIDàlles(kJterres.
a
l'amistat el que deu a ia justícia.
L'advocat
Navas,
aproximant-se
a
gaudiria de les
civils que hagin passat pel minisIhagi .Vlnvertlr el total restabliment degudes gairenties00personals
Els
fets
concrets
—
diu
—
i
la
parau
l'inspector
senyor
Rueda,
li
digué:
i la bona
teri de la üuerro. sinó també als
Ide 1 senyor Villanueva. H i haurà. disposició en què es trobava
per a —Què vni vostèt — 1 de aeguido ha la llisa I oiaoa em serviran aquesta gt'uerais mUiistrci que no han,!.;', zm.
Idoncs necessiíot de fer cl noroeua- realitzar el rescat en les oondKrlons
nit
començat a disparar el *el rsvoiver
No hl ho. dubte que per tot això
Iment d'Alt Comissari sense esperar «spreísodes wab anterioritat
contra don Amaïi. qui wncani la seva
lo no he de citar noms: que demà
Ique el senyor Villanueva estigui cotnpistola ha començat a retrocedir amb puc ésser Jutge, com a senador, 1 no es poden exigir responsaL·iI tat •
.Vq'iesta
carta
em
fou
remesa
per
El Codi de Jus^cla des dels priIpietamen' reetablerí, no per la po- AM-el-Knm després de diverses en- l'objecte da detensar-ee de l'agressió. vull ésser Jo fiscal l Jutge al mateix
mers anicles enumera elb casps de
J lítica a deMnratlIar en la zona de ' trevistes
temps.
que
hi
celebràrem
OOIÍRHa
estat
tan
sobtada
aquesta,
que
responsabilitat per acció i per omisIprotectorat. sinó perquè estan en sus- | Uuwnwnt: i després de contvence'l que l'ugredit no ha tingui temps de treure
Quan (parli d'alguna coUectlvitbt sió.
|pens totes les iniciatlvea.
no hl hauria de» vaciUaclons d'alires l'aima. Al tercer 0 quart dispar que de xaré sempre a salvament l'excepFa esment d'alguns articles d«l CoEn el Govern existeix el propòsit vegades, decidí a don Horacl a iras- II féu l'odvocat, ha calgui mortal- ció necessària
díc, onire ells eí n, sl 10 1 ei 370.
Ide designar Alt Comissari a) propi lladar-se per primerra vegada a la ment ferit d'un abala al cap.
I teues aquestes consideracions, en els qnali s'assenyalen clarament
Isenyor LOpez Ferm. Ara bé: sembla bartia d'-vlhucemas. després d'haver
L'agressor s'ha íet escàpol, però anem ai tema.
•Is casos.
Ique exiatetx per a aixO una diftcul- rabut una cana del ministre d'Esta 1 perseguit de prop per un caporal de
L'error en els directors pot ésser
IA ponència dels lliberals en el
|tat. puix- es pari •'ari de reollt/ar p-r la qual U encomanava la missió la guàirdia civil, hn estat detingut enusa
de
la
ruïna
d'una
societat,
com
Congrés em maraMella — dln — Ja
l'operaclO militar sobre Alhucemaa, del reseat. d'acond amb les indica- en una casa on s'ha amagat
la
culpa,
però
no
hl
pot
haver
la
Icar no creo possible la Implantació cions que havíem tranaroès des d'All tu
Çue en ella es parla de culpes i no
Ei fcrlí. entre tant. ho estat tras- mateixa sanció per a l'error que per «s troba fon-i* legal d'exigit resIdel protectorat mentre» no s imposi oemaa i monlfesiani-.U concretament
l'autoritat d'Espanya als moro» re- <me es res entendse a l'altra part que lladat a la casa de socors del» Que: re a la culpa.
ponsabilitats.
Què és el que Influí en la catàsbel», l'esperit actual del; quals, im- el Gofvern diEspanya no aut&nizava Camins. Aleshores, à poc d'ingresMé< estrany 1 43 encaro la ponèntrofe d'Annual? iLa (força Irreslitl- cia dels (oruservadorv, qi.iç no venen
pedeix tot tracte 0 avlnença amb ; akra proposició al mediació que la sar-hl, ha mort.
En
«1
reconeixement
que
els
metble
dtf
l'enemic?
K
a
No
en
té
proa
•U de Bemarrlaguel.
1 confiada en don Horacl GohevarrieresponsablUtal» minls'eriali.
j ta. qui aconseguí, a l'últlim. el dit ges han fe* del cadàver, li bon apre- per a aplastar a Espanya.
.Ejn tota l'actuucif. ipailanwntirla.
ciat
dues
ferides
d'anma
de
foc
amb
PRESIDÈNCIA
I rescat en In forana que ja ba fat paHI ha hagut, doncs, error I culpa ei que em semblà més fetm. expresorifici d'entrada i sonida 0 la regió
bl·lea
la
ipremao,
mercès
a
^eficacisevident».
sant la doctrina vcrituble. fou «1 seAvui ha firmat el Rei on Reial de3Una cooperació de l'Ak Comissari maxil·lar, i una altra a l'hlpocondrl.
Les culpes militars estan demostra- nyor Mttura.
cret nomenant preeident de I lnsiltut imerí
'«s declaracions dels tesiimonl» des
que també va saber íoterpraiar
en l'expedient Picasso. PerO no
Jo no iO: ni be esiat ma.: mouri.
de Gomtn; Exterior a don Bàsili Pa- 1 les encertades disposicions del mi·nis· coniumea «1 sucoà» en ia forma deshl ha solament culpes m litars.
però crec tenir autoritat per a dir
raiso eo aubsUtuciO del senyor Pra- I tre.
crita.
ío tinc plena i absoluta confiança que la seva doctrina era la més prodo Palacio.
CONFERENCIA D'EN BUROOt MA20 en ei Consell Suprem de Ou erra 1 Ma. grassiva.
i que no catg mieipreior
EL OEMS D'ESPANYA
SOBRE LES RESPONSABILITATS rln* i E^anya no' negarà al seu oquesta doc:tina com una manlcíira
Neya
que
l'anada
d'una
comicaló
de
<
Segons el darrer cenï. Espanya té
Madrid. 10. 12 30 moilnada.
lUustre president la bona fc 1 l'ener- per a eludir responsabitau o saua bord de r«Antonl Ló- 1
actualment 21.338.381 habitants, ha- Beniurrlaguel
Aquesta nit ba ocupat la tribuna g & 1 la seguretat que ha de donar cions.
pez* tUigués per objecte entaular nevent crescut a roo de 13*.809 per any gociacions ds pau, ml d'aquestes ca de l'Atenen l'ex-mlnlstiv conservador el seu vot en justícia quan anlbl ei
Potser algm dels seus cr-cués que
LA DEFENSA
. punlà pel senyor Bchevarrieia, nl pei senyor Burgos Mazo.
moment, (Aplaudiments i visques al «3 podia diluir la respohsab.Utai dul
DEL VESCOMTE O'EZA
propi nrll·'Ben-SaU]. tota vegada que
Ha tractat del tema «Les responsa- general Aguilera;
general en cap incloent-la eu U delfi
Aquest general és una garantia de restants; però el senyor Maura TK. ho
Madrid, 9. fTS n i t d ministre d'Esta: no havia donat bilitats pel desastre dei Mtírroci, porpensü; perquè Jabia que e'. iCodi WTTHan començat de publicar els pe- instruccions per a samblant negocia tant a la docta casa una extraord nà- ftutictà.
rta concurmcla en la qual figuraven
I anem a les responsabilitats d- lltar parla clar en uijuesla malèr.j.
riòdica el pròleg del nou llibre del ció.
I fins sabia el senyor Mama que peExposa les amargors, sofriments l polítics de tots els parats 1 UtteUeo- vlla.
•«scomte d'Eza sobre la seva respon
nanilli coneguts per a posar als ore- tuals.
1 Sttut valgut atribuir la catàstr> dia havet-bl responsablütat per a ili.
•abllitat en «1 desastre
•L

PSg.
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L A .VEU D E CATAUTNYA

El que hi ha i^s que «I senyor Mau- dumauur dés dvl banc 'Wjiu, a l Senai, ternünà les diferències a qu$ Jian_de
m esliçisé dericlérit *n la defenia ile que es concedís el suplicatori per a quedar sotmesos eU indígenes que
presten aervel a regular i policia a
rproceiisar el general Berenguer.
l a seva doctrina.'
•Exposa ja n^ceeéltat que desaí-a£ n la comissió figuraven tres con- l'Aírlca.
També aprovà l'exipadient de conregitín moltes ifónnules aniiquadei servadors. I l u hagué molts senadors
del Dret Penal, penjuè hi apeUen que pafrlren bloqueigs grandiaslms ceesló d» la çran creu de Bt-neílcèn•Is oasuistlcs per r. iburlar le* Uelf. per a captar la seva voluntat. Però cla a don Eurlc .Martín Morales: el
Sense aquestes refonmes. el Codi Pe- una gran part dels senadors con- en què s'autor&za i'Ajuntam·.·nt d'Alnal és «] manual del perfecte delin- servadors «staven disposats a votar coy p»r recarrega'r en una dècima
les contribucions urbanes l todusqüent, que pot anar vorejant 'o per n el supllcatori.
delinquir al eeu empar contra l'espeTarabé eren molts els quo creien .trials amb destinació a l . proveUnçnt
oït de la llei,
que era necessari exigir la respon- d'aigües de la dita població.
Ha quedat encarregat el minisire
(En el nostre Codi Penal 4ii ha raa- saibiliíat civil.
tória perquè les responsabilitats siNo puc respondre de! que es pen- de Fomena d'adoptar mesures relaguin exi^üj''?. .p'Tn, ctu-ara qile no nava al Congriés, sl bé sé que molls tives a rexportadó de la llentia sontti'. liagués, nu a'ha <]e deixar quv volien que s'exigis la responsabilit-tt bre la bose de què estigui pk-nameni
Espanya no castigui els culpables.
1N0 us ha d'&sUanyar, no cíbsiani, atèe el consum nacional i que no
Si la ponència dels lliberals no er» la divisió dels conservadors en la >uia- s'encareixi.
FJ ministre de lo Guerra féu una
olxò, no era res. So veuen (fonina le- téria, puix ccan deia August Compte
detallada exposició del projecte de
gul de .•·a>"".'*··ji. i«-ro exigeixen una vivim en un mument crític.
caneló a l'wftieht cuipu.
Explica la uuissió dels partits con- reial decret sobre reorganMv.acló de
Nusalirc-s ten lon diversos textos le- senadors en «Is moments d'evolució. rCsiat Major Central de irexèrclt.
El Consell estudià detalladaiment el
gals que deterraineD (.orn »ilia tl'exigit i\ diu que mentre uns s'iif«rren a la
tradició, altres són evolucionistes. D'u- dit reial decret, que quedà aprovat
l a responsabilitat ministerial.
S'estén en consideracions per a ex- quests és l'orador 1 d i u que no l'espan en sa majwr part, par a continuar el
plioar et concepif de la re^ponsablb- ten les revolucions quan per alies es seu ex-asnen eíi' el Consell que se celebrarà el vinent -.1-marts
tat •ministerial, i passa, desprès, a pot salvar un poble.
AMPLIACIÓ DEL CONSELL
tractar del (punt que es refereio als
{Repeteix la seva iconvicció que
l.'ititerès dal C^nseili d'aque»ta tar«nemic* de les re*ponsaibilliats.
cal cXlgir la i-espousabilitai i ihi hanra
lEn ?Oíi lenemi.··; pla que tornen sunclo per als culpables, peiquè da esirlibava en la forniu en què s'havia d'acordar la provisió de l Al·la
qüe els pogués :t.-r.;>ar, i el; que aquest fe cl velhement desig d±-i)a- Comissaria
Mairac. jCWieixeui-se
veient un U'OHPII obert en la qüestió nya. peiquè Itil Hui una opinió pública per endavantalque
on í e M e la desigd'Annual lernen que iKina s'exigeixin íonuidable que no es pot escamúte- nació havia de sorgir ia disparitat
ate que han dellnqull en l'ordre ud- Jar.
de criteri entre alguns ministres.
iL'esclal del patriotisme •uni· el tfet
«nifiistraiíii.
i » qüesiio ha eaiai ajornada iper a
d'Anii.ia!,
demiosctà
que
hi
ha
opinió.
En f·/·n, tamfe, epemlcs e's que
Si DO n'hi haguós. no s'hauria acabat un alue Consell, pemqué, segons iies
les convt·rtt·ix··ii in arma i·olltfea.
referències oficioses, el senyor l.upez
Respecla Jotes iea opinions politi- la vaga de Correus, ni s'hauria des- Ferrer no ha visitait encara el marques i diu que n>lii ha molTs, eniti' tinin a Martínez Anido fti s'haurien quès d'ABufceínas per a donar-11
e1.- quals i ' i r-omptu ell, que ;u u-inpi dissolt les Juniess militars. (Rialles i compte de la seva gestió.
.
que. nu fenen el ifurinilsme de la for rumors.)
Com se suposa ja està descartada la
No
as
pot
consentir
que
mentre
l'ema. (lAiplauilünentü.j -.Aquest íanalls.
possibilitat que ipogoés el Oorem
ta? ttia (passat, i c- càióptèn, perquè pxèrciT. és censurat 1 castigat quedin . esperar la intacinitat del càrrec amb
impunes
alíres
de
més
culpables.
els vicis i les linniorpiltats existeixen
Jo — diu — deitesno un exèrcit la convalescència del Scuy.jr VfUatant en un règim tncnàtquic com en
pretortú.
peró tampoc vull un exèrcit nueva. Aquestu serà llarga, i el pronua Ifó;iablica. 'Aqa'l «u ha la qu
pi malah ha connprès que ies anuals
d'eunuc^.
PaiUiniü i la qüestió ac Dteyfus,
c jjoumsiàucie» no pemneten un llarg
AUudeix ço que Franca íéu govei- ajornament en la provisió Oei càrrec.
iNo es pot .fer qüe .tiú ue parüi l exigèooia de les res^onsaibUitait. Aquell iiaïu Clemeneeau. qui desterra Me
El senyor .Alcalà Zamora ha dcaiat
és «1 mul que'jj íy-lg a la si'nació lipe i empresona CaUlaux.
compte als ministres que el plet
Després
maiiiifesia
que
eVipoble
no
actual.
íe en els levolucionaris. pmx militar s.uac|tat aquests dies havia
(El pals ha donni a aquest govern té aquí
resolt, i
les venerables .flgm*B d f . Zomllu. quedat «aTisfàctóriametii
un margo de lolerància, i jo crec que ja
Pi i Salmerón, dificinnent; es Í.CJ<TI j sembla que degiidomant autoritzat ha
«1 uiorquèr- •l'Aiihncernas té 1 honrada trobar, però quan el poder "públic no uet importància l transcendència a
convitx-ió que cal exigir les re=pon- dóna satisfacció a les demandes de les reunions de determinats elements
eabiütats els que volen dnnífileí l'opinió, s'engendren legions de revo- ai domicili del genera! NVeylér.
viciada que li impedirà complir els lu-muaris i es nota' que les grans
Anuncià tombé que en )a tarda d aseus desigs.
resolucions no s'han fel sense la in- vul l'havia viítat el enyor López FerQuan el ipais desiïja que el més tervenció de les classes conservado- rer amb el qual ha celebrat una con«viat po^'rlile hi liagi urie= tioVsa res.
; ferència d'uns tres quarw d'hora.
Corts que tractin Importaju? pi^ii-eVersà, com és lògic suposar, sobre
ACAba dient una vegada més que
tnes, entre eJl= el ,ie .^s rèípoteatil1,!- s'exi^eisin les responoaibUltats í anun- els assumptes de l'alta comissaria i
taw, e! reiai'dam·'·ni pol restar-li la ciant que no
cansarà de repetir les mesures posades en prietica üitlconfiança del paií.
la swa demanda al Senat, i . encara mament en relació amh el recat dels
Els respoutable>: han de ser casti- que es quedi sol a Espanya, haurà de presoners i l'estat d'ulgunes sumàgats, ipeto els que ,|ji hügi d'aqui en repetir com el senador romà que ex- ries que s'estan incoant a Melilla.
davant stran implacablement iractats, clumava en veure «1 perlJt de la pàinvertí bastant temps aipiesta pan
perquè ja estan aàvertlts,
tria: -Delenda est Cartago»
del Consell perquè quast tols els miSon taatAié enarnk's de les i^spohnistres feren ús de la paraula.
EL CONSELL DE MINISTRES
•ahiliíais e!; •nm jpretloguln diluid'-l Rs despatxaren després els expeiF.l Consell ha acabat d^spré* dc les dients a ques es refereix la nota oflmassa. -No s'ha d oblidar el cas dr.
Puente Ovejuna, que immortaiitóa iLu nou. fàcilitam-se la següent nota ofl- clogu.
cíusu:
|>e de Vega. i que .po; topetir-se.
€,1 senyor Gasset parlà aimb molla
• El Consell aprovà la inversió de extensió de l'exportació del sobrant
iSún enemics de les tesponsivbiliia"
tís conservadoi.-'' Jo. que sóc tunsei- part del c-redit per a les obres del i de llenties un c op proveït el mercat
Vador, no tinc incotiveiiient a alrou- moniiment a les Cnrts de Càdiz.
espanyol.
Autoritzà al minisire de la Cuerra
tar el tema. í us dic, pel que aifecta
COMUNICAT OFICIAL DEL MARROC
al senyor j-iinchez Guerra, que, • un. a per a executar per gestió directa
obres
a
Logronyo
i
Barceíona,
i
deComunicat de Guerra
general en ca^i, e«U«va decidir inciòt a
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pee coUocar. En Francesc, les Foix,
que, condolgudes de l'abatiment del
Jove, havien pa-sat la nií amb fell,
roaldormlir, per le» cadires i sofàs,
es- lonlaven i ivestien en haibitaclons
tancades. Llavors, En Foix, situà el
Quim
a la porta, amb encàrrec de
fer passar a la saleta les persones
d'upa que cs presentessin, i entrà nrvameni a la cacabra mortuòria per
a examinar l'aiaüt 1 dar el darrer
% adèu-siau a la que fou la seva sogra. Peró el lulet «.recursor de la
descomposició el tragué d'aflli aviai.
£3 cadàver tenia el ventre evidentment inflat:' taques morodenques al
voltant de les unglec 1 als tendrums

de nas i oredles feien més tètrica la
biaticor de marbre vell d'aquell ces
qae perdia per •tnomenls l'aspecte de
repòs tranquil per a presentar les.
traces trístíssltnes d'una destrucció
intempestiva. Reculà, doncs, 1 ja al
peu dç la porta, topà amb son cunyat,
que anava també a entrar alli.
— No h i entris, Francesc, no h i entris —Ma (bonament (En Foix, — He
commouràs iraitllment; és un trist espectacle. —
El jove. desencaixat 1 amb els ulls
vermells de tant plorar, s'obstinava.
— Espera't, escolta. — digué, encara
bonamin; En Gil. — Ans no vingui
gent, posem-nos d'acord respecr* al
dol. Jo be pensat lo segfient: si ve
el governador, com em va prometre...
— El governador? Per quèT—preguntà 1 altre iot alarmat.
— Home, és relartd meva. —
En Francesc rodà el cap amb desesperació 1 eixugaqt-se els ulls.
— Si ve el jfcrvemador, entenc que
ha d anar al mig. A sa dreta, j o ; tu
a la meva i a l'esquerra d'all, amb el
confés. l'Eladi.
— Aquest també? — saltà el íove.
cercant amb mirada provocativa la de
l'aUudi'. que tenia els ulls a terta.
Per què aquest? Per què? Quin pa
| reatiu tenia amb ma pobra mare?
i — Un quaei parent lu... Home. no
I t'exaiUs. Escolta. Tu estàs molí agí' tal. L'n quasi parentiu..
— Cap. cap. ni mig. gràcies a Déu!
— exclamà ei jove. perdem ja el seny.
— Què vol dir aquest gràcies a Déu I
Què teus que dir de m i . insolent I
què alxi m'Insultes? - saltA llEladi.
avençont cap a En Francesc amb el
puny en l'aire.
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P R I M E R CONGRÉS NACIONAL
D E C A M B R E S D E COMERÇ
HISPANO-AMERICANES
21-27 març 1923
Zona oriental.—A les 17 d'ahir un
petit grup enemic féu «Iguns dispars
eoibre platja Penya! A'élez. essent contestats en Igual forma.sense novetat.
lLa marinada •'del 7 íou ferit greu
per enemic legionari Santos Monlnez que estava servei nocturn en campament Driz.
Hihlr s'etfeetuà comboi a les' posicions de Tugunz. -\xdir-A«»s, AlanNador, Beniuliset. Sidi Mésatu i b u enad, sense noveiat
De^ de posició Daindard se sentiren dinars ai ta-ini- enemic observant després que un .moro amagava
un objecte a un ibaranr [.ròxíru qn3
restiltó ésser ira fusell Remington
que recolliren' -les nostres irtípes.
A causa del mal temps no fia efectuat vols ratvíació.
Zona occidental.— Sense novetat.•
TEMPORAL
iSantander.—Continua el temporal.
lEl mar ofereix aspecte Imponent
Els vaíxeils han reforçat amarres
J la flota pesquera no s'ha íet a la
mar.
A L'ATENEU
Per a un quart de set, o sigui-ues
quarts d'hota abans de l'anunelada
per a la conferència del senyor Burgos Mazo, s'tiavia anuncia:! a l'Ateneu im acte de propaganda social de
l'Associartó íEspanyoltt d'Escriptora.
L'Ateneu estava coanpleraniem plf
d'un pilbiic tieieregeni. desitjós d'escoltar el senyor Burgos Mazo
iEn aquest ambient poc propici certament. ha començat el mfiing de
la Societat d'Cscriptors.
El president senyor Gómez de Vaquero, pronuncià un breu discuis
per a explicar els fins de la societat,
que són protegir els escriptors contra
la rapacltai dels editors desaprensius.
Es Uegl una carta del senyor Ramon i Çaj;il adherlnf-se a l'acre i
seguidament féu ús de la paraula
^ z o r i n » . e l qual oult à a la íntransigència política i religiosa d'Espanya
que no es produís al nostre país una
KteAtura de qualitat que es produiria si h i haguiés a Espanya lllDertat
L'orador clià diversos casos històrics èn demostració de sa B'^rinai ó
i com que eren Ja le." set dè la nií i
el piiblic s'imp^clenlavaMper escoltar
«i senyor Burgos Mazo. volgué tallar
el seu discurs, a la qual cos» la im

— No. no, la mare -és meva. No és
— Per Déu. nois. per ( D é u ! - p r e gà "En Foix. flcaiiirse entremig. « - vostra — •
veral de sorpresa.—Teniu en compte
La Catarina quedà esglaiada, creient
el momeutl... Fraacesc: aquí al da- que s^havia tornat boig.
vant hi ha el cadàver de ta mare... — I - P e p Déu. Francesc, per Déu! Que
Peró la ira. una rancúnia fonda fla- puja gent. que ets a casa teva! — premejava als ulls d'aqueUs joves, a ga En Beraat. tan etzarat com sos
germans.
punt d'abraonar-se l'un amb i'altre.
— Vaja, reposa't, reposa t. No siguis
— Doncs ío h i uuc dret i jo hi aniré! — recalcà 1 Eladi. engallant el cap noi! — cridava En Foix, donant-ii una
i amenaçant més encara amb el com- premuda forta, enuijat debò deliò
pàs de sa dicció i la fredor de sa veu.
— No, no us l'endureu. Ni aquell
— Ni tu. ni En Gil —cridà ja En gana té de presidir, nl tu tens dret a
Francesc fora de si.
j profanar aquestes despulles fent os- P e r ó i ara? Que és això? Per ; tentacíó de la teva vanitat estüpida.
tote els sants del cel, Francesc, re- i Vanitós! —
pose't — tomava a pregar En Foix. I En Foix s'exaltà; estava ' a punt
abraçat amb eU per a contenir-lo i 1 d'estampar-11 els cinc dits a la cara;
sense sortir de la miés estranya sor- però eVa tard: En Francesc havia perpresa.
dut els sentits; el balanç dol séu cos,
— No. nl tu ni ell. I-a mare és meva. pesant com un sac, de poc posà en
perill de caure a quants els subjectano 6a vostra. Ho sentiu?
— Francesc. íill. Francesc! Però que ven. En Bernat, la Catarina I l'Urés això? Cridà la Calarlna. sortint sula. traslladaren el jove desmaiat al
a mig pentinar mentre per un 'ahre taller. Per sort, de I'altre extrem escanto arrkbava també apres«adament tant de pis. la Delflneto no n'havia
percebut ni una estapèrn-ia de tan
En Bernat.
trtet episodi. '
Però En Frítncesc. fet una fúria, els
ulte espurheijanis, tot rtll foragitat,
— No l í senderi, és un ximplet —
forcejat'a pèr o desfer-se del pobre féu l'Eladi amb aires de oonunHepacló
Gil que no saibia com amansll·lo i pel qui s'endulen.
fer-lo entrar en raó. En Bemat. la | —NI tnés n'l menys. Aquest xicot
Catarina, atrets allí pel* crits, sense s'ha trastocat — exclamà En Gil
ni s»ber de què es tractava, e'aiboca- panteixant encara i elxúgant-Se
ren també sobre £ n Francesc, que la suor. — Dlmonj de xicot. I "quina
volia escapar, escapar d'aquells bra- l força treia! M'ha reventat... Pobre
ços.
í criatura! Això és el trastorn, el sen— Delxeu-rae anar. deixeu-me anar; j titnent que 11 ha. atacat els Btrvjs, la
sang que se 11 ha «apujat al cqg>...
si no. faré mal -a algú.
— Però. fill, flU... calma't! En \'alga'm Déu. vaiga'm Déu,, quines
aquests moments tan solemnes dones escenes! Has vist? Fins a m i in lnsultaval... Donin-li medicina d'esescàndol?
t»ani,. alguna cosa que el l«tornl—
I oli. ui séhttni aquestes veus. digué
a l'Ureula-, que passava per £111.
tomà:

mensa majuria de)* atcneisies s'oposaren.
Airob aquest, motiu s'ha reproduït
grans discussions ol públic, ve^t-se
olslig^t el president a suspeníjTe l'ac| te en mig d'un •formidable escàndol.
DILIGÈNCIES JUDICIALS

I

Madrid. IV. 2 matinals
t! juvjàt del districte de la L'mversltat. que està a^'ui de guàrdia
cominilk els seu? treballis en el sumari iniciat amb motiu de l'assasíinat
d'i Mnspertorde policia senyor ítueda
iEn poder del jutjat obra la pistola del mori, la qual sembla que no
iha estat disparada, puix conserva na
carrega«lor complet.
Ha declarat un tesUmonl pres^utial. Ferran RUKÍ Castellanos, de 81
anys. j ofu i desmonüsta. el qual treballa al solar del carrer de «lo» Hosae en companyia d'un altre obrer
anomenat Marlano.

E x c u r s i o n i s m e
Demà, diumenge, dia 11 del corren t mes, organltiada per la Comissió d'Excursions de l'Acadèmia de
Taqulgraflu de Barcelona se celebrarà una excursió al castell d'Aramprunyà, essent el lloc de reunió dels
excursionistes lestoció de la Rieta de
Magória. a les set én punt del maü
|

Anuncis Oficials
CIMENTS I CALÇ FREIXA, 8. A.
Es posa _ coneixeriient dels senyors accionistes, d'aquesta Societat
que a la Junta. general celebrada el
dia d'ahir s'àcordà el repartiment
d'un diviíVend actiu de TRENTA PESSETES a -cada una de les accions
de la Sèrie A. 1 QUINZE PESSETES
Ü cudtt unu de la Sèrie B,' fiéOsè deduccions i contra remesa del cupó
; número 1U. El pagament del dividend
tindrà efecte tots els dies feiners, a
partir del diu 10 del present mes. ..
Barcelona. 7 de febrer de 1923—El
secretari del C. (le A. — Vtoens Viza.

Però l'hora «'atansava, es sentia ja
al carrer el potejar dels cavalls; el
rodar dels coixes, que anaveii aíllerant-se per tots els carrera veïns;
xàrrotelg de criaturei. «ol ensems
que el brogit de la gent que anava
pujant.
Ambdós homes es dirigiren cap * la
sala, .bon xic més calmaM. Ja estava,
aquesta, plena de senyors, drets, formant grupets, parlant matxet. En Foix
anà estrenyent <mans, silenciós, acompanyant l'esireta encaixada amb una
torçuda de cap, tota compungida. que
volia d i r : .Gràcies; ja ho veuen.•
Per fl sos ulls descobrireu el governador que II allargà arobdueé mani.
— Qiutnta iriolttlia'. — féu O i Foix,
saltant-li una llàgrima d'agraïment.
— Ah! I vostè, mossèn Ignasi? Dlpcn<l'm. no l'havia vist... Estic no
sé tom.
A POC a pof> anaren entrant fes primeres figures de la banca, del comerç, de la Borsa, de la política, encabint-se com pogueren en aquella
saleta. pel recibidor, pel menjador,
pels estrets corredors d'aquetl plset.
Tota una. gentada s'arrengleriiva escala vaU. es premsava dlrts del portaló; o esperava fumant a baix a ta
placefa. ocupada ja pel gran cotxe
d« luxe. els de respecte T llargues
flledes de nois de IWospicl i noies
de la Misericòrdia.
Però el* -fums que tomaven a pujar
al cap d'En Foix, esvaíen-U altra volte els records negres (La presència
d'aquedls milionaris, de les autoritats,
de les primeres potències de Barcelona, plantades en vano davant d'èlL
erà ben bé l'apoteosi d'aquella celebritat tah' sospltada. (ibilngadà a còpia d'aifanys i contratemps. £ n Sor-
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Santlssim Sagrament, re» , del Sant
AM-VOS gràcia eonfirmida
Es ei cas. doncs, que aqui a Cata- plendor al culte de la Verge, hl ofeBos^ri. oració mental, adoració de
i la glòria ceiesllal.
conlunya, pels nostres cimals i per lea reïxen el seu com-urs posant
les llegues de Crlst Crucificat, estanostres valls ht fulgura una espièn- dició prt via que es mantingui j a Un.
ció major i reserva.
Contemplem amb pietat
díde constel·lació d'imatges de la Ma- pwidosa. irrcv.rent 1 pstrafalarla des.
—Monestir de Santa 'Clara.—Demà,
per remei dels pecadors
re de Déu. nlmbadcs de miracle, em- figuració de In jUMUgel
com. Jesüs fou maltractat
I no és encara això cl més greu. f i .
barumades de p adoses tradicions, deATUI: Santa Escolàstica, verge, I (fiiumenge. l a Congregació d'Òblats
patint .horrible- dolors;
corades llegendes I enriquides tambó nó que. a desgrat dc les disposicions
Sant Guillem,, duc i ermità —Demà: Segtars /Benedictins d"! Montserrat
perquè l'àulma sagrada
de valuosa i autèntlcada història. 1. de Ics autoritats eclesiàstiques hl ha
Diumenge de Quinquagèsima, Nostra Undrà mesa de Connmió general,
sia Ui. i re de tot mal.
d'altra banda, formen una beUa sèrie gent tan desatentada, que fins ban
Dona de Lourdes, i Sant Desideri, q>ie s'apllcaràn en sufi^gl de Na
Julià
Faralt
(A.
C.
S.).
a
tres
quarts
bisbe.
d'escultures romàniques i gòtiques que arribat a f ' r amenftces d'oposar-se a
de vuit dei mati. A dos quarts de
Contemplem la agonia
són. al amaieix temps, uns interes- l'obra santa de la restauració, o mlQuaranta hores: Demà, a l'església sis de la tarda hi haurà la funció
que Jesús tingué de mort,
sants documents per la història de la Uor dit. de la reparació.
arroquíal de Santa Maria del Mar. acostumada amb exposició de Nostraquan suor de sang corria,
SI reflexionen, canviaran de parer.Í
Iconografia i de l'art religiós en la
[ores d'exposició; De lea vuit del matí mo.'
regant la terra de l'hort:
nostra terra.
a les sis de la larda.
PF.LEGRINACrO A ROMA
—Parròquia de Sant Agustí.—Demà.
portant l'Angej l'amba·xada
Però ara, modernament, en «ma
La missa de demà: Dominica de
El Comitè executiu de la dita Peleconforta'l en lo trdbsll.
rauxada llastimosa de mal gust i amb grinació, organiUada pef les CongreQuinquaeèsima. del dia, color morat. diuroéage, a) mati «s diran misses a
les hores de costum. A les vuit. amb
una 'tremenda irreverència i falta de gacions Marianes, ens comunica que
Cort de Maria: Demn, Nostra Dona exposició
del Santíssim, missa j CoContemplem pres i Uigat
respecte, moltes d'aqueetes imatges per a efectuar el viatge des ds Bardel ratrociui. a *a Catedral.
munió de desgreuges. A les deu otlcl
a Jesús Nostre Senyor,
bati estat grollerament desfigurades, celona, ha estat contractat el vapor
Adoració nocturna: Avui, Torn da i'durant Fa missa de dotze, explanaquan el presentà a Pllat
disfressades amb vestits postissos, 1, *Roi Jaume I». de la Companyia
Sant Josep Oriol. — Demà, Torn de ció d'un. -pimf doctrioal.
«I
Judaisme
traïdor,
Nostra Dona dels Dolors,
per tai d'allargassar-les fins t tot s'ha Transmediterrania. cl qual sortirà d'aTarda, a les tres. Catecisme i a les
cridant que l i (os donada
comès la impietat de mutilar-les.
Vetlles en Sufragi de les ànimes del
quest port. a. D', el Diumenge de
sentència de deslleial.
purgatori: Avui, Torn de Jesús Cruci- sis. res del Sant Bosari . visites al
Ço que s'ha fet és. en primer lloc. Ramt. dia 25 de març. per estar do
ficai. a la seva capella, Escorial, 155 Santíssim i a la Verge.
una inexplicable manca de respecto retorn, el dia 6 d'a*ril ai mati.
Oontemplem quap cruelment
(Gràcia).—Demà, Torn de la Furissima —Parròquia de Sta. Mana del Pí de
envers la imatge mateixa que es preBarcelona. — Demà, a. les quaLes inscripcions per a pendre part
Ponç Pilat mana assotar
Sang. a la mateiia capella.
tén lionorar, perquè el respecte exitre la primera missa, A les sis, la
a In l'elegriíiació s'éfectucn a les'otla Jesús onuüpotsnt
geix
que
la
Imatge
sigui
exposada
1
segona i les nltres cada mitja hora
i d'esp'.nes eorOBV:.
conservada tal com és; però ara, en cine. del Comitè executiu (Llúria, 15,'
—Demà. diumenge, la Congregació set la parroquial amb plàtica. A dos
la turba «TÓUe» cridava
canvi, com que aquestes imatges so- principal), tots els dies feiners, de
ds Filles de Maria de A parroquial quafts de nou. eserok ís dels Set Diufora
el
pretóri
reial.
len ésser de petites dimensions, per set a vuit del vespre.
Basíllça de Nostra Dona de la Mercè monges a Sant Josep. A les nou. res
— A Gracia h i ha mort el reverend
tai que facin més volum, començaut
celebrarà la seva funció mensual afub de les Hores i ofici Conventual. A
don
Joan Muüoz i García. Era fill
Contemplem
ei
Fill
de
tXu,
de plantar-les irrespectuosament a les
missa d© •Comunió geiwrai a les vuit dos tfiiarts de dotr-e lectura doctrinaL
de Colmenar (Màlaja) on va néixer
després d'éssar assotat,
espatlles
una
mena
d
arguens.
per
del mati i amb plàtlca preparatòria
Tarda, a les tres. Catecisme.
com l i dóna mon de «reu,
tal que nuguin sostenir la disfressa l'any 1886.
per un Pare de l'Immaculat Cor de 1 Actes de desgreuges a Jesiis SagraPrvia ia incordlnació canònica •
el president Ponç Pilat;
del
lletglsslm veetlt de campana, 1
Maria. _
mental els d;ea de Carnaval. — De
encara que s'excusava
llavors l i tallen les mans i l i lleven aquesta diòcesi, va ésser ordenat da
—ta Congregació de la Immacula- màa'diumenge, dilluns i dimarts, seprenent aigua per senyal.
el nen Jesús per a replantar-ho al prevere l'any 1911.
set de la tarda,
da Verge Maria i Sant Uuls Gon- güents, a un quart
Havia estat vicari, regent i ecònom
nivell corresponent,., al vestit postís,
Cagn. celebrarà la Com'in fl general tindrà Hec la funció de desgreuges per
del Bruch, vicari de Monistrol de
Contemplem tots els cristians
i
que
en
el
cas
de
la
Gleva
resultà
reglamemaria demà. diumenge, a les les ofenses a Jesús Sagramental dua Jesús dalt de ia . reu
als peus de la veritable imatge. I en- Montserrat, tinent de Nostra Senyora
vuil del mati a l'església del Sagrat rant aquests ires dies de Carnaval:
enclavat de peus i mans|
cara
no n'hi ha prou d'irreverències, del Roser fFort Plo}, 1 attualraent
exposada S. D. M. ee resarà ei Sant
Cor (carrer de Casp).
i
parlant
amb
alta
veu;
sinó
que
si la imatge és una figura era vicari de la parròquia de Santa
Bosari, Trisagl a la Santíssima TriAqueeia Comunió que en el pre- nitat,
la
Verge
ha
encomanada
assentada,
de vegades fins s'és arri- Maria de. Gràcia.
Medltac'ó i sermó que dirà els
seiifines'es fa coincidir amb el diu- tres dies
— Ha mort, al Col·legi de RR. Franal Deixeble viigtnal.
bat a serrar-li els genotls. per tal de
el
doctor
don
Alfons
M.
Btmenge de •Quinquagèsima», serà bó. canonge d'aquesta Catedral.
ciscanes de Vilassar de Mar, la supe.
deixar
ben
llisa
i
ben
campanta
l'esapliead^ en desgreuge de Us ofenses
Contemplem Jà sepultat
trafnlària vestldural P-, doncs, que riora* del dit CoVIegi. M. Maria de
que a S. J). M. ea fan úe mamra tan
nostre Déu i Redemptor,
s'estimen més aquest ridícul vestit 'Montserrat Casainniouu i Molins, a
singular durant als dies de carnaen les mans peus i céstat
postís
que no pas la veritable imatgeT l'edat de 79 anqs i 49 de religió.
val.
cinc llagues, senyal d'airtor;
— En aquesta Secretaria de Cambra
Eo segon lloc, tai costum és contra
eh elles patent l'entrada
s'han rebut per al Foment de Voca—Salltuarl de la Verge del Carme
la
dignitat
i
serietat
det
culte,
i
condé la gràola divlnal.
(PP.- Catmalltes)., Granvia Diagonal
tra la pietat dels fidels devots: per- cions Eclesiàstiques, de H. S., MO pea.
xamfrà Jjúria.—Funció del Sant Esquè es tracta d'aquelles Imatges que seies; de la parròquia de la Garriga.
capulari. La celebrarà aemà, dium-'n- 1
ZVrw-rios.f/7 net ronfirmàtfa
pels motius suara indicats han arri- 12, 1 per mitjà dei Uic. don Manuel
LA
.SANTA
OUARESMA
A
U
i
CATEge, la V. O. T. i «Setmana Devota»
i après olòrià cMtiUat.
bat
a ésser objecte d'una especial ve- d'Alòs. 25.
DRAL
del Carme. A la missa oe Us set es fa— Dilluns vinent, amb motiu d'és.
neració;
però ara, tal com algunes esrà rexercici d«ü Set Diumenges «le
FI programa deis actes que se ce- LA CORONACIÓ DE LA VERGE DE
ser la festivitat de Santa Eulàlia. Patan
disfressades,
resulta
que
quan
cl
Sant Josep amb càmics. FJI lo de les lebiaran en el primer dels nostres
IA OI.EVA
devot creu contemplar els peus^ de trona de Barcelona, estaran tancades
vii:i. hi haurà Comunió general. La temples, durant la Santa Quaresma,
En fuUa solta. 1 amb l'objecte que la imatge veritable, de fet contempla los oficines dei Palau Episcopal,
funció de la tarda coonançarà a dos éa com segueix:
— El dia 18 dei corrent mes. comensigut tema de prefertneia per ais ca- unes sabates postisses, agafades al
quarts de «i», es practicaran els exerDimecres de Cendra, dia U de femenyspreables çarà una Santa Missió a là parròricis propi»- del dia 1 dels -Sei Diu- brer, començarà la precucaoló de la tòlics de Catalunya i eu especial dels capdavall de dos
menges a Sant Josep, amb ^erniij pel t-anta·Quaresma a V'ofici conventual. devots de la Verge de la Oleva, s'ha barrons de fusta; I , en realitat, els quia de La Costa del Montseny, a
publi. at un .article de M. Vilaümó,
càrrec del P. Alfons Maria de BarceM' B. P. Prior Fra B«iel d- l iofant
Divendres següent, dia 16 de febrer, prevere, el qual soslt el t à criteri del peus de la imatge vemable estan al lona. 0. M. C.
Jesus. i s'arahart amb la benedicvió oinènçaraii
nivell
de
la
falda
de
la
imatgerque
els
exercicis
quar-esiuals
Centre Excmïipiiisia de Vlcb. reíe- resulta dels vestits posnssos; de ma— El programa dels actes religiosos
rieil Saiit^BSlm. iprofi^aò. uaniic 'da
lliimnc-del Carmel i bes del Sant Es- , de| vespre, a les set, aum Bosari, ser- rèOt a la coronació d'aquella vene- neta que la conseqüència de tot ai.xo que tindran lloc durant la pròxima
mó | cauts.
rada imatge.
xapulari.
és una falsificació de 1B imatge 1 un Quaresma a la Santa Catedral Ba<niEls diumenges, 18 i 25 de febrer, i
ca. s'ha publicat en una aliocuetó ar.
Reproduïm a eentinuació resmenlat engany dels devots.
Dflluns i rtimafis de -Caruaval. a dos I 4, -11 i 18 de marc. Homilia a l'o- article, tota vegada que és del més
lisii. amenl impresa".
No
hi
.
ha
dubte
que
per
manca
d'uquarts de sis de la tarda, hi haurà flei i exercici quaresmal al vespre, clar i més intérestànt que s'ha dit. na altra imatge més seriosa i més
repartirà a tots els que «1 soHi.
que
cemençatà
a
dos
quarts
de
set,
fun-MO dc Desgreuges amb exposició
I referent a aquest assumpte.
citin.-on els següents llocs:
digna
del
culte,
és
licii
el
guarnirde S. p . M t sermó pels PP. de Ja amb Rosari, punt doctrinal, sermó 1
Llibreries; Hormlga de Oro. SubiraDru així:
ne una amb roba muntada damunt un
Comunitat.
1 cants.
na. Editorial Poliglota. Fill de Miquel
•
D'uns
quants
aftys
èpéà
que
arreu
maniquí
qualsevol;
però
no
pas
el
Bl» dilluns 19 i 26 ae febrer, i 5,
-Tinència de Nostra Dona de LourI de Catalunya es nòta m i pell daler que una bella imatge, tan digna de Casals. Vídua Pla: Foment de Pietat
des. (França-Xica;.—Demà, diumenge, 12 t "Í9 de març
Catalana; estamperies: Sagrat Cor. BaEls dimecres, 21 i 28 de febrer, 1 7, d'assaborir les ^llésès esjMrituals de veneració i de reverneia. signi pro- neras. i Joan Pena Munladas, i a la
aquesta Tinència parroquinl honorala
sagrada
litúrgia,
là
qual
cosa
imfanada
-fins
a
fór-la
servir
de
maU
1
2
1
de
març.
rà la seva Titular amb els següent»
secretaria de la Junta diocesana (PaEls divendres. 23 de tebrer. i 2. 9. porta un delicat es^irç lo purificació niquí.
cultes en la festa de Taparlció a la
lau Episcopal).
de
certes
manifestacions
de}
culte
peu
I.flnalment.^s
precís
que
tothom
es
Bemardeta Subirous. A les. vuit hi 16 i 23 d$ març, exercici quaresmal
— El dia 14 del corrent, començapular.que.
de
vegades,
malgrat
la
bofaci
càrrec
de
la
següent
considerahaurà missa de Comunió general de a les set del vespre.
rà a l'interior del convent de Mana
na
intenció
que^
ú'às
la
causa,
on
ció:
cl
gran
privilegi
de
la
coronales Filles de Mar'a I altres associaDiumenge de Rams. 25 d*> març. exeruna tanda d'exercicis esoioiio i fidels que hl valguin pendre, cici quaresmal a dos quarts de set compte de fomentar dretarnent la pie- ció és concedit'pef la Santa Seu a Beparadora,
tat, l'exposín líasllmòsaiiient a l'error la imatge lUt talis», és a dir, mate- pirituals, sota ia direcció dei P, Do.
part. guanyant les indulgències con- del vespre.
cedides.
rialment comiderada en si mateixa: mènech de la Companyia.
Dijous Sant. 29 de març. sermó a L ai ridícul.
— S'Ua publicat el ndmero de «CaN'és
un
cas
flagrarit
l'engiponar
vesi tal oom ara és estrafeta, «en reali\ les deu splemniai ofici amb ecr- • la cerimònia de rentar is peus. a los 1 its postissos a cert'pR imalgég, i la ir- tat
talunya Social», corresponent a la
és
una
altra;
puix
que
ei
eimu-.
•
mo que predit-arà el leverend N'Eu-j taes de là tarda.
prenent setmana, amb un interessant
"Divendres Sant. 3fí de març. acte reverència d'eolraIer-I*s gróUçrament. lacre actual és de dimensions el do- sumari.
geni Arnau, de la dita Tinència.
ble més grans, i que no s'assembla
A les quadre de la farda es resarà d'adoració al Sant 'Çrist de Lepant,
gens amb |a veritable imatge que fou
ei Sani Bosarl i acabarà la Novena arnb sermó i cants, a ics tres de la
trobada i venerada per'tantes cenque s'ha fet aquests dies precedents. ta rd a.
túries. Per consegüent, és de creure
A la nestra Jtanto Ma/fi Església
Després- de cada «11 delà actes es- 1 Diumeng- <ie Pasqua, primor d'ameutats es podrà besar les mans bril. Serníó a l'ofici, després del qual Heltud i l'efleac'a piadosa del culte qun si la Santa Seu sabia tai com
ol reverendlssim senyor bisbe donarà de les imatges fins li costa riuades de avui es troba aquesta imatge, no conde la Verge Santíssima.
—Parròquia Major de Santa Anna— ) la bènedicci'"! papal amb indulgèn'iía sanp. un raig fulgent i perenne de cediria pas el privilegi que tots delà llum de sa doctrina, però emboirat sitgem.
Demà diumenge, dilluns l dimarts, pleniria.
l Associaoió d« Desgreuges al SantfsLa predicació quaresmal d'enguany, , sovint per nuvolades herètiques, i un j Cal, doncs, que aquells qui de bon
f-im Cor de Jesús, celebrarà un Trí- està enroraanàda al reverend P. Jo- doll inertroncat de la seva maternal cor volen que es faci la coronaENTERRAMENTS
I ció de la Verge de La Gleva, es cqpduum de desgreuges a dos quarts <l« sep Mana Pijoan, de 1a Companyia caiequ-si.
vuit, amb "missa l 'exercicis propis, es- de Jesús.
tinguin,
per
endavant,
do
fer
restii Els iconoclastes, en «IB segles VIU
.Va Eulàlia Casanovas Pon de Bvr.
tant ei Senyor de manifest fins termiEl doctor don Bamou Ouillamet l i IN; els albigèsós en el X f l . i des- tuir la veritable imatge, la quai d'al- daguer. Demà. a les onze de! matí.
nada la missa de les dotze. El dilluns Coma, Webe de Barcelona, concedeix pfés, i fins ara i tol, içs sectes pro- tra banda, amb una convenirnt resi dimarts s'exposarà el Santíssim a les cinquanta dies d'indulgència als seus testants, amb un exagerat, puritams- tauració, serà molt més beUa que no Rosari. 1, Vilassar de Mar.
En Sfetnuel «fe Miquel í de Bassols
vuit, diocesans, per cada vegada que. du- me; han fet I fan encara escarafalls pas ara.
V·vianzg i de Foxd. Demà, a dos
I
no
pef
sostenir-se
el
que
la
coroDemà a les den. missa parroquial rant'la Quaresma, asslste xin devota- del culte d? h?9 iaiatges, lltllant-lo
quarts de deu, Claris, 61.
| nació és índependenia de la restauracantada' per la reverenda Comunitat ment a la predicació de la Divina pa- d'idolatria.
Durant la missa de dos quarts de raula.
PARTICIPACIONS DE DEFUNCIÓ
Encara, doncs, que en aquest punt cié: perquè, ultra la raó susdita, la
dotze es resarà la Visita espiritual
AdverMmants. — Es procuraran ca- la doctrina de l'Ssglésia hi sia tan corona ha d'ésser proporcionada a les
9 la Mare de Déu d^i Montserrat. diref per als fidels. Només els homes namral. clara t senzilla, cl fet i la dimensions i a l'estil de la imatge.
S t Concep/*} Làzaro Orzula, v í D'onze a dotze ensenyament del Ca- podran ocupar, durant els exercicis . persisténein d'aquestes heretgies ha
dua li l·lermosa. Enterrada aquesta tarquaresmals. els seients del chor. . 1 de fer-nos viglliints i diligents per tal I el més Insosp lable del cas és que da al CermMiíiri Vell
, lecisme.
Es recomana a tots «Is fidels que de no desviar-nos del cami dret t ara, quan es tfaéta d'esmenar aquests
La Vi T. O. del Carme, per ésser
MOttéli Joan Mnftn:, vicari de Sansegon diumenge, tindrà a les vuit cantin cn els susdits exercicis, segons segur de la justa doctrina catòlica. erroy?, de .rectificar aquestes desvia- ta Maria dc Gràcia. Enterrat aquecta
missa de Comunió general amb plà- les inslruccion que oponunament sMs .•*gons la qual i'adoiadó o la veqe-, cions, hi ha gent qoe s'hi çtposa. nUe- tarda.
tlca preparatòria. A la tarda a dos donaran.
raoió que tributem davant les imat- gapt precisem, nt -qui ho'hauriadftf
ATa l.orr/o Mataró i Aiüonijuai*.
quarts de sis. exposició del SanilsÈls qnr tinguin bona volutnat de ges, no va pas adreçada a la imatge — la pietat I el respecte a la Imatgel lEnicrrada aquest matí' 3 LToret do
•sua Sagrament, res del Sant Bosari, contribuir a los despeses extraordinà- en si mateixa, sino a Réu 0 à la perX dreta llei. però. la pietat, el res- •Mar,
exercicis de desgreuges, sermó pel re- ries dels "esmentats extrcic's. podran sona que la imatge eps representa. peíJte I la reverencia a la imatge, la
En Joan Soler i Campmany. Envirepd don Joan Monràs. prevere, pro. fer ofrena de llurs almoines als ia^ Però, d'altra banda,' si* p?r cas al- dignitat del culte, la reciitud de la terrat aquesta tarda al Cementiri
cessó t reserva.
gristans de la Catedral 0 alia Secre- gufia imatge té una llarga 1 brillant devoció, demanen i exigeixen que es VaU.
Funció de desgreuges —Dilluns 1 di- taria de^ la Jbnta d'Acció Dioceeana, historia, 0 una beUa 1 piadosa tradl- restauri a veritable imatge, desempaEn Pere Bomba nUi Vigo. Enterrat
marts a les sis de la tarda, es posa- ai Palaif. del ^senyor Bisbe.
, ció, o per mitjà d'ella Déu ha realit- llegant-la de tots aquells postissos que aquesta tarda.
rà de manifest S. D. M. resant-se
zat olgutò mlroclc. llàvors és molt irréverentment la desfiguren.
El nen Fraiicasc Forn í BàfoU. EnCANT DE PIETAT
el taot Boarï i els exercicis de desAl primer cop d'ull es podria; creu- terrat aquesi mati.
natural que aquella imatge sigui tracï i w g e s terminant amb l'Etació MaEl carn dc Pietat que cantaran els tada amb ,el maj^r r 'opecte. amb la ré que ja basta la bona fe per'excu.Va IlorUiuia Cahailè i Martftut.
jor i Reserva
major dignitat, i que sigui conseiva- sar tan maTgast i tanta ignorància; Enterrada aqueíla tarda al Comonliri
fidels és eérn segueix;
Dimecres a les nou. benedicció i imja «0 és. petó. tan innocéntrma l àc- de Le» Curts.
da com més acuradament es pugui.
per pt'ttra pistai sngrnia
posició de c-ndra i ofici ferial.
titud d'aquells devots qui a l'hora
A la tarda a les sis. exposició del
i Uagwt, Déu, tlernal.
de tractar-se de donar un major es-

Vida

religiosa

S

Bisbat

Obituari

•••

Pàg. 6. — Diwabte, jo «Jt febrer dc 1913

LA

pol. per a la construcció de la doble
via «D i» Unia de Baroelona a Maor<isa. per Martorell, r-suiuj que. anunciada la petició pei lerra'.n: legal, «oi»
e« presentà un escrit del Rel*l Canal
la Infanta, manifestant que no
e l'expropiació, tompsi . j ,
'L'ftlúal4« 4* B«roelon« b» {et, Im- s'oposarà
(fuan el pas de lu liala i * («cl de
prew on oautlà t «n CMUHU. un* comO
acord.
cruja, «aMbeoiaot «(» ciutadana que.
No tavfnt-se produït redlaenacloos
ea comiiilao·ot d* la
4c reemplai;
de lexèrcit. «i t«rc«r dlumeaje de cnnira Ja uoiossitai ds l'o^upacio. el
í6br«. oi dt* M de J'acUMi. M r«rt governador ba rosalt dsclarar que é**
»orielç díis loinyocs qu< per te necesrart ocorar les dfioe enze finmr I V * ! reglamemArts hnn 4'ísrer ques.
Mwrtejat».
Se (ar*t .
< SACOIÚ L U*cr>U de pàntild Jel carrer üa Saoia M«<*ro»a. 85. Barcelóneta.
ítaoció n. Bfccola de pirvuls de!
LA COMISSIÓ D'EDUCACIO GENEPaso.
RAL
Seocío m . Cficoltt del caner dc la
Qutai. i. prlaaar.
A Tarragona, divendres vinent,
9e«cl6 IV. tintocU d'Akaldia de) dia 16, donarà ona conferència En
•xurar d'Arogó
Pere Corominas, parlant de la «TeoSeodò v. o«rr«r de Sadurní. IS, ria dal canvi intemacionai·. Aqueeto
priootMl
contíríncla, primera d'un citas de
Seocio \ I- Oranvia Corts Caiala-r tret;, Cs organitzada per la Ccmlcíió
nes. b6a baixos.
d'Cducacló general».
S*xio Vil- Tiaéncia d'Alcaldia.
A Malgrat, el dtjouy, dia ..'. undr*
Cr«u Cubena, 104
Uoc la clausura del clcli; dc confeSbccló VIU. Ex^catia Coosi&tcnil da rències que e la sock-tat »La BarreGrida
tina Vermella» concedi la susdita
Sacdò IX FX^.-JSJ Consistorial de Comitsld. Aquesta conferència anirà
•Sant Andreu.
a rArrec d'Èn Ventura Gaasol, perSeccW X. Ex-cflsa Consistorial de lant de «El nostres renaixement els
S u a Maní.
I*» llistem ostarau *xpc«5a(íe6 deo clèssiCM a Caialnriva».
4*1 dia 11 al 18 de l'actual, dia de!
A primer» del vinent mes do març.
la mateixa Comissió començarà un
cicle de conferències a Lleyda. els
TARIFA DBLS TAXK iPE« AWAR temes de les qual» eeran oportunaA Li^ RUA DEL MONTJUJCU
ment anunciats.
L M tarlfas que tian d'aplicar als
lUto-tajtís pt: « conduir pawatgeT»
ftoe a la plaça dal Polvorí dal Montjuiob. on caiaençar& la Rua, són:
E l
Carnaval
Autos de primera i segona categoMst per un o doe seients. 8 pessetes;
L'Ateneu de Snnt Lluis GonçaRa, de
-sda seient supleiori l pesseta més. Sant
Andreu de Palomar, Ou onganlU
Autos de iaroera caecgort*: per tm zat per ala dies de Carnaval el se0 dos seients, fi pessetes; cada eolont güent programa de íunckm»:
supletori. 0'90 peseatca mós.
Diumenge de Carnaval, dia 11. a
Nota: !.-.- a^rtos no venen obligats a
cinc de la tarda, Itlenc Artístic
servir per a peodre pert «o la Bua. les
l'enttiat estrenarà la divertida 1
Eis que admetin aquest servei •x·bra- de
comèdia d'espectacle sn tres
ran segons el prou prèviament i mú- original
actes el títol de la qual és «Tcreros
Tuzumanj. convingut entre el xoíer i «1 d'hlvem».
passatger.
Finalitzada la íuncló. es eortajat'íT a le» mato-ta.xis me facin ei
els olnc magnífics objectes qua
ocrvei flus a la pla^a d»-! Potovorl re- ran
la tr«d.cional riía a profit
geix te tarifa do i pessetes per a un Integren
de la Cavalcada Jeis Sants Bels de
0 dos seients.
l'Ontot a la barriada de Sant AnPer als cotxes de tracció de sang dreu.
qua í&oln Igual servei que els anteDimarts de Carnestoltes, dia 13. a
rior», rrgels la tarifa: anada o tornada anió un o dos seients, 5 pesse- les nou de la nit. darrera ifuncld de
la temporada d'hivern, que la Junta
•es; tres o quatre ecicn's, T'M.
<
Teatre dedioa anyalment a benefici
Sorwei per hores: amb un 0 doe de
del pdbllc. S'executarà un original
sÈiente. 4 peesetes; tres o quatro programa
ròmir.
seients. 5.
BL CLÚ6 DE LiEte OBRES
Per al gran •ball que organitzat
DEL METROPOLITÀ pel Reiaú Círccd Artístic es celebrarà
VWb pefBrtncía a les 'anques de les al Teatre de Novetat* dilluns vineïm,
obres de Aes Rambles, la Comimlò la important casa Bastida, al^vv&tlbul
munliupei de Govern ha acordat re- del propi Teatro. a prens tnídlc», faproduir el dlotnmen que fou netirat cilitarà elegantíssims veatits d^ sedel Consistori en el sentit que. aeoe- nyora : senyor a totes les persones
dtnt 81 soUlr.ttsJ per i Agrupació de que ho so 111 citin.
veïns de les BeaMas, es pennatí a
l'Erapreta constructora dtü MetropoAl TVetrc Goys s'ha "ceflebrat el
lità ampliar Aoe a 50 metres la lon- ball
de vestits quo .«"ha vist
gtv-l dal tancat .protector de les molt infantil
animat.
cfcres d» les Rambles mitjançant üa
de petitee dJsprcisea que
ÇKCMUOIO que l'ultima de les tanqura blEJhanombre
concorregut omplia dc gom «
no aooedelxt de 1*50 metres 1 que la gom aquell
teatre que presentava un
distància entre l'un i I'altre tan·.·-at
sigut d'igual longitud de SO metres.

Noves

LA JUNTA PPOVTVCTAL
DE SUBSISTÈNCIES
d governador va convocar l'atoal4 » i el delegat d'Hisenda per a tractar del compliment del Decret referent a la Junt» Prorlcc.ial de 6uíistènclos, respecte la designació de
vocals consumidora que han do formar part dc la Junta 1 quo, segons
el dit Decret, poden ésser dones
Els raonlte van convenir a pregar
a la Junta de l'Hospital de la Santa
Creu 1 s
Econòauca d'Amics del
País que designin ua vocal ceda una
en conceptis de consumidorb, 1 ». la
Moderació Sindical Obrera Foinenlna
1 a l'Institut de Cultura de la Dona
•fue (facin la designació de dues dones
amb el mateix .-oneepte.
PESCADORS O l « PROTESTEU
Ban eatat al Govern civil uns peeredors de Badalona, Montgat 1 altres
punts de la 'vela de Llevant, «Is
quals ban protestat que la Federació Nadcoal de venda do peix els
posa tota mena d'obstacles a ta lliure
venda del peix pescat per ells.
MHJXNRA PERROVIARI.V
H Negociat 4e Ferrocarrfls fa jnitfíe que vist í'eipedícnt incoat per la
Companyia general de Ferrocarrils Catalans. snHIcitant l'expropiació d'onSa Anques, « i aquest, terme mualcl
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nen., de Massenet E senyor Hac ket
tlnxuó una bena nit 4 eitigu* a iraa
a-tura envejable en totes les e&:enes,
vcluat-ee c^iigat a blsar la romança
del D'-gea acte de .Manon-- que canta amb bon esltl 1 wbb magalOca
amplitud de vau.
El «clou» de la vetllada el constituïren, sent dubte .lea romances que
cantà després d«l segon acte de -M incm», acompanyat »T plano pel mestre senyor Capdevila, «n Ics quale, '
niés que enlloc, se'ne revdà xrp complet i magnífic ariietaForen aquestes l'ària «Care S«4v*e*
d -Aialaaia-.. d« Haendel; «Star vtcino al bel Mol», de Selvator Boaa, 1
dues cançons nord-atneiH·nes: -Tbauk
Ood for a Cardeu». 4e Tewsa d«l
Rte^o. 1 'Duna», 4e Joeephlne M.
GUI. E! senyor Hacliet centà amb exTuiaids coireoelé 1 oxoeUeoi .flato»
les molt iellesftrlebde Haenddl 1 Salvstor (Rosa, però oo estigtté en son
verltaihle clement, fou ttn les cànems
americanes, que cantà impecaMement A nosaltres en plagué sobretot
la sogena. d'una flna tnuetcalHot !
sentida evpreseío, la qual el senyor Harket féu una •wsrltefclo
creació. <E1 pdbüe exigí el bis d'a
quosta inspirada i origlnaJ cançC 1
tributà al senyor Hackct una ovació
vcrameoi extraordinària, amb obsequis diversos l corones 4e Uor en
a : . . iida

Juntes

El Consell trtreclg de t4 Ccóperaitva dc PertòdlstBs per a ta Constmcctï de Cates Tiaj-^tes ba quedat
consU'.uji, ep vlridi de la J a m r a
renovacM reglamentària en !a torma següent: •
Presllieot, -lon Joan Josep Peu de
Barros; vlce-pre»lden», don Xavier
GambUs Ballvé; tresorer, don Josep
Brangiílí Soler: coroplador Interventor, don Josep Seraflana 8ed4: socieiar; primer, don Enric Pló l Fasant; secretari s·'gon. don Caries Garcia Anné; vocals: don Barlemeu Ferrer Blitínl. d«n Joan Costa t Oeu.
don Joan Baptista Martí Navarro,
don Domènec Garcia Pulol. don Josep León Hemandeccoca.
La Junta Cent>i>lUva- — President,
don Ramon Noguer i Comet; ihoepresldent. don Jaupte Claramunt Mo
sa; secreiart, don Francesc Alzeorbc
Oriol.
Director del Consultori, don Julià
Clapera Boea.
•
Consellers adlooia. — En el que cs
refereix u la trami ifl«i6 d'assumptes a l'Institut dee Beformes Socials,
don Josep Martínes Villar; del Govern civil, doa JuUa Qapera Bocs;
de l'AJím amant, don Manuel Mlraüi s Pi. i de la Junta Local de Cascs Barates, don Antoni lUcord 1
Sarduy. ,

G e n e r a litnf

civil

CATALUNYA

aspoce .briUantíaslni.
El Jurat va eopcedix moïteg i ben
justiiiL-cde* recompetíses.

Municipi

Govern

VEU DE

La nuva Junta Dlcaodva dc la Joventut Cultura Popujar, ba quedat
constituïda com e<>guolx:
PreaMent, Josep Colomlnea; secretari. Follp ïwras. tresorer. Amoni
Pastrariïs; vocals presldenu, Josep
Llocach. Frederic Gaude. Agustí Nal
vana i Francesc Carrera».

D'espectncles

«ta dons oe Para*»
Després dels «Contee de les. mil 1
una nits», els senyors Vilaseca t Ledesma ban presentat al Cinema Pathé «La dona de Faraó». peUícuIa dc
procedència germànica I de tempa
Gran Teatre del Liceu objecte
d'una publicitat: persil·ieni,
que com ée natural, ha creot una exFunotó d'honor «fel tenor Naoket
Amb la funció d'honor l comiat del pectació.
•La dona de Faraó», ft> mereixedod*vo tenor Carles Hac ket ta deixat
aquest «aoeUeot artista un bon re- ra d'aquesta expectació l Innegableoord de la seva primera actuació en ment representa el Blro cabdal de la
Indústria d'Edldó alemanya, potser
la nostra ciutat.
Desconeixedor del públic doï Liceu, el film cabdal de la cinematografia
>
no estigué enecrua el senyar Hackè; contemporània
Ultra la presentació Justa i d'amen l'obra que escollí per al dia del
seu dobut. 4 alxó perjudicà on xic blant admirable, hi ba la Interpretala seva aomacló. Poc a poc. però, els ció realitzada pels primers actors
dots innegables d'aquest artista ban d'Alemanya els quals actuen de ma
anat imposant-se al nostre públic, nera poc igualada. Es especialment
que no és d'aquells que es convenç remarcable el treball d Emili Jan
massa de pressa, i «1 seu triomf d'ahir nings, qui eo el rol de Faraó ba
fet el treball més elogiable de iots
utt fon complot i esclatant.
En cl programa, ol primor acte de els que porta realitsats en el cinema.
«El Barber de Sovillè». dc Rosslnl. 1
El ptUdlo, que materialment emels acies primer 1 aogon 1 el quadro plenava el Paih'; Cinema, acollí
de San*. Snlapic! del tercer ec*e die •Ma- film amb visibles L'motí racions d
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Sucursal» • Balaguer, Berga, Cervera.Igualada , Manresa . Solsona, Tàrrega i Vich
B

Ooy «

«Medeme Kuttar«y>
L'òpeis del mateix nom s'h» M
prop pcp'üar per «ítalvlar-noe de
ressenyar l'arçument de Ja tragMt»
japonesa, estrenada al Goy» la vetlla d atur
L'epísodt amorAfl de l'oficial neMamericè amb la Lngànuà 1 apassiona.
4a •Maripoea» no dóna pasta per al»
tres actes, que multen curts I sen»»
sorpreses ni accidentí remarcables.
1 el liengiu'ff», excessivament florit,
que els adaptadors ban posat en llavi» del» personatges, contribueix a
la monotonia'i a l'ensopiment qu»
causa el conjunt, l a visualitat exòtica defs ves'its l dc la decoració, així com l'eBeerl en le» caracteriUacions dels actors del Goyo, no arriben a distreure'ns dc l'caflgattam'nt
dels conceptes-

Ee possible que els japonesos usla
un estil metafòric, però m iradtrtr ho
al castellà reauili de poeta afero'.nat
col·laborador d'un periòdic de modes.
La trista «Marlposa". degut a olxA,
no ens arriba a commoure, 1 la se.
nyoreta Carme Oliver — la Intèrpret
Uàstima quo cj «enyor Hac ket no — «s vau obligada a adoptar un te
hagués començat por aqui ]a -seva ao- recitatiu uniforma 1 desmaiat que no
tuscló d'aquetaa temporada i ena ha- més deixa en els moments culmigués (et conèixer més milstca d'a- nant». El públic enyora la m'inca
questa nordaroerloana q»e ell Inter- de l'òpera, amb tot ' l ésser d'En Puopiota t canta de fatsó tan acabada i cini. L'esmentada actriu ve obtenir
oncisadoral
molts d'aplaudiments en ela seus
Al ünalluar la represenlaciïS, el arranes tràgic*, pei*. 3 d!r veritat 1
senyor Hacket, junuuaeat amb el rcconelxent-ll tnèri's excepcionals, no
mestre Padovani. tan apreciat del és en aqua<'o tessitura on ea» agranostre piïUlc. 1 els artistes senyores da més, m la que millor s'armonít'•NMtfhptfl 1 RaVIessarre i scnjnrs za amb la seva Jovonesa 1 qualitats.
Oldiardtni, Olaizola 1 Bebonato. foEls altres elements de la comparen ^camiadais «mb entusiastes 1
nyia, dins la mediocritat dal» perllarRs arplaodtonents.
Poi restar ben aetlstef. el senyor eonafgae que encarnaven, estigueren
Hacket per la impressió Immillorable encerta te. formant un conjunt discret.
que deixa en «I noetre pdfeHc
La concnrrànila nombrosa 1 ban
J. LL.
amable amb la set^oreta Oliver, però deccbnda pel que toca a la tragèdia. - P. B-

En la seunió general ordinària oolébrada tlltlmameiU per l'Ateneu Sardanfstlc de Sant Martí quedaren elegits per a fom»r ei Om-^ll ei» senyors que segueixen:
Presidea", Llorenç Pla; vieeq»rcàidfnt. Rafel Uooa; secfelart. Ratnou
Fuster; vice-becretarl. Pare Costa; caixer, Joan Pla; comptaulor, Jaume Ca»
sanovas; vocals, Miquel Ferran. Antoni RÜM», Joan Malloíre, Joaquian
Hosell 1 Pere Capdevtla

C

t usiasma
•'• \ .
No «9 raerel» meny* un eapeetade
de tanta vàlua com «La dona d«
Faraó», i pree·n·at-·n «ma forma tan
encertada pels senyors Vilaseca i Ledesma,
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B A N C A R N Ú S

Eto donatius rebuts per l'Aaeocleci*
de la Premsa Diària 4 * Barcelona
amb motiu del benefici que e» celebra
al Gran Teatre del Ueeu. el dia «8
de desembre Mtim. eóo els segOenis:
Don Pere Mll«, M pessetes; don
Ramon Puig 1 Font. IS: don Joo*p >L
Bonet . 'ib; comieaee d aUex. SO: don
Josep Gollaso-, 100; don L·lnls belga
do. 26: Clfoo] del Liceu, tàO; don>-a
Dolors Guardiola. 2ii governadar giri] 2òu; d<m Ignasi i don Joan Girona. 46; don Marc Rocamora. Sú-,
don Amorii Gasso. 50; don Pero Bosch
LabrUs. 100; i senyora vídua dc Plauàa, 100.
Demte. les ontitaí* que fins a la
daia han «(honat amb excés l'Import
de la llotja que eCls remeté, són les
següente;
*
•Riegos 1 Fueraa del Ebro». tnno
pessetes; «Los Tranvías de Barcelona.. 600: •Sociedad de Agaas d* Dos
Blus., 500; «Eacrgia Elèctrica dc Catalufta». 300; 1 Gran* Magatzems «El
Siglo., 500.
I cediren ilftcalitats de propietat, els
senyor» doti Porc Lerosa, dooya Elena Girona, don Evarist Terrós, don
Pere Bofandl. don Joan M*etre#. donya Enmdlna Coromlna» i don Francesc G. Maristany.
A tecs ela senyor» jlonante «0» wetlmonla el seu agraïment la Junta
dc Festes, en nom de i'Associació de
la Pprms» Diària de Barcelona
A Bdorado la Pilar Alonso hi eeguelx essent aplaudida.
IB! ventríloc BaMes és t a n b é cmcíonat en «oteí. les «eseiools.
Pròxlmeroent debutarà, la de Marina Antònia "Merc*.
LArgKitina».
Per cert que sfl» «ofert una con
íusió. espllcablo per l'analogia del
nom. «n donar la noticia que al Teatre Baro·Vma fentlc Salo Dooài. prOV.m a ínaugurar-se, debutaria «La
Argeotinita», n^erlnMe a «La tvrgen·
tina».
A punt 4» tetmlnar les obres. Ja
inauguració de! Teatre (BaflceloB*.
nom que sníosutuctx al de Saló Dor--,
s'ofectuarà avtat, a ••arrec 4e la ma
feixa empresa d'E'.dorado. amb selsc
te quadro de varietat».
Per a leclïltar 3'organlt«eíó
4a, l'Assoctacló d'Autor»
ha acorda! fixar un termini per 1
l'admissió d'obres dramàtiques qu» el
Jurat ha d'eatudl*ir amb al 11 d'oteoUlr les que s'hagin de representar en
la pa*rima temporada. Aquest «ennini
finirà el £8 del mes prestot 1 Jes
obres hauran d'ésser trameses al dcmlcffli de la Socleta; de Lo Rat-Pena'.
placa del Poeta Uern. 5. Així es
ta satar als autors de les trac provirtcles germanes
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La qüestió de Vilna

4 «ta

En Ift d&rrera seesió cetebradn p«]
ConsHI de la Societat de le* Nacions
a Pària, s'ocopà del conflicte entre
Lituània i PolAnta a propòsit de VUna El representant de Polònia senyor Aakerrazy I el representant da
L'.iuànla senyor Sldzllcaiilcas donaran
explicacions sobre Taeíltud de llurs
governs resper.flus.
El senyor Saura, cònsol general
d'Espanya a Brussel·les, donà ownrte
al Consell de la missió qnr se II havia encarreirat ço és, estudiar al traçat eventual d'una Uola da deznaimtíó provisional fpie permfltrla stiprlm'r la zona neutral de la rarfiS de
Vllr». H senyor Saura acnnsellà el
repartiment de la zona neutral entre
els dos Estats.
El ponent del Consell, senyor Hytnans, representant de Bèlglra, propfvsà al Consell un projecte de resolnclrt inspirat en 1 "enquesta dpi senvor
Ssi.ra | oferint als Rnvems de Polònia 1 Lituània les recomanacions segftpnts: els dos «roverns establiran les
autoritats adminlfitrstives a la zona
neutral, seiniint la lfn!a de deraarfB'·Irt establerta pel senyor Saura.
Ei» governs de Varsòvia i Kovmo
de·nrmaran tan aviat com sigui poseihle els irregulars que hl ha encara
a la zona neutral.
Eo nom de Polònia, el senyor Askerrazy declarà que acoeptava fiques,
tal recomanació, tot lamentant q\»e
el Consell no hagués tingut en compte
de les observacions que havia exposat.
El delegat de Lituània. senyor Sldzlkfltikas, donà lectura a una declaració dient que el seu Govern refusavo de sea^ilr la recomanació del Coneell, afetrint q t » «1 Polònia Inienlara modificar la sttuaclí establerta entre els dos soverns sobre la zona
neutral, LMnànla s'hi opo.«ar1a per
tots els mitjans, inclòs apaüant a la
fona.
Aquesta declaració provocà nua
rlva emoció entre el ConselL El president senyor Vlvlanl. amb tota energia, s'aixecà contra aquesta actitud
i demanà al delegat lituà si rebutjava realment la recomanació del
Consell t H f*n observar que eetnttükva ni tan sols acceptar l'examen
de Is qòestló.
Q s*nvor Hyman» féa observar al
deleral Ilruà que no hi ha hagut con*wiclo signada entre els dos governs
pel (jne es refereix a la sons neutral.
Aquesta fou establerta simplement de
amio aoord t a fliol provis'jjnsl. sogitfnt el onnsell de de la Comissió
del desarmament.
Lord Balfotir demanà al delegat l i tuà que precisés sl en cas que Polònia administrés el territori di'pms».
el Caovera Ultià es consideraria com
en cas de guerra amb Polònia.
El Mnyor SMzlkaufcas, \MT tot*
resposta. Invocà l'artlclo 13 del Pacta
de ta Societat, enfenont que jnstlflca
Pactltod del seu Govern.
El «enyor Vivianl replicà que no es
tractava de l'article 13 sinó solament
dels artífJcs 15 i 16. Des del moment
què Polònia aocep'a la recomanació
del Consell, el refiis de Lituània no
pol privar ol valor d'aquesta recomanació
Si Polònia l'aplica Uelalment. U luànla no té o! dret d oposar-s hi par
la torçs: si no. cau sota el pes deU
•••rtlcles 15 1 18. En aquest cas tots els
1 -tats representats a la Societat dc
I 1 Nacions hsnrsn dr rompre tou»s
i-'o {claciou* cotacioaiü, fln<iacieics,

etcètera, amb Lituània. Serà Ia seva
exclusió total do la Societat amb les
sancions més sevares. Lituània ja no
estaxi en confllrte amb Polònia «tnó
amb iot.i la Societat de les Nacions
Després d'aquesta declaració, el
president posà a votació el projecte
de resolurtó del senyor Hymans, cl
qual fou aprovat per unanimitat.
El eenyor Sldzlkaukas intentà novament Justificar la seva actitud, però cl senyor Vivianl el va Interrompre amb vivesa. dient-U:
•La recomanació està decidida. Sl
poseu en jatecucló fametnaaa nue
conté la vostra declaració, l'article
16 entrarà en Joc Sou membre de la
Societat 1 on entr&r-hi sabíeu quin
ara el eeu estatut Ho podem tolerar
un semblant escàndol.>
Després d'una breu Intervenció de
lord Balfour, el senyor Vlvtani declarà que al Consell està disposat a escoltar novament les f-ar s Interessades en una altra sessió. Afegí que en
el cas que fos portat ea conolxement
del Consell un acte d hostilitat de Lituània contra Polònia, el Consell serà convocat Immediatament per a
qualificar aquest acte I si és reconegut com un acte de gurrrs. l'arllcle
16 serà npltcat «ipío facto», Lituània
serà exclosa de !a Societat I considerada oom on ronfllcto amb tot^s les
potAndes que formen part d» la Societat
El senyor Sldzlkaukas cs retirà visiblement emocionat.
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El conflicte
franco-aíemany
I-'OPICIAUTAT FRANCESA
Pans, W. — iEn contra do les òeciarsedone fetes pel mtnb<tre alemany
senyor Lutlher, resulta que els oflctals francesos DO ban portal Ours
íamíllPò al Babr i . per tant, no ban
conirtbult a la dtemlnndó dels recursos de la pObladó.
Le llot ha estat embargada Onlcament per a l'hospital francès d'Ssscn
1 ba estat prdhibUa tota requisa de
í ar ra tges. —Havas.
LA ZONA ANGLESA
Londres, 10, - (LI Govern ba «àcar
regat al comandant de. Ics tropes d'ocupació, general Godley, quo as posi
d'àcoM amb el general Degouto per
e trobar !o.s modalitats que permetin
donar a França les íacültats que ad
Udta respecte el tràfec per la zona
anglesa del carbó del IBuhr que va
destinat a França. — Havas.
LA NOIA MORTA A DU86ELDORF
DussaldótH. lo. — El dia 5 d'aquen
mes se II disparà casualment el fusell a un caporal matant una noia.
La companyia s la qusl pertany el
dM caporal ba olerl -una sul^ripd ó recollint un mtliO 1 mig de marca
que ha denat als pares de la criatura. — Havas.
EXPLOSIONS I SABOTATGES
Oufaeldorf. 10. — Ha ostat e^yulsat
el botigmestre dc T[*v«ri8.
A l'estació de Wannes bwn ostut.
delurats 409 vagons do cailbó qu<> es
dirigien a Bedtlingíiaason i que b w i
Mtat encaminats a t'ran ça.
Els fundonaris do oomuateacions,
obeint a ordres del Jlddh. oenfturen
ela teltgrsmes dirigits a llurs diaris
per corresponsals ostrangrrE, arreant,
en alguns casos a suprimir per coru•plet el toxt sense avisar als interessats. E! Covorn del Bclcb ba reconegut la verltet del làt. - Havas.

i
I
e *«
L'art te le 13 que Invocava el delegat
lituà, dia:
«Els membres de la Societat convenen que al ea planteja entre ells
una difcròncls susceptÒJl*. a Uur
avis, d'una solució arbitral, 1 al
aquesta diferència no pot regulaix»
de mandra satisfactòria per la via dlELS SOCIALISTES ALEMANYS
nlOD . Lca, la qüestió serà sotmesa
Londree, 10. — El doctor Brattstaicld,
íntef^ament a un reglament arbi«loadm-i dal partit socialista alemany,
tral..
aJ representant diplomàPerò. com dlguó el senyor Vivianl, ba dodarat
del cDal·ly News quo en 00 que
no és aquest el cas de la qUeetló. Els tic
a ta tituado actual, 'onagoverns de Polònia 1 Lituània s'a- esgutrda
menta la seva únVa esperança en
polaren en l artlcle 15 per a resoldre la
possibilitat da mediado d'·Amèrica
aquest conflicte. L'article diu:
i d Anglaterra
•Si entre els membres da la SocieCn la seva opinió, aquesta mediatat es planteja una diferència susceptible r}a provocar una ruptura i sl la ció és urgent, tement que arribi masdiferència uo es sotmesa al procedi- sa tard.
El doctor Bddtedbeld recondx quo
ment d'arbitratge previst a Varticle
13. els mtmbres ds la Societat conve- la re&lstènola no podrà maotenlr-^e
nen a portar-lo davant del Consell.» •indefinidament 1 dedara que d parAleshores, sl un dels Interessats no tit sodellsta era favorable al compliaccepta la solució proposada pel Con- ment de les obligacions estipulares
•tti entra ea aplicació l'article 16. en el tradat de Versalles, però dinque comporta !a ruptura de tots els tre dels límits de capacitat de pagamembres de la Societat amb el que ment d'Alemanya, afegint que d t»u
país consentiria a negodar mentre
no accepti la eoludó »
Franca roman ol Rubr, però no
El mapa que publiquem mostra la pendre aqueixa imolaUvA, qua seguregió en la qual ce troba la zona rament fora Imorpretada a França
neutral 1 el traçat de la nova fronte- oom un símptoma de dafaúbmeDt.
ra. Aquesta deixa del lot « Polònia
cl ferrocarril Varsòvia-Crodno-DnnaFinalment, el doctor Creitscbeid diburg.
gnà quo no té gran* eeperan-ee en
La zona neutral que bs de desapa- l'aotuaoto de la Societat de lus Narèixer fou esiablerta cn slgnar-sa donc. en la qual Franc» Gxeroea un
l'armistici, quan s'havia esdevin- paper preponderant, 1 que lamenlagut
l'ocupació de vilna,
entra rla la retirada de Benània ds les troel general ZaligowsW I les tro- pes brltàniqueB. — Havas.
pes lituanes. EU Consell de la Societat de les Nacions en va confirmar
l'establlmeat Però aquesta zona, en
la qual el manteniment de l'ordre L a S o c i e t a t d e l e s N a c i o n s
havia d'ésser assegurat par ibllfctes
Ginebra, 10. - u Comissió de la
locals, va esdevenir camp preferit
per a toia mena d aventurers l mal- Sodetat de les Nadons que anfén en
factors que Inquietaven la dlsaorta- la rednedó d'armaments ha tingut la
da població de la regió. La insegure- seva primera rsunió sou la prestdèntat havia acabat per ésser completa i da del senyor Vlrlani. el qual, en el
les ocupacions padflques impossibles, discurs d'obertura dedarà quo la sopuix el Govern de Var&òvia no tenia lució ofldal del problema 00 depOn
cap mitjà d'actuar a llntertor de la nl dc la Comissió nl dc la Sodciat da
les Nadons, sino dols governs mazona
texos.
A l'est 1 al nord, el mapa dóna
El coronel Bequieb expoeà la col·lafronteres traçades pel tractat de Biga boradó
efleeç que ba apor»aí la Coei ira Polònia i ta Bússla soviètica, missió permanent consultiva, comnúEsia blanca i Ucrània.
posta ^xclua'vament per militars, la
qual Comissió tracta d establir els
mitjans cle preslur assistència a un
Estat en cas de perill.
Crisi ministerial
La Comissió prengué després coa B u l g à r i a neixement de les Informacions rebuPeris, 10. — Comnnkfuen de Sofia des sCbre la Conferència dtEstats
al «Peti: Parisien» qne segons notí- sud-amerteans. la qual tindrà lloc a
cies d'origen brilànic. ha dimitit el Santiago do XQe s] març pròxim, 1
Gabinet Stambullski. La situació po- ftgura cn l'ordre dd dia la redu-lítica rtr Bulgària es considera molt I cló d'aurnsmemf militar-: t naralF. Havas.
greu. — Hi.va»,

Os afers d'Orient
L'ACTITUD 0ITÀLIA
Londres, 10. — L'Agàoda Reuter publica la següent irt'ormadó .IUafonnadone reccdUdes en tfont
fidedigna resulta que el Govern d ï tàlia està d'aoord amb els governs
francès 1 britànic respecte l'actlud
«faquosts amb els turcs en 00 que es
refereix a l'entrada l ostada deú vatxoUs de guerra aliats en ds porta de
Turquia.—«avas.
ELS PRESONERS TURCS I GRECS
La Canea, 10. — Ha marxat el pr".
mer comboi Ge presoners tares canviats per presonor* grecs. — Havas,
LA SITUACIÓ O'ESMIRNA
Berna, 10, — £1 Consolat de Turquia os nega des dc tfa dos dtes a
visar passaports per a Esmirna. —
Ha'-as.
Paris, 10 — ©urani 01 mart d'abtr
no es va rebre al ministeri de Negocis estrangers cap noticia oficial nl
ofldosa referent a la situació d'Esmirna. — Havas.
DECLARACIONS DE RIZA NUR BE!
I ISMET PATXA
Paris, 10. — EI redactor corresponsal dal <Petlt Parislen» a Liusana
ha celdbrat un Inlerviu arti Rlza
Nur Bel en cl tren que oonduoli a
a·juest a Artgora
iRtzo Nur Bel ba dedarat quo mai
féu càp proposlotó de p«u por separat a la delegació britànica en la conCayèada de Lausana.
lAío^els cl «tPetít Parlslon» qne Tsmat Baixà féu també taponant» deoluríidons a ralmlrail amartoà (Brliitnl. airmant, quo la delegadó turca
mal
a AnRlatoiTa oïertaenta do
•·ijr..·ir una rau per separat Ismet
Baixà €.jqirf?sà la seva creeuça que
una gran potoada té interès a rer-endre la guerra a l'Orient sota el
pretext que la pau no "tou signada.
Sembla que l'aSmlrall (BrieVo!, con
tostant a aquesta suposició d'Ismet
Baixà, aílnnà que totes las potències
repro^entadas a la Conferència de
Lou^ana estaven sinceramont desltjoses d'atlimar una pau definitiva
a Orient. 1 insistí en la neceseitat
que aquesta pau fos sagnada d més
l'.ipldamftm pc*sIL·la »in Interès m a teix de Turquia. — Havas.
LA SIGNATURA DE LA PAU
París, 10. — Segons la «Ghlcago
Tribuna» d Govern d'.Angora ha delegat a Bekir Raini B d perquè el
retruosentl en -le^ laegodadons de
pau que es profKguelsen activament
entre els alls Comissaris aliats 1 d
rapresentant de Tuiviula.
Segons d mateix diadi, la pa J serà
signada molt prol>»b,«ment a Constantincftile. — Havas.
L a Reina de Bèlgica
BrnaseUef, 10. — La reina de Bèlgica ha emprés un viatge a Egipis.
Va de rigorós incògnit. — Havas.

Assassinat a Varsòvia
Varsòvia, JO.—L'arximandrita Smaragd Latyazcnko ha assassinat cl
metropolità Gorge, cap de l'església
ortodoxa a Polònia.
L assassí ha estat detingut, declnront que el seu acte obeeix a complir una venjança personal.—Havas.
Mort de V o n Ercker
Santiago do Xile. 10. — Von t r o .
ker, ministre pleulpotonclart d'Alemanya a Xile. sofri ahir una gren
caiguda efeduant una excursió p^r
la serralada, morint pocs moments
després. — tiavas.
Els desordres d'Irlanda
Londres, 10. — Ocupant.r>e dol» últims esdevonlmentB d'Irlanda 1»
«Westmlnster Gacotto» creu que el
moviment, que acluaknonl s'obsena
a favor de la pau és sincer.
Una gran responsabilitat pesa damunt els rebels — afegeix aquest
diari — els quals no han tingut en
compte els mrtltiples esforços fels pel
Govern Irlandès a favor df^ la fan,
però d aquests esforços quedessin
InOtUa, la trista història d'irland*
hauria d'afegir una de les seves més
severes pàgines —Havas,
L a dimissió del Govern
d'Egipte
EI Caire, 10.—El rel Fuad ha acceptat la dimlseiò que 11 havia estat
presentada pel Gabinet en ple. — Havas.
Explosió a Cumberland
Victòria, 10. fColòmbla britànica).
10. — Ahir
va pro lulr una exploseió de grlsú e una blillera, prop do
Cumberland, morint-ne 19 minaires.
—Havas.
Inundació a Budapest
Budapest, 10. — El Danubi ha experimentat una gran crescuda. Els
re va'..- de la ciutat ban quedat
Inundats, entensant-se nombroses cases.—Havos.
El

deute

britànic
als Estats U n i t s
Washington, 10, — La Cambra de
representants ha aprovat d reglament relatiu a la consolldadó del
deute britànic acordada rccenttmcnt.—
Havas.
Londres, 10. — S han rebut notldes
de Washington segons les quals ha
estat aprovat l'acord anglo-americà
de consolidació del deute britànic —
Lituània i Polònia
Kowno, 10. — El Govern lituà ba
cursat un tdegrama a la secretaria
de la Societat de les Nadons fent
constar la seva oposldó qoe dgui
repartida entre Lituània i Polònia
la zona neutral entre ambdós països. I soHIotta que quedi restablerta la
situació jurídica de conformitat amb
el tradat de Suwalky.—Havas.
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De

Societat

Ha donat a Bum nna noia la senyora Pascual de Galofré.
Passen dies en aqueeta ciutat els
senytrs Carles SUvela l Batel Urbtra.
Aníhà dc Sevilla Ea Ricard Torros
Bam».
A%i<t, al Gran Teatre del Liceu,
tindrà Ucc la darrera funció de nit,
ruo serà a honor da l'infant Ferran.
iEl passat dimarts, a l oambrll de
Itvig'.ósia de la Concopdó. tingueren
Hoc les noces de la senyoreta Agneia (Pqjol i Costa 1 el Sove Lluis atuftoz Amiga
Benet la unió d reverend Frenceac
Mestre, rector da Sant Martí Sarroca, i apadrinaran ds contraienls don
Francesc Alosan, rt^iresentat, dogut a
son recent dol. per don Enric Ctrld.
flon Agustí aiassanéa, el doctor don
•Icsep Gaeeó 1 don Jc-op Fenoll.
Els Inviíats íoren gentümem obsequlate amb un dinar al Majasttc Hotel d'Angiaterra, sortint desprès «Is
nuris, als quals desitgem benaurance*, de viejFC cap » Tran.ja i Atmlate n a.

En Josep M . Bosch 1 la seva muller N'Antònia Cabré s'han vist pares d'un xomós nen.
Ha estat demanada la mà de l'arlstoíràtico 1 xamosa senyoreta Na
Carme de Puig i de Pallejà per l'acreditat lletrat i diputat de la Mancomunitat En Manuel Pulgrefagui^
havent-se canviat entre els ppromeeos
valuosos presents.
Les nooee tindran lloc en la primavera vinent
Es trobo restablert de la swra Uéugera malaltia c l mBnjuès do Vilanova X Geltrú.
•Està malalt de gravetat el mari
En (Manuel Descamps.
FIVB
An» d'ahir, a resglésla de Santa
Maria dd PI. çl reverend mossèn Joa.
quim Sacuró va beneir U nnló matri.
roonia! del nostre amic N'.àntonI Salvàn Saperas, fill del porter dc vfcra
de l'Ajuntament senyor Salvàn, amb
la genti; damisel·la VAísimiivln -Mitósas l Bohlllos. Foren padrins dc la
boda d nostra distingit companv Ea
Francesc Puig i «Vlfonso i En Fenan
Boquí. del comerç.
Els qes varen concórrer a la ceri.
mònia foren obsequiats amb •xn exquisit refresc servit a la dfdceria I
Ileterla «1^ I.yonesa» de in Ponaíer-i
rissa.
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LA SARDANA DE L'HERETGE
Mou oratòries, molt btlüanU, mòlt
eiujiivjosaineiü paraUeles les fórmules simbolistes que. en una conferència recent, N'Eugeni d'Ors ha atorgat als. mots i conceptes de «sardana»
i «inquisició'.

Dissabte, 10 de febrer de 19S3

E l s articles del S r . Bergamin

E

L Sr. Bergamin ha ooroençat de publicar a E I Imparcial una
sèrie d'articles relatius a la qüestió catalana. E l fet que
aquests articles siguin publicats a E l Inupardal no és un fet fort u ï t . E l Sr. Bergamin representa dins de la pdlftica espanyola
la mateixa ideologia que representa E I Imparcial dins de Isl premsa madrilenya. Política i premsa de 1880.
L'ex-minliístre ide Finanoos i Estat dieflis darrers tofinisteris
conservadors ha valgut vestir les seves idees polítiques amb un
cert aire dc modernitat. Es, però, l'esperit més rettardatari de la
política espanycfla. E n aquest sentit, la seva influència dins el
partit conservador no ha pogut ésser més nefasta.
Car, call tenir en compte, en judücar els esforços que sembla
realitzar el partiti conservador per atraure's «l'atenció pública, que
entre tes conferències del Sr. Burgos Mazo, com a exemple, i els
articles del Sr. Bergamin hi ha una diferència capital. E l senyor Burgos Mazci, baMament pertanyi oficialment al partit conservador, n'ha Viscut sempre una mica separat espiritualment, separació que ve accentuant en aquests darrers temps i que s'ha pafcsat amb relleu inequívoc en l'afer de les reparacions. E l senyor Bergamin, mo. E l Sr. Bergamin exerceix una positiva i n fluència en l'organització i en la disciplina actual del partíit conBarvadof, I és tpreatsament eJ pnadomini d'ideoVgies com Ces
del Sr. Bergamin el que demostra que del partit conservador ja no
cal esperar-ne res de positiu benefici per al país.

Tanmateix, la seva apologia delí
heretges, per bé qw s'estònioli en una
frase de Sant Pau — {al qual, dit
sigui de passada, no cal fer responsable del mal 4* polèmic que hom
pugui fer de les seves santes paraules) — no ens ha convençut, ni de
molt.
La inquisició i l'ortodòxia no negarem que han anat niés <Cuna vega| da acoblades.
No hem d'oblidar, però, que Vhe: reigia ha tingut també la seva inquiI sieM.
Calvi fou un gran inquisidor.
} E l nostre pobre Miquel Servei en
sap alguna cosa.

L'ex-nrinistre de Finances i articulista d ' E l Imparcial, que
ha gosat parlar suara de la gestió administrativa de la Manromunitat, parla de la qüestió catalana com podria pariar-ne un polític
espanyol dels primers temps de la Restauració. E l Sr. Bergamin
pensa i actua com si no haguessin passat n i la catàstrofe coloniafl
de 1898 per Espanya n i la guerra europea de 1914 pel món. E l
Sr. Bergamin té un concepte endarrerit de la política, un concepte
ftbsohitament a to amb E i Imparcial. E l Sr. Bergamin creu que
encara és possible governar a Espanya amb el criteri dels primers
temps d'En Cànovas. I encara amb c8 criteri del grup més reaccionari, més bereber, que diria Sancho Quijano, de tes antigues
hosts conservadores : el grup d E n Romero Robtedo que, àdhuc
dintre de la zona estepària de •la política madrilenya, aconseguí
una significació prou coneguda.
Com a conseqüència de prevaler en la direcció dol partit conservador aquest criteri tan endarrerit, ha anat esvaint-se arreu
de tes terres d'Espanya la força social considerable que arribà a
representar u n dia el partit conservador. A Catalunya, com a
pesuQtat ineluxííbte d'aquest contrast entre la buidor ideològica dels
conservadors espanyols i la intensa vibració patriòtica de la nostra terra, la memòria de l'antic partit s'ha anat esborrant de la
consciència de la gent. Ara mateix, quan un hom vol ççrcar
el que rosta a Catalunya de l'antic partit conservador, amb prou feines h i troba el Sr. Fournier...
•nmMniuiiiMiiuniiiBiiiiiiiiiiinuuimi^

U n llibre interessant
d'En J . V a U é s i Pujals

Afirerlcanisme. — ü n jeíe de grupo
— El catalàn. — El complimiento de
las leyes. — L'estàtua i ia Duana. —
Un oblit — Imponente manlfeetaolón.
— Yantares y conduchos. — Una Inundación. — Les respensabilltats. — Hermanos. — Porteros. — Madrid. — La
Constitucjón. — No convé que s'acabi
la guerra del Marroc.
Es un volum sumament interessant
que recomanem als nostres lectors.

cDe la vida 1 de] Govern d'Espanya», és ei títol sota el qual el distingit patrici En Joan Vallès i PnJals, president d'aquesta Diputació
ha publicat, en un volum, una aplec
d'articles posant a la llum del dia
als vicis, les cormptelee i los nideaes de l'organització política que Ja
ta segles desgovema ITetaX espanyol. Per l'ensenyament català
Amb un estil planer, popular, i una
Després de la renovació anyal. ïes
Ironia colpidora. En Vallès to una
Comissions Delegades dí Manresa.
dissecció en carn viva de la vida po- Sabadell
Rosari Santa f e (Argenlítica oficial de Madrid 1 de la bu- tinal. hani quedatconstituïdes en la
Tocràcia espanyola. 1 de tal faisd ho següent forma:
plasma davant del lector, que aquest
IPresidewt honorari. LeonÚ veu reflectit^ gràficament expres- cí Manresa:
Soler
i
(March: president efectiu.
aat. els pensaments que se U Joan Solem ou:
•tresorer, Josep Admenhavien suggerit quan reflexionava so- gou; vocals, Antoni Ardoml i Lluís
bre els temes que descabdella l'autor. Mas; secretari. Amadeu Comet.
Gran part d'aquests articles, en dlSabadell: •President. Joan Arús i
w s e s èpoques, han aparegut en Colomer: rice-presldent. Salvador Saaquestes planes, essent acollits amb bater i Olivar, tresorer. Josep Ousespecial complaença. N'bl ha d'altres tolio i Serrà, vocals, Josep Codina i
d'Inèdits que seran tan celebrats com Duron, Clprlà Cabané 1 Bril i Melels Ja coneguts
clor Tort Coromines; secretari, Francesc Annengol 1 Burgués.
Els títols dels articles, són-.
Explicació. — Jo ha anat a SolsoRosan San a Fe: President, Rafel
na — Dos contrastos. — Se està tre- ívem; «resorer. Tomàs Romaní; sejn^.ando. — De doce a dos. — L'eü- cretari. Conrad Torra; vocals, Pere
çupta — Funcionaries — Los amt- Saladrigai. Juli Cabanyero. Ramon
gov — Tot és meu. — Eloouente dis- Quer. Ramon Solsona; vocaJs suaurso — Superficial — Las provin- plents. Jaume Munrabà. Francesc Vicià.- - Uegosta. — Xerrsmeoa. — ! dal i Marc Torres.

JOSEP MARIA JUNOY

La Joventut

Visita

Nacionalista

col-lectiva a L a

Universitat

Industrial

La segona visita ooUectiva als organismes l institucions de la Mancomunitat i de l'Ajunuimeni. de les organitzades per la Joventut Nacionalista, d'acord amb les eputats de districte adherides a la Lliga Regionalista, tindrà lloc diumenge, dia 18 del
tQça que tom, visitant les Insüiucionç culturals l de treball que radiquen en
cíps de la Universitat Industrial, qu asón els següents; Consell de Pedagogia — Escola de 81bliotocàrlés. —' Escola d'Infermeres.
— Escola del Treball. — Seccions de
Mecànics, ponedora. Automobilistes.
Maquinistes, pianxiste? I Calderers.
Electricistes. Paletes. Fusters, Filadors, Teixidors i Operaris d'Indústries Químiques. — Escoles Tècniques Superiors de Directors d'Indústries Químiques, Elèctriques, Mecàniques Tèxtils. Tinto riques i similarç. — Escola de curtició. — Escola
Tècnica d'Oficis d'Art — Escola Surespeoüves seccions d'Ebenistes. Torsaaas sai qui? 'stouo sll38 ;T jousd
ners. Tallistes. Joiers. Repujadórs.
Esmaltadors. Cerrallers, Ceramistes,
Jardiners. Arts del Teixit, etc. etcètçra. etc. — Escola d'Alts Estudis Comercials. — 'Escola d'Agricultura 1
els seus diversos serveis.
Aquestq visita, tal com l'anterior,
serà preperada als pentres de districte per una tanda de conferències, les
quals s'explicaran dissabte, dia 17.
per oradors de la Joventut Nacionalista, segop's el següent quadro:
Al Casal Nacipnallsta de la Barceloneta. Alegria. 9. Orador: Pere Vlflas.
Ateneu Democràtic Regionalista del
Poble Nau. Wsd-Raç. número 208.
Orador: J. MUlàs Raurell.
Ateneu Verdaguer. Nàpols, número
215. Orador: Josep GuaU
Lliga RegloBalisia de la Creu Coberta. Corts, número 380. Orador:
Joan Pascual 1 Llopis.
Ateneu Obrer de Sant Marti. Plaça
del Mercat, número 2. Orador: Armand CarabéB.
Centre Català d'Horta 1 Santa Eulàlia. Plaça de Santes Ceus. 2. Orador:
Manuel Bastó i Duran.
Casino de Sans. Orador: Lluís Maria Amaq.
«Catalunya», districte V. Nou de la
Rambla, número 1Ç. Orador: José*
Marí:
Centre popular Catalanista de Sant
Andreu. Sant Andreu, número 146.
Orador: JuU Vila.
Casino de la Bordeta, Sagunt, número 2. Orador: Uuls Valeri.
Totes les conferències començaran
a les deu de la nit.
La Comissió organitzadora de la
Joventut Naciopalista prega als senyors presidents de les entitats de
districte quç per qualsevol motiu desitgessin qoe les conferències anunciades par 8? dia 17 se celebressin
dijous, dia 15, 0 dlvepdres, dia 18, se
serveixin avisar-ho a la secretaria de
la Joventut per fot dilluns vinent.
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El format gran és el del lamany d ' E Í Sol-o L a s Noticias.
El format petit és l'actual de L A V E U DE C A T A L U N Y A .
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Agrairem als nostres lectors que omplin el butlletí següent i el trametin a la direcció, carrer d'Escudellers, 10 bis, tan
aviaf com els sigui possible.
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(1) C«l esborrar el fonnst qno DO plsçrnl.
«aaimimimiiMiuiiiiMimimimMmmiíiP·uiiiimiHimmiíiiin^
deral la dansa, va semblar-li mesquina 1 raquínca una lletra que
aquells dansaires, bo I baUant, comptaven ; era una .lletra de sentit resVIATGERS
trlctiu, de sentit d'excloure de la sarArribaren ahir els diputats a Corts ! ^
q^e no pertanyessin
senyors
^ ' . ^ 1 baró^ de
Aa Güell
y.A-ii i Girona.
r.i^na
r » 1 entrat òrgantzadora de la ballada.
Marxaren a la nit oap a Madrid el En aquella contradicció diu que hi
una mena de símbol de la conpresident de la Joventut Nacionalista veló
que.o'.serva en la vida da
En
.. Puig de la Ballacasa l el tradlció
Catalunya: de l'una banda l'esperit
diputat a Corts Cn Marian de Fo- d5 critica, de llibertat (la sardana),
ronda.
d'altra banda el sentit de deda, de re8OBRE6SEIMENT
glament, d'eetatut. de societat I de sa
Cridat, per un Juigat militar. 11 ha presidència i de la seva Junta que
estat nottffeat a En iMarcell Domingo dogmatitza i estigmatltza (inquisique la causa que se l i seguia a Ueyda ció).
pel fur de Guerra, ha estat sobreseída
i \ l volt d'aquest parel-lellsme (a una
Uiuremenl pel capità general.
sèrie de consideracions respecte de
•La dita causa era motivada per Un l'actual estat de coges a Catalunya,
articla publicat a «El 'Liberal» de Ma- retraient diverses anfeodotes d'aquí I '
drid comentant la derrota d'Annual i d* fora per confirmar la seva posició
reproduit després per *E1 Ideal», de derrotista. Fou aplaudit dllerents «negades.
Ueyda.
(Per aquesta causa fon mesos enrera detingut En Marceil Doanírtgo en
arribar a Barcelona de tornada del eeu
viatge per Amèrica.

Polítiques

CONFERENCIA D'EN MARCELI DO.
MINCO.
Anit passada donà ia seva conferència a l'Ateneu Enciclopèdic Popular l'exdiputat a Cons (En Marcelí Domingo.
Es declarà federal, es planyé que
no es doni la deguda -importància a
la personalitat i ensenyances d'En
PI MatgalL
iDí^ufe que Espanya és una realitat i
que fora de Catalunya hi ha una part
de l'opinió que s'interessa amb stmpatja per les aspiracions de Catalunya.
(Preconitzà la InteUlgèacia anib els
espanyols que tinguin idees lliberals,
per a orientar Catalunya cap a les
idees que «11 en diu democràtiques.
S'apolà per a això en una hipòtesi que els elements de dreta de Catalunya l'endemà de 18 proolaimacüó
de l'autonomia no tipdrien inconvenient a ésser ajudats pels elements
de dret de /ora de Catalunya per a
orlcntar-la eh el sentit, que simpatitza
a iljurs oonvlcciDns.
Actogí que és més fàcil for una revolució contra ITEstat espanyol per a
implantar la Reriíbhca. que no pae
una guerra per a separar-ne Catalunya, car aquesta sola serviria per
a enfortir l'Estat, que ara està trontollant i sepse forces per a resistir
una empenta seriosa contra seu.
Acabà amb tines frases de míting
revolucionari, tomant a proclaanar-se
federal.
(El senyor Domingo fou molt aplaudit.
CONFERENCIA DE N'EUGENI D'ORS
Alür. a la vefila/ a l'Ateneu iBmpordanès, ple de concurrència; «'obri el
curs de conferències de l'esmentada
entitat.
iPartà. de primer, el president de
l'Ateneu, senyor Josep Bt Pi i Sufier.
donant compte deis projectes que es
proposa de realitzar la Junta Directiva, en el present curs, que són del
més alt Interès per als flos de l'entitat.
. i
Ac-ie seguit Séu ds de la paraula
N'Ettïeni d'Ors, parlant sota el tema' «La sirdana i la inquisició». D i u
qu* ja i·-nta 30 anys quan per primera vagada va vèure ballar la sardar na <fl poble de Cadaqués. Que tan
I com va semblar-li bella i oberta i fe-

L'infant
a

F e r r a n

Barcelona

Amb l'exprés de 'Madrid ha arribat
l'infant, don Ferran de Baviera, acompanyat de l'ajudant comandant Ordovaz 1 el tinent coronel de la remunta senyor Rodríguez.
L'esperaven ai Passeig de Gràcia
les autoritats, representació de l element militar, el comte de Güell, el
marquès de Marianao i algunes altres
personalitats.
L'infant es dirigí al palau dal comte de Güell, (Pedralbcs). on posa, l
després de canvüar d'uniforme, ea
dirigí en automòbil al dipòsit de la
remunta de cavalleria de l'Hospitalet, on passà una minuciosa revista.
Estaven presents el capità general
i altres mliltars.
Tornà l'infant a casa del comte de
GuelL on a dos quarts de dues dinà
amb les autoritats.
A les sis de la tarda, després da
visitar les obres del Palau Reial, havia d assistir a la «Salve» a la basílica
la Mercè 1 després a un te
a l'Hotel Ritz
Aquesta nit, en la finca del comte de
Güell, se celebrarà un àpat de gala.
després del qual anirà l'Infant a la
funció del Uceu.
Diumenge, al matí. presenciarà un
partit etj el local del Reial Polo
Jockey Club. i a la tarda, en representació del Rei, distribuirà els premis
als vencedors dels partits del campionat mundial de Lawntennis.
Dilluns, entre altres coses, visitarà
les obres de l'Exposició d'Indústriea
Elèctriques, i a la nit. marxarà cap
a Palma de Mallorca.

Recomanem 3 let fntltat» t alt
paraeuiars <jue tenen a bé tram*'
're n* arttries e not«j supticadet.
la necesutat absoluta (sense la
oual no ens fs oosslbU ter-n»
el menor eas) d'avalar degudament ets crtgtnats amb ttn se0 una ftma c x 1 c •
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MOR A BARCELONA EN MANUEL
DURAN I BAS.

Nasout a la nostra ciutat el 29 de
novembre de 1883. de íamlíla prócer
pel cultiu de la eUncla, puix el seu
pare era metge del Bei, seguí els estudis (Cadvocat, meretilent el doctorat
a la nostra UniversUat. per concessió
especial. De heli antuvi /ou pro/essor auxtlutr de la Ltiiocrsitai, sutwtltuint a En Martí d'Eixalà a la càtedra de Dret civil. *•
Professà tamhé la çqteér* d'Economia polilica i Geografia mercantil
a l'Escola de Comerç (1848), retornant
a l'ensenyament universitari com Interí, i després CJI pròpielat, en l'assignatura d'elements de Dret mercantil l penal. Regentà diverses càtedres
de la Facultat.
Al mateix tem.ps s'OTtcíd en la carrera adminlslratiya. Secretari de VA*
juntament des de ISaS a 1854, ocupà
diversos càrrecs, en els quals revelà
grans iniciaUves, comparant aquelles tasques amb la intervenció en societats culturals com la Societat Filharmònica, l'Acadèmia de Bones Lletres, de la qual fou president, l'Econàmiea d Amics del Pals, l'.^cademia
de Jurisprudència t Legislació, l'Aleneu Català, el Barceloní, etc.
Senti també la pruïja del periodisme, l a més del tBoletln Muntolpal*.
periòdic d'administració local, formà
com a v&lacior en cap en «El locomoíor. i(1840), en «Fl Bien Püblico* i
en el «Dia río de Barcelona» (185^56).
Fou condeixeble de Reynals i. Babassa. Pi i Margall. Coll i Vehl i
Valls i Pascual, amb alguns dels quals
instituí la Societat d'Amics de la Instrucció. A ell es degué la Fundació
Savígny a Espanya, inspirada en-'sentiments histàrlcs, que desprès ha tret
formosa florida.
Per l'agombolament d'adhesions resudes darrerament, continuarem pu'L'amor a la terra el portà a la pre}t aquestes llistes ftns a mitjan
sidència de/s Jocs Fiorais, i. en la. seva
corrent.
carrera política, de diputat, senador l
[ La Ui sia total dels nostres subsministre, en els dies en què després
iptors KTK editada, a fl i any. en
del desastre colonial es cregué que
.aver publicat els deu primers voCaJalunya Infondria nou valer a ÇsImps, formant un follet on hi haurà
panj/a (el programa. d'En Polavie.ja
[un resum de les més assenyades cri.i VAtealdia del doctor Bobert, que
senyalaren l'inici d'una parcial trons[ formació) es mostrà sempre defensor
' dels interessos morals l materials de
! Catalunya.
En fer-se la Restauració borbònica
podia haver estat el cabdill a. Catalunya dels que la feren; pera En Duran i Bas era conservador en el sentit històric i no en el del partidisme
Les construccions escolars de
Barcelona
d'En Cànovas. Exercí influència sobre la consciència coUectiva per la
L'espiritual escriptor francès Fran- nent, par de largues baies de plaln- seva honorabilitat, clar concepte dels
cis de Miorqandfe. qui té la crímica pléd sur des es(paces de fleurs et d'ar- esdeveniments i energia dels públics
«del bon gust» a la gran revista pa- bres. Tout est gai, avenant, baigné interessos, perd la tasca dc.ls que terisenca «L'Europe NouveUe». dedica de lumière. tout proeflame la joie de nen de la política un concepte arbiel seu dawej artkfle (niimero dea 3 vivre. On d traït la rèaUsaiion de oes trari no era la seva: quedà aquesta,
de febrer), a cojpertaT l'esperit que ^ieux revés d'utapisifs. dorto notre com obra de partit, a mans d'En Plapresidais. lles Dostres construccions scoptiiciame avalt oujours souri. E i nas i Casals i d'altres,
escolars. Reproduïm alguns íragmenls i l'on pense avec attendrissement à
D'aqul el prestigi que en totes les
ces mfUiers d'enfants, enftn satrvés
d'aquesta cròplca:
de la misère phyaiologique engendrée classes i partits gaudia qquell venerapar les écoles tristes et incomodes, ble vell, corbat pel pes de vuitanta
•La Catalogne e«t un pays èíon- et qui devieodront au tant de solides cinc anys, perd de rostre enèrgic,
nant. On dtrah qu'tin courant puió- jeunes gens, que rien alors n'empe- lleoní, dominant, que. encloïa un dar
sant de vKalité le traverse. abouris- chera de réadiser leurs revés d'e^is- cervell. Per aixà no tenia enemics •
sant à des oeuvres de toi*es sortes, tence. Bi l'on se dtt aussi qu'un peu- era venerat i valgut. E l degà de la
d ans tous les domalnes de d'action. ple qui «imfl véritablement sa pa- Facultat de preí, (l fteetor de la nosTout inieresse oes hammes ardents, tri e dolt. awam tout, songer à pró- tra Universitat, Vhome prestigiós suqui veulent aíler vens l'avenir, el réa- parer une géníratlon foile et bien perava el conservador i feia presliser le plus possible de bontieur sur armée.»
! sentir la revolada que les mateixes
terr^-eur iear terra qu'Us aament
rlassK d esperit prócer havien tCexamour. jaloux
perimentar anys « venir en bi de CaCe qu'll i a de plus curieux daais
talunya.
leur elíort, c'eet qu'U ne se spéciaOlse
D'aqui el respecte, que tH seu nom
'AUtens.
aliens!'meu?
ne
s^mime
pas
pas (comne cela si vouvem a lieu
ailleurs) dar» tal ou tel domadne: par icl pour nous amuserl» «Comblen ha. merescut com. q sagrada herència
exemple les arts. ou la políüquie. l'aí-je entondu répéter, cette pmrase del que fou qualificat & VMm. inlelou la sociologia Non. Ws ont de leur absurde. lorsque i'éitais au coUège. lectual i, sentimental de La terra i que
vie naüonaie une coaoeptton synthé- Au anoíns une fois par jour. EUe sempre obrà a la catalana.
tíque qui leur montre les Telatkms nous ècrasait. mais i l ne venuit a
ESP! GOL AIRE
muluelies de tous ces problèenes qui l'esprit de nul de nous lidée de nous
ee posent à un cítoyea. Et iüs petg- révolter comre son exactitude. Pernent. et tls scujpwnt, et Us écrtvent. sonne de nous n'étalt là ipoud s'amuei ils batissent des monuments, et Us ser; n l le pédagogue. qui veisait d ans
font de la mueique: mals à la base nos eaprits. d'un geeté découragé d'ade tom cela Us enlendení que l'on vaxioe,. la Uqueur de la cotmaissendonne au peupJe le maximum de se. ni nous^memes qui n'avions
Ha mort Na Hortènsia Caballé, la
proeperWé possKble. de confort l i s qu'une pensée: apprendre ailleurs les
savent que la santé publique est la choses int·íressantes. les choees qui ben Jove 1 distingida pianista que
els nostres aficionats havien aplaudit
conditlon «elne qua non» des réaüsa- nous cemeemaient.
més d'una vegada. Hortènsia. CabaUons eslbètiquos les plus ratflnées.
Et poiHtant. parfois. maDgré cette llé havia esiudial al Censervatori
Us s'en sont donc particupieràmeut morne
prtscntation. so'jdain, ajüi s- del Liceu. Servem el miUor record
occupés.
sall l'indestructible beau.é de quel- del concert que la malaguanyada arDes .généreux donateurs onlti offert jue texte classlque, un f Isson nous Usta donà a la Sala Motart, farà uns
des sammes très Importanes afln de l'ticoiirnlt, nos yeux brlíluient, nous dos anys. i en ej qual executà pàgiíoqder des éooles et de» bUúiothè- nous metllons à rire... De jole, da nes clàssiques i modernes.
ques, ainsi que des instituts de réé- plaislr. Et aussitot retentíssatt. la
Descansi en pau la dissortada i ben
ducatlon Cpour les sourds-mucts. les prtiase fstidique: «Nous ne sòmines talentosa pianislàavsugles. «re ), et d'y entretenir un pas 14 pour nous amuserl» Et qous
nous ta telons, tete basse. bosteiix de
pereonnel pédagogique de dhols.
Avui. a La p))7roqmal església de
la oh06e scandaKuse qua nous veJ'ai sous les yeus un énonne volu- ninns de falre.Santa Anna. s
dit to»ses per l ' i ,
mt de quatre cants pagès intitulé
ninw de 1 ex-deg» del CoUagi d'Ad•Lias cooffrucclons ecolaires de BaxCette vieille íorteresse sombre et vocats. En Josep vuàstóa i Magarre.
celone» «t qui éstrempli de pbotogra- pourrie ou l'on vauflut si loogtemps
La coneurrèncla 9 to'és elles ha esphies édlflantes. les écoles som des empresonner la Jeunesse studjeuse. tat enorme, composta de tot el que
veritables palaís ontourés de jardins si la Caíalogne lui pòrte le dernier val i significa a Barcelon*
•i.-.,.. Les sali es de classes doo- coup de (ploche. qu'clk soit bénle!»
Amb tan trist molia renovem nos-

Els nostrsa compatricls d'Amèrica
aostren. en verltai. un exemplar I
admirable interès par totes les em- ;
preses culturals de la .MetrfjpoliSòn colpidores per exemple, l adheió entusiasta i la contribució ecolòmica que ofereixen a entitats com
ía benemèrita Protectora de l'Enseayança Ca'alana
N'o menys interès sembla que es
iesvetlla ara, en un camp, naturainent. més restringit, envers la Funjació Bernat Metge.
Dies enrera donàvem compte de la
constitució a Nova York d·tm Comitè
{Cultural Català que ee proposa íer
present de les nostres edicions en pade &1 a les principals institucions
p biblioteques dels Estats Units.
Avui, és el Centre Nacionalista Català de Nova York que. aliant al seu
|radicalisme de principis una clara
Isió de la contribució que poden doInar els catalans d'Amèrica a la nosobra de renaclonalltzació cultural,
Itot subscrivint-se a les edicions de la
I Fundació, acordà fer donatiu a la
IColumbia University de la capital
I mercantil americana, de l'edició en
•paper de fil, i ens tramet una prin»1|ra bella llista de subscriptors:
Colúmbia Ünlvereity (Nova York).
Centre Nacionalista Català (Nova,
lYork).
Uuls Llansó (Nova York),
loan Agell (Nova York).
Albert Hexach fNova York).
G. Soler (Nova York).
F. Claramunt (Nova YoÉk).
J. Gelabert (Nova York).
Gabriel JuVé fNova York).
Bamon Fustí (Nova York).
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Diumenge, a les nou del vespre
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tiques estrangeres de les obres de la
Fundació:
Pere Bosch 'Labriis (Barcelona).
Caries Jordà (Figueres).
Manuel Bofarull i Artés (Barcelona).
Joan Aftet 1 Boatell (Barcelona).
Josep Mansana Terrés (Barcelona).
Víctor Casals Navarro (Barcelona).
Seminari de Filologia llatina. Facultat de Filosofia i Lletres. Universitat de Barcelona.
Catalunya Associació Autonomista
del Districte V (Barcelona).
Centre Excursionista <Sabadell).
Bafel Oliver i Batlle (Barcelona).
Lluís Serra Sch P. Bector de Sant
Antoni (Baroelona).
Joan Bruna (Barcelona).
B. P. Bector de les Escoles Pies
(Sarrià).
B. P. Bector do les Escoles Pies,
Ample, (Barcelona).
Eugeni Nadal i Camps íBarcelona).
Joan Perpiúà (Barcelona).
B. V. Anfonl iMIrals, Sch. P. (Barcelona).
Manuel Comas Esquerra (Barcelona).
Josep Creixell Ig esias (Barcelona).
Bamon Albó Marti (Barcclona(.
Jordi Oliver Daydi (Barcelona).
Damàs Servift i Barués (Barcelona).
Josep Nolla (Barcelona).
Josep Mateu i Ferrer (Barcelona).
Bonaventura Sabater Burcet (Barcelona).
Artur Dasca Samisi (Borges del
Camp).
Joan Vicens (Barcelona).
Josep Salvà (Barcelona).
Josep Coma Casas (Barcelona).
Maria Sol Ferrer (Barcelona).
A. TorroeUa i Mir (Barcelona).
Francisoa Vendrell (Barcelona).
Josep M. Balcells (Baroelona).
Lluís Torner (Barcelona) .
Alexandre Bibera (Barcelona).
Josep M. Artigas (Barcelona).
Agustí Grau Huguet (Barcelona) .
Josep M. Pagès (Barcelona).
Josep Botcy (Barcelona).
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O T A els llums elèctrics, en el carrer mig abandonat, — betí
closes les finestres, morades amb fustes les botigues, — el
paviment és d'una llarga lluentor. Som en diumenge, ai les nou
del vespre. En l'aire tebi del febrer, pJovisqueja : la gent té un
aire escadusser i furtiu. Ja gairebé tothom és. ro-encauat. A i gun automòbil buit torna al garatge : no roda per allí cap m<v
disteta de pentinat artístic per a adreçar una mirada seductiva
al mecànic, que badalla. Com sempre, com a qualsevol hora tardana, passa un matrinwni, el pare duent al braç un nen petit
i la mare arrossegant-ne un altre que rondina. A l cap de dloa
minuts uoa senyora . i dues filles, amb capells i vestits fets a
casa, travessen en silenci : llurs cares deprimides revelen prou
que tornen de casa d'algun parent : potser s'hi han atardat perquè hi havia un malalt que tenia un accés de qualsevol cosa, potser per un mOtiu fútiil, com és ara una discussió sobre si hora els
deixaria o no els deixaria paraigües. Després, per un carreró
clandestí hom veu, a mig carreró, una noia tota pintada, amb
una cigarreta a ia boca ; fa via amb un gest deixat amar : sembla
que sent el fàstic de tóts els dies, i , especialment, del diumenge.
E l diumenge! Teòricament, per a la massa confosa dels h »
mes, el diumenge és un parèntesi de plaer. Un hom pensa, dtt"
rant la setmama, en d paradís artificial del seu diumenge. U n
hom, de dilluns a dissabte, viu entre uns límits esquifits ; i , el
diuuienge, os •proposa dte saltar limagina/tivamen-t per damunt
aquells límits. La filla de Ta portera anirà a veure princeses al
cinematògraif.
La (família del milionari volairà en automòbil fa
Ta plfena naturalesa, a gaudir Tes joies senzilles i bohèmies d'un
jaç d'herba i una branca esquinçada tot passant. ET fadrí barber cs deixarà caure a um museu. H i ha nenes de deu anys, que
en nniltlrmes patètics van i vénen els altres dies del collegi, i qtïe
el diumenge obren de tant en tant, pél carrer, el porta monedes
i empren el mirallet i una pol vera de nina. Una parella de seixanta anys, que ja no surt de nits, haurà prenotai locaíitats pei
teatre on ha esta* represa una obra que fou un èsçit quan ells eren
joves. - La gent verament tímida aprofita el diumenge per a veure
una coliccdó de feies. Voleu cosa més tràgica que la prodigalitat deia pobres els dies de festa ? Compteu Ta percentual deia
seus ingressos que representa 'la granadina i els cacauets, la barraca del fenomen i el tramvia per a tothetm — de Tai sogra al noi
petit — i , digueu-me, si cap miuTtimilionari de dòlars hagués d*
despendre una percentual igual de tíos ingressos, en divertiments,
quins divertiments trobaria prou cars, en aquest m ó n mesquí ?
Però la lliçó severa del dhimienge — del diumenge de vuit a
nou — és que cal tornar al límit. Som pobres o som rics, som
petits o som grans, som joves o som vells. La nostra vida, en
realitat, no os desenrotlla en l'àrea on hi ha Tes diversions del
diumenge, sinó en l'àrea on hi ha el nostre obrador, ia nostra
botigueta, o el nostre cafè, o Ta nostra taula de joc : és ondeba»des que el que viu al carrer del Rech vagi, els diumenges, ai T i bidabo : la seva realitat és el seu l í n ü t : eü carrer deü Redh. Igualment, la nostra vida no consisteix a eixir de . nosaltres mateixos, a saltar per damunt del nostre estament, de la nostra edat,
de Tes nostres capacitats, dcil nostre temperament, simd a
tornar-hi, a tornar-hri i vegetar-hi : vegetar-hi, si volteu, amb el <»n«
sol de projectar nous oasis dominicals ; però, desenganyeu^vos, í í
veritat profunda és que eü diumenge és fet per al dilhms. I aquiesta vçritat tremtenda, un hom la sent inequívocament els diumenges, de vuit a nou, mentre als indrets públics hi escombren puntes de cigarret, esclofolles i agulles de ganxo, i els estatges particukrs, una mica melangiosos, es tanquen darrera nosaltres, con»
la capsa es tanca damunt el ninotet automàtic.
Per això els diumenges, de vuit a nou, és quan coneixereu
!a gent morailment sana i la que no ho és. L a que no ho és, ve
afeixrçgada per un gep nmsüble. de decepdó. Fa una mica el 'bot,
per dins. Es Ta gent estúpida que voldria -iure de gemes de coco.
i cada any es creu estafada perquè no treu Ta grossa de NadalEn canvi, la gent que, en T'esperit, és dreta i igual, sent una certa alegria en tornar al seu límit. S'adona vagament que el límit
no és solament una tanca amb treissos d'ampoTTa encastats al cim.
Es , també d costum—queToom de semblant a una cançó — i ég
el confort — quelcom de semblant a unes sabatilles — i és, al capdavall, quelcom de tan semWant a un hom mateix, que jo diria,
simplement, que és la personalitat.
Josep CARNER
wiiuinmiBiuiimiraimiiniinmnmominnnm^^
tre condol a la distingida família del
flnat. (Q. A. C).
M»*
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D A R R E R E S
P E N Í N S U L A
DE PORTUGAL
Lisboa. 10. — iPof onlro del mlni»(re de la Guerra n'ha incoat wjmària
contra nombrosos oficials d'aque&iu
guarnició, ois quals s'íiavlcn solklarluat amb llurs companys comprotftesoí on clfi successos del 19 d'octubre,—Mavad.
MANIFESTACIONS DEU PRESIDINT
Madrtd. 10. 8 istida.
Cl raip del Covem, desapría de díttoatsar arob «1 Bel. «tia traalladat a
la Presidència, on ha rtíbut. entre
altres visi(e<i, la «kíl general WeyiT.
Dcnf^s el rpresldent. «partont mmb
cAs poriodlftcs d'aquesta vtcita, ha
/El general WçyW m'ha mg^t
que s'béfpié* fcMbrat nií seu domicKl
Ja reunió de caps 1 oficials de que
parla la premRO.
Tajnív'' ha negat que haçl tat dectanB- ions als períMlcd sobre els asBimptcs d'acéxMlKat.
Sobr·f· això cl general Weyler i*
un crlhiTi q«ie reserva.
No nega que «n 1« vida privada
liap fel mamlfoírfcxrlons (particular».
manïfwtacioiMt que ha revelat
cap diMe algun periddic. pea-ò desitja fer conslw qw no ha fe* rap
drtcUrac.ió destinada a 3a THíblteiUí.
•PTfvsrament quan fa algun temps
•^ii

aíí.·'HK^ mnaoif^slacions que

pu-

Ifltca un pierlúdhs dal irnatí, prèviament Jiavia aoWcitai ei competent
permís del miniatre de la Guerra.
E i presídenl ha anunciat quo dln.sri~. a dos quarts dc sis de <Ia. tarda, hi hauria Coneedl de mixitótrca.
AISLÍ uiuteix ha anunciat que aquesta tarda, a liiUina horsi. robrta la vl«ita de.l senyor L6poz Ferrer.
CL MINISTRE DEL TREBALL
<B! miniflU* del TTwbaJl ha dit que
aquesta tarda surt cap a Torrevlala
aíttb l'objecie de visilar eJa ecus pans.
LES CAMBRES DE COMPENSACIÓ
t l miniplre de f.nanòee ha signat
Bvui una reJal ordre apropant les uorrse-s por lefi quals han de rogtr-se Ics
Cambres de Compenssció a Madrid.
Barcelona | Bilbao.
SIGNATURA DEC TREBALL
Raiad decret determinant ]«« alrltucions i facultats de la Delegació
regia del ministeri del Tre'ball. Comer.: i Indúí*rla a Barcelona.
ídem niodiücam el de 14 d'octubre
Be 1919 quant a les fanctons encoraanadoo e l'InsUíut de Reformes
Saatuis.
Ídem aprovant, tú. Reglament per al
ïègiím Interior dels CoÜegis de corredors de Comerç d'Bianya.
• ídem reorganitzant el Conwdl dc
la (Propietat induetriai i comercial.
AxRnetenl la dimissió del càrrec de
president de l'Institut de Comerç 1
Indüstrla a don Josep Prado 1 PaJa
clo, marquès del Binr^n de Ran IldoÍOB»O. 1 ncanenam per aquest càrrec
a doni·liaefll Paraieo.
Womcr.ant vw-aJ dol dir Institut de
rnmerç i hidilslria a don Oanlei Riu
í 'Pertquct.
JUimeient ia dimissió del càrrec de
vara! del Consell i Oirivció de Vinstttnt de Beeducacló proíeseíonal a
iiT-aaidi de] trebadl a don Manuel
Burgos Mazo.
•Nomenant vocal d'l Consell de Dipecció do l'Institut de Reeducació
professional a don .Ailli Calderón.
Atfmetem; la dimissió del càrrec de
wca! del Consell de l'Institut de
Reeducació proíessional a don Baíe!
Bergamln.
Komenan-. ip«sr al dit cànrec a don
lAntoni Fenor Posamilo.
(Nomenant vocal del Consell superior d'&nigracàó a don Josep Giro.
ídem Ulem del Ídem a don Bemanl
fiagastu.
Nomenant inspectar de sefirona clas•*e Kid cos ífa.juitaliu dT-Stadístioa
«mb la calcgarta de oap •l'a·iminlsàració de segona cJnsse a don An l-vit
Ilorlrigtíez i Martínez.
Ntíòemin-i Inspeclbr •!« teroara
cc del dii cos a don Mairlan Femònde« Vúanco.
Declan.ut jubilat, a Inslneia seva.
o don Ricard Fuster, inspector gencrul del cos (acuhaiiu d'Esiadlsllca.
JubUant a 'l'«n l'icíieiici Znnon. i
'NoveIla.>. •inspector general del cos
'fMOUatiu d'Estadística;
EL PROBLEMA DE LA RABASSA
MORTA
Don Juli ^«jiador oómei publica

LA

VEU

DE

CATALUNYA

I N F O R M A C I O N S

a «La Llbertad» un article dedicat «Is 1 cop plena la tribuna destinada al la pàtria l'exercit acudirà a aqueixa
rabaesalnes de Catalunya.
| públic, ha estat precís permetre que salvació i castligarà els delinqüents
B A R C E L O N A
Diu que el propòsit de! Govern d'o- aquest s estactonée en altres llocs en amb tota legalitat.
Ploro oom qui més Ihagi plorat les
brir una informació trf·bre els «fo- que no es pennet d'ordinari. Amb
ros», cs por cansar ratemcl^ púbU- tot, ba quedat « fora molt públic, «I vexacions sofertes pels captius, la •InPersonal complet
•'••. retardant la resolució de l'as- qual ha protestat a crüs perquo no se sòlita supèrbia observada en tomarAvui,
a «ets els pous de l*s obrrs
•os-els i le« intcnninables agressions dal Metropolità ban estat fixats uns
sumpte. perquè l'opinió es caní.1 1 li permetia entrar a l'cdiflcL
No
obstant,
durant
la
sessió
no
ha
amb què encara segueixen responent avisos pdis quals la direooló de les
l'afer resti arxiva^ com v» auccelr
I ocorregut cap incident.
a les nostres estranyes facultats.
quan l'agitació rural de 1S87.
ofcres fa saber que no s'admetran
minories han protastat contra
Deploro que s'enteogul com acció més recomanacions al peticions d*
Akshoi^», do«prts de aet volums I el Les
nomenament d'alcalde de Reial Ortreball perquè ed partona! obrer
d'InformanA. que coatareo IM.OÓO dre, però han aArmat qua estarien de protectorat, tal com ans encomanà ja
complet i no hi ha feina per a
Europa, que el protqgit imposi al propeseies, pias* a l'arxlu. potV) cl pei a l'espeetativa quant a la labor tector que exclogui persones per a ningú m é s
rill resta conjurat.
de l'alcalde.
poder tractar amb ell. lamento que
Ara oomi'* es parla del Marroc.
Futbol
| Amiesi ha esbossat un programa i a l'exercit se 1 reclogui amb el savingué primor la protesta contra ha demanat el concurs de tots.
OCI partit juga:, aquesta tarda encrifici estèril de suportar les arroois «foros». reprimida a trets, t desTaüibí ha estot objecte de grans gàncies dels moros protegits amb de- tre el F. C Serveue, campió da Suïsprés la reunió de rabassoires, que comentaris «1 silenci que durant la triment de ia dignitat da l'organisme sa, i «1 F. C Barcelona, ba estat
amb lluís atinaJ-íJ acords est» fent pesstó han guardat els Ulberalb do protector.
guanyat pel .bàndol local per dos
tremolar l^s oligarques eoblranet.
les altres branques.
Digui's el que «s digui, 1 rectifiqui'« gols a zero, entrats en el segon temps:
Ara vmdrà l'agliactc dels pagèsS'ban pres, entre altres acords, el el que ee vulgui, la situació tpja es- e! prtmar per en Gràcia rematant una
sos cafiteUans. Dintre de tres mr.sos d'adquirir terrenys ,per aixecar un tem traveesant és crltlea Una espurna «còrner» i el sogon per l'Alcàntara.
aparolserft Li crítica dels famnlencs monument a la memòria del prócer encendria quan menys s'eapere*. i El partit iba estat qul-*ap-Io ensopit
an la primera part i molt mogut «D
estremeny» 1 andaluso*'. desposjwiis muntanyèa, majordom d« la Reina, l'Incendi seria dUlcil de sufocar.
duc de Santo Mauro. i soUicitar del
de la terra, i tet* tindran raó.
Tosa la prudència que acon«oll«m. la segona IE9 bàndol visitant. «1 M
el lliurament de diner per a ens
Oiu que amb el varoníl gest dels Govern
semblarà poca, perquò amb sol, compta amb alguns elements nota
obree importen ta a la ciubiils&ims. en conjunt »«'ns ha mos
rabaasatras, reanima en son esperit escometre
els
fets
(han de succeir.
tat i donar treball als nombrosos
irat in'erior al Meu-grana Aquest
una il·lusió perduda
Es
molt
lògic
que
el
Govern
doni
òbrers que n'estan mancats.
sensació de confiança i és molt hu- ba tingut moments superbs de lluïAfegeix que l'Associació de Rabasmà que s agrupin els Irreconciliables ment •tndlvldual·; però en l'acoto
saires ha de conMltulr una delegació |
LES TARIFES FERROVIÀRIES
conjunta no ba volgut o no sabut treupermanent a Madrd, recaptar el conMadrid. U). 515 tarda. eloments per ,1 obtenir el Decret da re partit de la seva superioritat. Badissolució
mentre
dlsfnnen
del
poder
curs dels «foreros» lleonesos. a«uLa «Gaceta* publica una real ortem segars que el segon encontre,
ilaos i gallecs, atraure's la col·labo- dre prorrogant per un termini dc l sense que es firal estant a l'oposl- que tindrà lloc demà, dlumenRe. reració dels pagessoa castellans, cercar tres mosos els efectes del reial de cló.
Pero Jo. que no presumeixo de va- sultarà més interessant; puix en uns
l'ajut dr-Ui faraolence andalusos i es. orat de 2fi de desembre de 19», que
lent,
si bé no conec la por, confesso i altres contendonts (tü ha ifaciltals
tremenyí i rennir en una sola lliga- autortlaa les «mpreses (ferroviàries per
per a brindar-nos una tarda magnida tou- els perpetus esclaus 4» la a elevar ics tàrifas en un 15 per que ara en tinc
A Espanya hi ba homes lUustres fica.
gleva.
m
que la regeixen, però no es cerquen
RECOMPENSES
é]s homes de prestigi per a goverELS RADIOTELEORAFISTES
E l ministre de la Guerra ha rebut nar.
La Federació de radloleiegrafistes
La bnrtdera de'ph·gada pel respecespanyols, ha dirigt un rnlssaigo al del cemandant general de Melilla
El núm. 94. data del 10 de febrer,
Ret. en el qual resum ço que va In- •una proposta da reoompenses en la table i volgut capità general Waylar.
teresar del Gorcm-. que quan funcio- qual n'itü flgura una a favod del sor- recordant les paraules de Cànoves publica el següent sumari:
«El dèficit de la caritat barceloninin les futures Cort» siguin satisfe- qual n'W figura una a favor .iei ser- del Castillo, és bandera que ens cobrirà a tota els millinrs. I. costi el que na l el deure dels ciutadans» (editotes llurs aspiracions, especificades gent \ aftaIllo.
costi, nc-memoraré aquesta frase do rial). — «El que passa», per i . —
en les basos que s'aprovaren en l'asEN MILLAN ASTRAY
Càoovae.- «Espanya no restarà des- «Balanç social de la vaga del Metrosemblee que els radiotelegraflsteg ce<&n l'exprià d'aquesta nit sortirà cap
lebraren a Madrid, cl proppassat se- a Algecire», amb l'objecte de posses- honrada, perquè hi ha espanyols quo polità», per R. Rucabado — «L'enno ho volen.»
ctcllca «Rerum Omnlum» i la bona
tembre.
sionar-se del comandament del repremsa». — «De la vida paradoxal.
Aspiren a la incaulacló per l'Eslat glimont de Pavia nntni. iSí, de guamiSIGNATURA
Sobren habitacions a Barcelona»,
de tots els servei» radiotelegrftflo* l ctó en aquesta placa, el tinent coroD'INSTRUCCIÓ PUBLICA
per Juli VUa — «El aacrlflcl d'un
formació del cos ofleal de radlolele- nel senyor Müllan Astray
homs bo», per J. Cirera 1 SormaniRraflstes amb el personal aprovat a
Madrid. 10. 616 tarda. — «Un problema d'ara. El control
BL PENSAMENT
l'escala oficial do telègrafs.
K mtniatre d'Instrucció pública ha obrer». V. — «Lee realitats a França»
DEL GENERAL AGUILERA
1 E3 pertódlc «fEjercSto y Armada •. a rnès a la signatura de! Rol ete se- per Josep M. Gich. — «El Congrés
ciA B Ct
güents decrets:
d'Estudiants a Saragossa». — «El
«\ B C» Insisteix avui que s'ban que ha publlrat los oomenladíseïmes
Conoedint la rrran Greu do l'oedro vailet», per Àngel Grau. — «Sindicadeclaracions
dels
generals
Weyter
i
interpretat malanww els se>)s conctvil d'Alfons XII a don Josep Galves ció catàlica-obrera Opinió autoritza
ceptes referents als cAstlcs de les ca- Borbóa, piiblica a%nl en el seu fons WflPCTP.
da» (sobra la paetoral do] bisbe d'Oune*
tmanifestaoiom
que
sense
óaser
ti. - d- Beniurriaguet, puix mal ba
Declarant jubilat a don Josep Gon- viedo). — «Notes contra el joc: Una
pTroclnat una guerra de conquista —diu—feies pel president del Coo- zàlez Salgado, catedràtic numerari de Important aprovació. Cl-Comitè ba
8«4I Suprem de Guerra 1 Marina, geal MaTrrv.
neral Aguilera, reflocielx fidetnent el te FaíTultal da Filosofia 1 Lletres' de parlat Suïcidi per causa del Joc». —
la ünive.rsitwt de Santiago.
Comhat els al·legats dal« diaris que seu penannev.
«D'ací i d'allà». — «Noticiari».
ídem a don Ferran Carles Blanc
el contradiuen, 1 diu que jmr a im'Espanya—diuen les maní fas; aclons
Gravat: «Els presoners alliberats»,
plantar «1 protectorat, manca ço que a qwè aUudeix—no po»trla existir, com Dugnesnai-Campbell. enginyer cap
segueix:
tíap poble, senae Justícia. atrHjut rthi. de primera classe del cos d'enginyers (dibuix), per Pep.
Pnmer. — Abandonament d*- tots
d s emeerpegats d'a<lmlnjstrar-la se- geògrafs, cap d'administració de seels blocaus de posicions de l'inte- rien deepreclahles si en tot moment gona classe. I conoedint-ll honors de
rtar. que no serveixen de r*s.
l ocasió ne oteeesin rec lament i en I cap superior d'administració, lliuro
de despeses.
K.-pon- — Retirar lé$ guarnicions consciència.
Aprovant el projecte per a la consde Ui coeta. cercant e ú niitjans d'esSis errors haguts han d'ésser ümtablir &É en els indrets eetratègics de putabl'í a daftclènoia humana, no « trucció dal nou edifici destinat a Escola d Arts i Indóstriee d'Almeria
1* badia d'Alhuoemas.
actes de voluntai.
ídem Id. per a la constriiccló de
ïil poder Judicial ha de viure on
Tercer.—InieHlgèncla amb els caps
nomenats per les cabtles, respectant cconpleta Independència del poder l'ediM principal corresponent a l'EsCIIAS3E DE CUINA POPl?L\«
execuJi*), pwiquè aquest «n el deseo- cola de Veterinària de Còrdova.
aquestes en llurs costums i religió.
BMi feinert de vuit a nen del mati
Idom Id. per a la construcció d'on
Q-iart. — ExèrciU amb la base dol roiUamrat de les seves funciona s'aLlista de la setmana:
edifici de nova planta destinat a Intvoluntariat. amb exclusió d* l'ele- parta del Just.
Ous s la Portuguesa
Si sempre ectoe* en oompieta Jus- «tul i lEfícola de segona ensenyan- II iDUluns:
ment Indígena, i reforçant el Terç
(Dimarts: 'FUel de dento a la Gretin.
estranger, amb una esquadreta d'a- tícia, 00 hi hauria inconvenient que ça d'aquesta Cort.
ídem 1<1 per a les rtbres de refor- ' (Dijous: IPiatates (Prinoesa.
viadors reclutats & totes lés nacions aquell toa estigues subordinat.
Olvettlres: Entreten Imanta
ma
de l'edmo'. de la Reial .v-adèanta
No s'explica com. oasent ele minisd'Europa.
Dissabte: Gemes oarsmeladea
Cinquè — CAstlg immediat dels t r » eU gol conforoiocen les lleis, dc Seflles Urts de Sant 'Ferran d'aNota — Poden assistir a aquestes
moroe rebels, amb esquadretes d'a- són el» Unies als quau. no hi ba mlt- quosta Cort
ídem ld- per a la construcció d'un Uiccms tetes les que els Interessi, ri>ions i els canons de la nostra es- )*, segons s'assegura, d'cxlglr-loj,
cdtflol de nova planta 3 la Corunya guin o no sòcies de rlnstitut. aatls1 responsabilitat criminal.
quadradwtinat a Observatori Metercolí^lc. íent CSS pessetes per un tiquet qus
I
A
í'exèrcit
se
b
diu:
'Siguis
disEN MELLA, MALALT
ciplinat, obeeix als que ens havem , ídem ld. per a ia oonstruoclO d'un «e'^i remetrà abans d'entrar a classe.
'Madrid. 10, ftt tard». constituït eo Inviolables davant de ' nou edifici destinat a Institut de
E senyor Vàzquei Malla ba estat la justícia, veste'n a la guerra, deixa L'Vfd«a fd. par a la construcció d'una
operat, d'un tumor difús, pel doctor la flor de la tev» Joventut eniarra'
Gómez Hulla.
da, que díapre* Ja em cuidaré que nova sala al Museu de Belles Arts l
Al domicili del malalt has acudit els qui visquin fecin manyaguerles A.a.1 ètnia dc Sant Caries, de ValènA tota sis nostres subscriptors I
nombrosos amics per a interestar-a^ als assassins dels teus companys, i cia
amics advertim que LA VEU OE CA
pel seu estat
ídem id. per a la construcció d'un TALUNYA agraeix cordialment tes
si en Iota els actea dels caps aquests
El senyor Vàxquez Mella es troba han encertat, menys un. ja per a nou edifici deà'Jnat a Escola de Co- Índic setons que it puguin ésser fetes
molí millorat.
I t les col-laboraciona esponiàntes. No
aquest un la Justícia militar li im- merç, a Valladolid.
però. nl retornar el» origiposarà càstlc
CESSANTIES
ídem id. por a la construcció d'un podem.
nals nl mantenir correspondència
L'Exèfcit compleix 1 complir* el nou edifici destina a Ineltut a Sa- . sobre les suggestions dels nostrsa
Granada. — L'Ajuntament ha declaiat cessants 36 seuyorols que figu- ecu doure. No fou ell qui féu les lleis lamanca.
| amics i lectors, encara que Mnguia
raven com obrers a la brigada de ne- nl ós «1 poble tampoc: foren els poIdcm idem per la construcció d'un Inclcws a les cartes els segsll* ytr a
teja publica.
lítics que tenen la facultat de comp- nou edifici destinat a escola ds pàr- les respostes.
•Xo uebaUaVcn i únicament es pre- tar amb la majoria de volants quan vuls, .sistema Foeber, a Ponte\·edra
Tots ells compendran que llur prooi.upuven dc cobrar el sou.
el Bel els dóna el poder. 1 que uo
Idem idem per a continuar las obres pi interàs «as obliga a ao esmerçar
tenen qual se'lff treu: són els ama- d« construcetó dej nou edifici desu- el temps sloó en el servei del publlo
CAJUNTAMENT DE SANTANDER
guen llurs radicalismes en vesprs
a la direcció general dc rlnstitut I que ens fàra materialment ImposSantander. — Avui ha pies posses- electorals per A caçar més actes i nat
sible sostenir correspondència amb
sió del càrrec el nou alcalde de Reial promouen lea qOtetions, després de Geogràfic.
Idem Idom per a la construcció d'un cada suoscriptor sobre apreciacions
Ordro don Pere Alvares Saiiiuortin.
nou edifici destinat a llnstliut d'O- circunutancials de polltlea o de conel qual pertany al partit democritic. cobrades le« peces.
ducta.
iL'Exèrclt assisteix paclentmeot a viedo.
Ll noiuonumeni d'aquest senyor ha
Ídem
Ídem
per
a
la
construcció
d'un
Això no vol dir. però. qus DO
donat llac u apassionats comentaris i les íodlles d'altri i ec l: demana
ha original a la premsa una campa- que les sedueixi «tpectant i aixi con nou edifici destinat a l'Institut d'Al- agraïm Iotes les Indleaclnns qne «ni
pniriln ésser fetes amb esperit panya d'oposició.
tlnuar."!. Perft si arri'-ts uo dia que ftacete.
triòtic i que no «nrofltem. reconeAvai ba anidtt
rAJuniamon' .ei poble "s roani.'e^tes rcsoltament
guia. las «UCCM'.'OIW que elguio ntua
• norme gentada, fins al punt que un contra a^ueixeü follies, par a salvar
* ttíVmat
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L'enderroc del temple de Sant* Mana del Miracle te un dals atemptan
més greus i vergonyosos qu« en al
decurs de las centúiias a haurao (et
couira «1 nostra patrUnunl artístic.
Mrotrc la cultura mode ma da totes las nacions olvtliuades s'afanya
a excavar el stibadj de poblacions t
monumento devastat» par tai de reooU r I estatjar «n vitrines d'eBOidj
Gestionant adlMcit par « esoo4M
les engrunes més insignificant* de lea
EI Rei'tor de l't'nlversitai ba ofl- soterraidee roanuíacinref. Tamagna
riat a l'inspectnr en cap dc la «pro- té la dissort d'esguardar com l'anàrvíncia» q u i p«r tots ei mitjan» obli- quica d nanüta enderroca amb esgui rAíunlaroan» de Sew·sí» » cons- toic cinisme l'únic i bell «Jt'mplar
truir
«Is edificis
corrcsponcois d'JirquiUectura dotzecenilsta quo. a
a wcolas.
l'ensems, entranya emocionants episodis da la nostra història locaL L ' v
liioan^n
v&lora, encara, la c rcumstànola d'es5'tia calat foc a la. mostaQya Les «cr l'artlsttc I històric monument, emArtl«u«a, <3e Roureda, propietat de olacat al beu mig de l'arena de l'AmNarclaa Prat. cretn*ntHy9 unee vint ftteatre romà, on o! Cristianisme *«iteciaraai de muntanya baiw. algu- panyol fou coronat pca- primera veganes alziue^ S 200 plne. vaiuat tot en da amb l'surdola del martiri m é e
gloriós.
unes 500 pe^sfitós.
TcnJeia dret a no creure possible
—A Cast-iiií, d·Eriipiirl<·s e l » cre- la destrucció de la vetusta esgléela.
mat «i ma» da) vtí 'Joaquim PuJ6, d-esprós del decret de Vactuai minisfjí^trulnt-do una quadra, on carro, tre do Gròda i Justíc a que amb tan
*0 qulntai» de palla, algunes emes axageradS cflïa es preocupa del trede trebaD J 74 gallln«, vaiuat tot «n sor artístic de les comunitats reltglot.WO peíeetes.
ses. I més encara, assabentats com
aram de que ela nostres regidors,
Oaaamant
atents sempre als interessos locals, haA ta capella d« la Mare de Déu vien arribat fins a l'extrem d'e xecai
dels AngeU ba estat beneit d casa- la seva veu patriòtica cn l'honorable
ment de la senyoreta Dolors Enoe- Consistori per tal d'eritar, amb exsa Ouatrecases. filla de] conegut fa- cessiva escrupulosltat, una uliganabri cant 1 bon anl·lc nostre don Josep, úló tan impossible oom la dels tapisamb l'enginyer En Fnederlc Boquet. sos de la nostra Catcural.
V* OTMOIÓ ifun JU«ÍAJ a Sant Pailu
P·r taj d'aprovar i firmi1 r«xpo.
sieló i-eferent a la creació d'un intjat
de j-riruer» Instèncl» s. Sani Feliu 'de
Guóíote, r a l M j d n hn in'-ltat a una
reunió la ponència d .•.ignada, la
íjual w tara «tem* dissabte, a l'AleaJdla.

ANMS noves
AI vet de Cadaqués Joan Rotllant
11 ban robat ,deu gallines aense que
es desoobrls l'autor.
—La persona morta ahir pel tren
corren do la tarda i que de moment
no fou identificada, ba resultat ésser
el vel de Pedret Bartomeu Boacb
vila, a«ilet a la Granja dels 8aleaJana
—Far haver Intentat agredir al vel
de Llagostera. Jaume Coll, ba aslat
detingut Emili Carbó Pota. de TA
any», ocupant-li una pistola amb la
qual féu l'amenaça.

Pla

de

VEU DE

Se'ns ba dit que l'actua] atemptat
anlstio bavia estal inconscientEe cosa difícil ignorar la impoitAncia del monument desiirée que tota
la premsa local en va parlar arran' de
la devastació del Penai.- «La Veu de
Catalunya» va ponderar la seva valor
•i.' la «Pàglaa artísticu». Oca Àngel
de] Arco. en el núm. 2 ael - Boletln urqueológico» d* l'any 1911. dia: «se traïa no só lo de una construcclón venerable por eu mér'to artlstíco... sinó
del templo màs aotiguo de Tarragona*. En Puig i Cadafalch va acabar
de posar de relleu el seu Interès arqueològic en les pàgines de «L'Arquitectura Bomànlca * Catalunya»
(tomo 3. pl. 107-413).
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Però l'inierès històric te tal vegada euperlor a l'inwsrte artífUo. i tampoc te massa deseonegut.
- Algun autor creu qu-í «1 tenxpls de
Santa Maria del Miracle fou «ontrult
per manament de l'Arquebisbe Sant
ouguer. Els pp. Trin iarla del oo.
menç de la divuitena c m t ú r U , dina
va memòria] que «dracra al governador de la plaça fan constar que fou
edificada pe!.- litres, comuns CabUdo
i <Mutat en memòra oo Is multitud
de cristians que -arborets en amor da
Déu ba%'1en derramat llur sang «n
aqaiell lloc. El oert és que «I temple
de sants Maria del Miracle exiat.a is
l'any 11M.

Durant la guerra dels Segadors
(I6tí) its trope» reials B'aquarteraren
al M rade i deixaren oj convent 'an
derruït que, segons un memorial dirigit al Bel pels PP. Trmltarls. solam«nt quedaren senceres les parets
Otestrett del monestir i la fàbrica de
resgltel», de manera que els religiosos no pogueren hahllar-lo fins l'any
1666.
Ai temp* de la guerrt» dc successió
(1707) «1» Cònsols de Tarragona, per
tal d'alleugerir la ciotat de les molèstws de l'allotjament, aquarteraren
altra vegada dns el oonvent del M i r a
ole un regiment d'anglosos de les tropes aliades; desprès s'hi va jmpro
v sar un hospital militar; 1 en entrar
a Tarragona les tropes de Felip V
es va utilitzar per magatsem de par
lla. fins que enderrocat com efl la
guerra anterior fou restituït als Bell-

Segons Morera 1 «Hres autors moderns creuen quç als finals del seg3a Xilè fog dotfcit ois wmplers l que
en ésser extingida la dita Ordre, va
passar a la Mitra Juntament amb
tots els béns anexlona^e. Però ni l'Ar- giOÍOti.
xloplscopologi de BlatMib, oi Miret
A l'església del Miracle és on la
1 Sans t n «Les Caset dels Templer» clerecia catedral anava tots els anys
\ Hoaplialers· n i cap document coeta- el dia de la Çandalera a beneir 'es
ri «n» ta esment d'aquella precepto- candelí^.
r a dels Tampkre. ans al contrari,
Algun» gremis de la ciutat hi tenien
més bé els documents d'aqtiell temps Uur allotjament.
ens doufu a entendre que fou on
Cai encara euposar els episodis que
Santuari famós de la Marineria.
es realitzarien allí al» i^mpe que fou
A 6 d'ago&t de 11M l'ArqueMsbo Santuari; a la marxada conqueridora
Berenguer dc Vílademnls, en crear la de Mallorca, otc., e(c.
Tresorera de la Catedral 11 va senyalar les rendes de Santa Maria del
Miracle. I ois 6 de febrer de ISTfl e|
E* records històrica i l'intorès arTresorer Melclor de Biure, d'acord tístic del Miracle* demanen que es
amb els altres canonges, ho va cedir conservi 1 ee restauri aquell venerao7s Trlnlt-aris p«fr wl que hi cr'.- tuani monument. I « mut es facin exglssen convent amb la condldó, però. cavacions per tal de cercar lee runes
que havien de conservar el nom de que probablement hi hauran dava
Santa Mar'a del Miracle, 1 no subs- Uat del Fòrum.
tituir-lo pel do ja Mare do Déu del
No creiem pee quo elgul cap obsB?mei.
tacle per als plans d'embelliment d'aA principis del sogle XIX va ésser quell Indret, com no *»o fou la capeconvertit en Poaal fins que en nos- lla do Sant Pau per a Ta construcció
tres tempe els presos foren transpor- del Seminari, ans al contrari, restautats ai castell de Figueres. .
rem el buc'do l'amllteetre. reedtfl.
• Els episodis esdevinguts al Mira- queia aquella primitiva església 1 dacle són .molts 1 varíaic.
munt d'«Il8 alxemicm un ferm pedesAls 2 de febrer de 1330, l'Arquebis- tal que encimbelll les -estàtues d'abe de Tarragona don Joan d é Aragó, quells tres heroi? que for-n màrtirs
va baixar a l'església - dej Miracle d'aquells ideals que ban civilitzat tot
ei món. i els vostres jardins tot roacompanyat dols bisbe* de Lleyda, voltanl
l'histortc monument assoliran
Tortosa. Vich l Wgefl.' i allí en pre- la plenitud
de la bellesa i l'encís de
sència del ral don Alíuua i do tota la Idealltat.-SANÇ CAPDEVILA
la família reial va anatematlUar
l'emperCdor id'Alemanya. usurpador
dels dreta del Pontificat'.
1 (De -La Cruz. de Tarragona).

Barcelona

SANTA COLOMA DE GBAMANET— Alguns dels soc» dc la Germandat T A R R A G O N A
de Sant Isidre, (eren una excursió
a la Quinta de t>aliii «L'Aliança', havent quedat plenament eailsfeis de
(CoM/eréncla de Ui 3 da la nit)
tot quant visitaren, i espoci&lmínt,
per lee atencions dispensades pel
vergonyós enderroc del Miracle
personal de 1» casa i membres del
El .-.yta·accreiíu·i de Gràcia i JustíConfiaO.
cia ha respost al tekgrama que t>e
A la tarda del mateix dia so cele- li eavià proiestaot de l'enderroc dc
braren las ducs asseml·loee anuncia- l'església do Santa Maria ded Mlrades a la sala de sessions de les Cases cle, diaot que el passa al ministre
Cooalstortats, havent-se aprovat per d'Instrucció perquò acordi la uisunanimitat tmportantlssiíúcs refor- pec«ló i resolgui ço que procedeixi.
mes als Estatuts 1 Begiaments Inte- Maniobres agreslves del oaclquitma
riors, entre elles: Edat d'Ingrés, dels
Ha estat traslladat a Lleyda el
14 anye als » , dreís d'ingré» 5 pesK t e s . t quota menenal 2" 10, compre- digne secreiarl d'aquest Govern cinent Ingrés 1 quota (te la Qulnia; vil, senyor Martínez Paflos, e] qual
iubslli de Medicina. 5 pessetes, i do en poc temps havia conseguli norclnusia, -I, tant si ée 'mínor com ma- malitzar, o poc menj'p. als serveis
' T ; tovatidísa, una pesseta, i defun- d'aquella casa, abans abandonats.
ció, de Vi pesi>et«e i de <?>. També
Per a sufoUiuir-lo ban tomat a
es féu la renovació del Consell Dlrec- enviar a don Rafel Verdú, altra vequedant conetitult per vot anò- gada
nima també, cn la forma aegOent.
Aquast canvi dia produït Indignafiresldent, Josep Batlle: rloe^presi- ció i altra cosa. perquè s'interpreut
dent, B a M Ama't; tnefiorer. Silvestre com una baixa maniobra caciquista.
Canyells»; compador. Ramon Pinós-, que. després de tot. podria tonir reinspector, Francesc Prats; secretari, sultat contraproduent.
Joan Salvatella: vlce-secretarl. Jofeep
Incendi a La Selva
^unyfc (fldor, do comptes, Pero Ba
Húa. i vocal. Jaume Serra. Es fixà el
Aquesta tarda «'ha calat foc a un
•lomlcfH «oclal a la casa rolm 6 del bosc de damunt de La Selva. Ha
carrer de San» Josep.
d'ésser molt gr-v perquò ee veia
molt bé des de Tarragona. Ara se— La Lliga dc Defensa de l'Arbi» Kjielx. però considerablement minFruiter ha convidat toteç les socie- vat.
tats chorals i orfeons adherits a TAsLa Cavalcada I al ball dstt xofers
soclacló Eufcerpens* do Chors d-: GlaV. ball dels xofers celebrat anit
vó, « la grandiosa íesta del dia 18 constituí un èxit molt remarcable,
de març propvlnent, amb motiu do pel nombre i afinament de la conrhomenatge que e» tributarà al te- cíiiTència.
nor En Francesc Vlnyas.
les Uaçades dels rams ballafe i dels
—Donà sortirà novament el periò- obsequis a lea notes eren vistoses
dic òrgan de la Lliga Nacionalista, banderes catalanes.
La cavalcada també fon un èxit 1
que porta par títol «La ForJa>.

un excel·lent espectacle, cridant l'atenció totes les carrosses que la formaven. Una d'elles era un gran camió guarnit, destacam una bandera
catalana. Els fanals també duien
banderetes de les quatre barres.
Reaparició
La setmann entrant reapareLx el'
setmanari da Beu& «La Llar».
Los oonferAnoles d'Arqueologia
La primera de les conferències que
constituiran «1 curs d'Arqueologia
d'cngvany constituí un èxit ünportanUssim que diu el imatelx en favor
del doctor Sabater que de la nombrosa assistència a les seves lliçons.
Entre la concurrància, abundaven
«Is estudiosos l disiingides senyoretes. -UN
- >
0 on («renoi a
Passat demà donarà una conferfincla a la Biblioteca de Valls Mossèn Francesc Bovlra. tractaút del
"Booaixament·.
Nomenament
Ha estat nomenat amb caràcter definitiu director dc la Casa da Benefloància dc la Mancomumlal de Catalunya a Tarragona En Bemabo
Martí Bofarull.- el qual Ja exercia
cl càrrec interinament.

S A B A D E L L
Pestee • l'Bsoela Pla
Demà, diumenge, dilluns i d i marte, hi haurà esplèndides lunj cions teatrals ai CoUegi de PP. Escolapi*.
Ei programa te compost par la
deliciosa producció del P. Oliver,
•La mon d* l'escolà», quo tè música
Irtfp'radlsslma del P. Gené, l per una

joguina cèmlco-llrlca, que porta per
títol «L'escapaíòrla·.
La intorpretació d'aquestes obretes
anirà à càrrec dels alumnes Adrià
Marginat. Josep Cru elis, Pouipeu
Casanova, Daniel Batllevell. Pere
Torres. Josep Abelló. Eugeni S«llent,
Sebastià Glnestí, Joan Gorina, Josep
vila. Armand Cabàné, Joan Barnils.
Josep Diumenjó. Bamon Ustroll, .VIbfen Bcrnalda. Feliu Sampere, Joan
Batbany, Joan Mumhni. Francesc
Caballé. Josep Lloflch, Pere Laca sa,
Agustí Fltó, Josep Galó i Tomàs Salas.
S'estrenaran dues decoracions dlel
distingit artísta, professor d'aquest
CoUegi. P. Ramon Hostench. i dirigirà la part musical el mestre Frederic
Musot. també professor del Collegl.
Les festes prometen • veure's molt
concorregudes.
Cl Oarneatoltss
Els preludis dels dics dè Carnaval
ban passat amb un euscplment, que
deixa endevinar la tristesà amb que
enguany ens obsequiarà* el Carnestoltes.
'
Tots els espcctirt-ks del Carnaval
s'han reduït a balls de .mascarons.,
testes de mal gust, que no sabem
cora poden ccl·ibrar-se a la nostra
ciulat lannmteix, eren preferibles a
així) els vells balls d^ disfresses femenines, en els quals encara es
trobava de tant en tant una nota
agradable.
t
També és de lamentar que després
de iot el que s'ha dit contra els balls
Infantils dè' vestits, encara hi hagi
qui vulgui organitzar-los, donant
ocasió que hi hagin famílies que martiritzin a llurs fills. fonUoe anar encarcarats tota una tarda 1 tenint-los
unes hores dins l'ambient d'una sala carregada per l'atmosfera pestilent d'aquestes festes.
Molt lemenloblei
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La pelltlea aiblna i el |oo.—El ferro*
esnil directe a Madrid
Es ua cas quo contrastant aiu'u el
ieat delxondlmeat del nac'onallam·
a València, com ai aquesta, pel que
toca a la seva àntma. estigués atulda,
s'hagi desenrotllat l'alhi-ane d'una
manera rèjylda. Només el seu capitost
formà grup a part cn el ja iroasejatr
l>aíiUt lUheral; tant, que avui compta,
per CSIIIBUIS de la novetai. amh el

major nombre de regidors a l Çtfnsisto«, després dels reptíbllcans, i , darrcr.unent. des de les úlélmca dec-ions
legislatives amb un dlputut a Curis
per la clrc imscrtpolò.
Com s'explica, tloncs, que def^nsant el$ valenctanlsies un ideal oa.
Crlòi Ic. d a r 1 defintt, no hagin conegut,
en Uur laíervenció en les lluites ule«-torals més que els fels de la dor.
rota. els allblns, sense un program*
ooncrei 1 a l'abast de !a generalitat,
es uiultlpllquessln com bolets durant
la plujat
Doncs, eenzUUvnjcnt, pel nostre vergonyós estat soda). L'esuieniat sedoi
niheral te oqul' l'eoniparador d'aquest
c à n c r de la famílla-l la socletu, quo
es ( i u «I Jch com altres vegades Uem
tingui o c ú l d At dir. Tant In alxl q.ié
diumenge úlitm i " (tteitv y '
obeint a d^uitincles covw.e- aconseguit «orpendre, als casinos ailhlns deis
Carrera de Garrigues 1 Pi Margall.
sengles partides d« l>a*;arrat, iucautant-ee de jocs de cartes, caixctlns i
ttisies. i í«nt dues detencions en el
primer.
El nostre gDv«rn«dor. senyor Çabè
Ho Lapiedra. que pertany al sector
garoiprotista—l'o^jaiidiment del qua)
ir.-ii 'en d'editar a València els altres
dos «eotors del partit, albí, i romanonlsta, aquí mte lumportanls—. acàha
dc doclarax. després de tal cop, que
'«^14 disposat a obrar amb tota onerj
gla», però 4» serà que esperem a veure cc-m termina aquesta justliMn exercltada prop dels que s6n els seus
«ItiasU correligionaris.
IEI que si vàífem veure en les íiass^i
des eleoclons municipals és a q i « i
genéTftl escapçament de candidats aiblns per ta! de no consentir l'ajrtí
rltfat el joc. Es cempeadran ava les
ganes que hi haurien de jugar, ptífs
només aftrmada Actual eltuacló política el tapet verd ha toma* a es tendre's
:
CMentrcstanit ©Is alblns val·-mcian-·í
continuen encara -preleac-u: l'alcai
dia. -però no fan l'ofertraon! anex
del oandldat a diputat, que 'ÍICÍ ei
sacrifici de presentar-se per aquesta
ciroumscripció, tiaivanl les poques
posslbllltate do vlctòíla, ja que les
drates voSdran per a elles l'acia.
per aquest (resultat dc íomplcs també desitjaria la vara el garclpretisme.

A la tomada de Madrid dc! nrcsidemt de to nostra Cambra de Ccapeau,-.
En Vicens Mahiques. ens ha assaibeïitat de ses grates Impressions sohrfi
al projecte de construcció del íetrocarril directe a Madrid, puix és i n
fet la. fonmació d'una entitat integrada per vaiuosisBtms dements toamclars, cn d s iplans dels quals entra
el baitlment d d directe 'Madrid-Valénda, ferrocanrH de les Alpujarre.ei d« Requena a Baeza, aprofltaimeri.
de salla per a rdeotrlflcació d'tuiu-;,tos Unies, confecció de material nió
bll per a ferrocarrils 1 altroa ttegocis
i&tnbé importanUsslms i Intluenis en
d desenrotllament de la riquesa nacional
Les dasses mercantils de Maalrid.
molt interessades en aquest assumipto, han adreçat una moció al mlnlstn:
de Finances, pregant que cn estu
dlar : resoldre sobre la solllcltud que
formula de protecció pel fiovem 'l'empresa que tracta dc realMzor les oÈrvindicades, tingui cn compte l'a^lr.-icld general de què es construeixi . 1
directe Madrid-València, i as facin
les altres obres qne han de contribuir
al foment d d nostre comen; I tndiistrla.
E. M . P.

València, 9 febreir de 1023.
AUTORITZEU LES NOTES DE LES
OL'ALB ENS PREGUEN LA T'UBUCA
CIO. AMB UN SEGELLtO UNA F m
MA QUE ENS SIGUI CONEGUÜAr
tSL·u ^'J^
•••i
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Q ü e s t i o n s
La dependència
mercantil

1

Dies passats fou presentat al ComlI * Paritar. del Grup IV (majoristes),
signat per tols els vocals representants al dit organisme de les entitats
de dependenta, el següent estudi que
tot seguit procedirà a discutlr-sc i
que, donat el seu interès, transcrivim
en ses Unies generals com a element
d'inlonnació:
L'angúnia del viure del dependent
de comerç, és més que angunia, perquè és tragèdia.. Mes. ni sols el nom
aquest 11 dóna la societat, perquè fingeix ignorar-la NI fins el mateU Interessat pot descobrir en cada cas la
situació en què ee troba, per instint
de conservació. Perquè el dependent
de comerç, que dóna el major contingent a la classe •mitja·, té de les classes acomodades molt dels deures socials 1 no pot en canvi valdre's deia
recursos de les classes més pobresGent digna, que rebutja per temperament les imposicions, abans que la
violència s'ha asslmiliat el sofriment,
ha consentit d'ésser atropellada abans
que un «flement pertorbador, suggestionada tal . volta per la certesa que
tard o d'hora acabarà per imposar-se
la justícia.
Tota l'energia que 1; falta per a
exigir el que és un dret l'ha posada
al servei d'un acord que sempre ha
cercat: tota la seva fe en la Justícia
ITia dipositada en eís Comitès Paritaris 1 el seu òrgan sOprem. la Comissió Mixta del Treball, a les quals ,
entitats ha aportat, des de llur fundació, la confiança i l'anbel del nàufrag que, lluitant contra elements
desfet», veu la llum del far que H
descobreix la terra: la possibilitat de
repòs.
Per això els representants de la dependència de comerç en els dits organismes ens fem un honor de vetllar constantment amb la major bona
voluntat a falta d'altres condicions
personals, perquè el viarany intransitable i espinós que ha estat fins ara
la vida de la classe mercantil <runa
gran ciutat com Barcelona pugu" ben
aviat ésser el que mereix ésser i que
rai que sigui: un camí.
Actualment- pot dir-se que s'ha asso.
Ilt o està en vies d"assolir-se que
la nostra dependència no vegi recompensat el seu treball amb quantitats «Irrisòries". Fixats per la C M.
en octubre de 1920 els sous mínims
— imposats no pels dependents sinó
per la realitat del moment en que
s'establiren — han estat generalment
respectades Ics categories en les quals
quedaren classificats.
Però aquesta obra cal perfeccionarla per a la seva major estabilitat I
solidesa en bé de tots — amos i subodiuats — . Per això els flrmants ens
créieni en el- deure d'assenyalar els
defectes que precisa corregir.
Primerament ens cal dir que en
soUVitar els dependents de comerç
de Barcelona sons mínims, teníem
l'absoluta confiança — que avui queda ben palesat que fou temerària —
que normalitzant-se la greu situació
econòmica produïda per la guerra,
el cost de la vida PS reduiria gradualment- Lluny d'això, els sous fljcats en 'WM- (?) no són avui suficients per afrontar le? necesesitiits
més peremptòries d'una família modesta.
Raonaments molt respectables de
la represcntac·ò patronal, que acatàrem en discutir l'escala dels sous no
tan reduïts per nosaltres presentada,
e,ns portaren a transigir, convençuts
qüe «els Mous niínims> aprovats per
a cada categoria representarien la
remuneració dels serveis prestats per
individus amb les «mínimes» aptituts
I que els altres serien objecte
caria cas d'un més favorable tracte. Però desgraoiadament l experiènc a dià.
ria ens descobreix que 110 és així i
que pel contrari la major part- dels
patrons obliden el que significa el
fou niinim equiparant-lo pràcticament al seu màxim.

VEU DE CATALUNYA

s o c i a l s

eencedír-Ia. però que ei sempre ha representat un responsabilitat major,
en les actuals circumstàncies que tan
difícil fan la lluita per la vida, són
ensems un apoderosa temptació, per
a resistir la qual són necessari tots
els frens morals, de què per fortuna
es troben rev'esttts la immensa majoria dels soferts individus que consagren llurs anys i llurs talent» —
molt» o pocs —al servei I profit d'una casa de comerç.
Els abusos — d'una part l altra —
que tant perjudiquen la bona fe necessària, poden arribar a desaparèixer aAb la garantia mütua que S gntflca l'aval corporatiu. Per això l'obra que portessin a cap els Comitès
Paritaris i la Comissó Mixta a Barcelona, fins 1 tot si arribava a fixar
sous mínims equitatius 1 els suplements deguts en Justa compensació
a major» exigències, resultarà migrada, si no porta la vigència de 'a fórmula jurídica de la màxima solvència que significa el contracte de Treball.
• '

Per tot aixo cre'cn que cal:
Pr'mer- ReVis.-ir *1» «sous mínims»
vigents i adaptar-l^s a les necessitats
actuals.
•
Segon. Fixar les tjuantitals proporcionals en què cal millorar-los
com a compensa,'.ió a la dellca-iesa
de certs càrrecs i suplements, segons
l'indole del treball I l'estímul guanyat amb ela anys de servei en una
mateixa casa.
Tercer. Esliblir el contracte de
Treball obligatori, com a garantia
mútua dels convenis verbals I per tal
d'introduir reglamentadaroént millores com la concessió de vacances, que
ja ni tan sols es discuteixen en
aquells països que per ésser«mnlnMt·ment pràctics, obeeixen als. sentiments
més humanitaris en els ordres moral
i físic
Per tant. als senyors vocals patrons
del Comitè Paritar del Grup quart
ens di.lgim, i ells atentament els soUicttem que estudiïn i examinin amb
tota donscièncla — com hem fet els
representants dels dependents — per
elevar-les amb el vot unànime d'aquest Comitè a la Comissió M'xta,
les següents.
•
BASES

200
200
200
200
250
300

Ï8
19
20
21
22
23

a) Aquell» que prefereixin cobrar
per setmanw hauran de soHlcitar-ho,
rquidànt-se'ls segóns la proporció
que fixa l'escala preoedeedt
b) Els que *» «mtractin per a
prestar llurs servei» amb caràcter de
temporers, w podran exercir llur comès en una mateixa casa per més
de tres mesos cónsecutius, passant a
1 fixos desprès d'aquesta temporada.
c) El» temporers cobraran «obre
les tarifes cjÉposade^ un augment del
50 per cnt.

B)

Suplements segons lee categories

Com à compensació per la delicadesa i per les responsabilitats que representen '-ens càrrecs, les quantitats fixades per als' sous mínims es
milloraran amb els augments que
segueixen:

VI

ELS DEPENDENTS
Comptables, caps d'escriptorT. caixers, viatjants i corredors, tant si són
a sou flxe com •> sou 1 comissió (sempre que els que exerceixin aquests
càrrecs no siguin gerents, apoderats
o càrrec anàleg: 200 pessetes mensuals.
Caps de magatzem, caps de secció,
corresponsal» et) idïòma.estranger, 1
altres càrrecs que np siguin els especificats al pr mer apartat, i que requereixin coneixements especials: 150
pesseíe» mensuals.
' Auxiliaré d'e •.•oniptable: 50 pessetes
mensuals.
Comptables a horé». — No havent-se
inclòs aquest ir portant sector a l'escalat de sous mínims (per la se\'a especial constitució), cobraran, a qualsevol edat, per hores de treball senceres per cada hpnt diàrta, a raó de:
75 pcsAefes mensuals.
Aclariment. — Els viatjants o corredors que ••xerci ix n d Mals solament
en èpoques determinades i ''de pòca
duració, essent'èmpleats la/resta de
l'any al magatzem, cobraran solament el sou de categoria pel temps
que treballin fora.

A) soue mínim*
Tenint en compte que les circumstàncies econòmiques en lloc de normalitzar-se persisteixen de manera
LIES DEPENDENTES .
que agreugen extraordinàriament la
difícil. lluita per la vida al depenfaqut-me.·anògrafes pér a corresdent de comerç, no permetent-li pondència espanyola: 100 pessetes
afrontar-la com correspon a la seva mensuals.
posició a la societat, l'escala vigent
Taqul-mecanftgraTs per a corresde sous mínims per categories, que- pondència estrangera: 150' pessetes
darà completada i modificada en la mensuals.
forma següent;
Les depenJenteb i^ue exerceixin j à r réc similar àl d'un dependent, com
1
per exemple: comptable, caixera, etc.
PER A DEPENDENTS
hàuran' de cobrar d'acord amb les
mateixes coqdicloús dels dependents.
!• anys
Ptes. 80 mensuals
75
15
VI
100
16
150
ELS MOSSOS
175
200
Encarregats de magatzem, enfarda19
225
dors i'aquells als quals es (acl ser20
250
vir de cobradórs; 25 pessetes men275
suals
'
300
Cobradòt» exclueivament: 50 pesse23
350
tes denèiíal».
24
400
25

g

II
P E R A DEPENDENTS
14 anys.
15
16
17
18
19
20
21
•22
23
24
25
2Ú

Ptes.

i:

60 mensuals

75
100

125
150
130
175
sno
200
225
025
250
275
300

Per alifa part. finint, l'escala que
regeix, en els ï3 anys - en l'estat
actual de coses — Complida aquesta
m
.
edat queda'el dependent al marge d^
PER
A
MO*SOS
la millora aconseguida, perquè de fet
el smi que ti fixat, cobrar, per un
Els mossos haunm de cobrar per
malentès egoisme de la majoria dels mensualitat», d'ael endavant, com
patrons, es converUiix en invariable. l'tiUra dependència 1 en la proporció
1 per llei naTuml aquesta catogoi següent:
rii cóniprèu tots aquella individus als
ouals s'exigeix un major zel i actll i anys.
Ptes. 60 mensuals
vital i en els quals d;pos'ia l'amo
l.'t
»
»
75
•
una cocifiana que molt honora' el*
16
>
•
100
»
;••.<• - i í - m e r é l x e r la \ els que saben ^
17 •
. 1 7 5 .

C) Augments graduals per any»
de serveis à la mateixa oasa a partir de l'oMentfó del tipus major da
sou mínim fixat
.

.

•

•

« f e

Dependents. — De 3 a 5 anys un
augment mensual de 25 pessetes.
De 5 a f> anys id. id. de 50 i d .
De 8 a 12 any? 1(1 Id. dè '5 id.
De 12 a 16 anys id. id. de 10O id.
De 16 a 20 anys id. id de 125 Id.
De'20 endavapt 1d. id. de Ï50 id.

vm
augment mínsmil de 25 pessetes.
amneut" mensual de ?5 p«sseies.
De 5 a 8 any» id. id. ife 50 id.
De 8 a 12 anys d. id. de 75 Id,
De 12 q 16 any» Id. id, de 100 Id
De 16 a 20 anys 14. id. de 125 id.
De 20 endavant id. id. de 150 id-

fít
Mossois- » De 3 a 5 anys. augment
mensual de de 25 pessetes

De 5 a 10 any» id. id. de i0 id.

De 10 4 U anys irj. id. de 75 id
De 16 aflyí endavant id. id. de W0
poceete».

d ' a c t u a l i t a t
CONFERENCIA
Demà. a dos quarts de dotze de]
D) Contracte de treball obligatori)
Amb caràcter obligatori s'estipula- matí, al saló d'actes del Centre Auran contractes de treball entw pa- tonomista de Dependent» del Comen;
trons : dependents que, ultra conte- i de la Indústria, En Rafel Campanir les dades que creguin convénledts lans donarà una conferència públiles parts contractants, seran avalats ca sobre - «El socialisme i el proble.
per una entitat de dependència mer- ma de Catalunya — L'interès del»
cantil 1 registrats a la Comissió Mix- obrers».
ta, un cop signat pels interessats.
DEL CONFLICTE DE CALELLA
Als dits contractes — la règlamenS'assegura que de no quedar solutacló dels quals sera objecte d'un detingut estudi posterior —, els patrons cionat aquesta setmana el conflicte
de Calella, d'ençà de la pròxima;
es declararan oblgats:
Primer. A observar la jornada de el Sindicat únic començarà de posar
en pràctica alguns dels acords qua
8 hores amb tota rigorositat.
adoptats per a prestar-el seu apol
Segon. A concedir el descans do- té
moral als obrers que sofreixen les,
minical i festiu — de precepte o no conseqüències
del locaut
— en la forma fixada pel costum de
la ciutat, i la festa del Treball (priDEL SUCCÉS DEL MOLL
mer de maig).
Tercer. A abonar Íntegrament el
L'autoritat militar ha resolt intersou en cas de malaltia, i pel temps venir en el procediment que se seque duri.
gueix a un dels detinguts amb moQuart. A concedir anyalment, du- tiu del succés ocorregut durant l'ea.
rant els mesos d'estiu, 15 dies con- terrament de l'obrer Felip Jiménez,
per acusar4ee'l d'haver amenaçat 1
secut'us de vacances.
Cinquè. A satisfer a la dependèn- insultat- els reclutes del quart regU
cia una quantitat anyal — no menor ment de sapadors-minadors que conde l'Import d'una mensualitat — men- tribuïren a una detenció.
tre no es determini en . forma equineixements i activitat en els depèn-, LA COMISSIÓ MIXTA DEL TREBALL.
dents en les utilitats
A canvi de tot això i d'una major
En la sessió celebrada per la Coequ tat en la remuneració ara vigent, missió Mixta del réball en él Comerç
podran amb el màxim prestigi exi- d'aquesta ciutat, es resolgueren algir els patrons major suma de co- gunes propostes dels Comitès Parineixements i activitat een els depen- taris en reclamacions de dependents
dents, i així, de fet, l'estímul esta contra els seus respectius patrons i
bllrà necessàriament una selecci* en altres reeurtos de revisió -contra vellur benefici.
redictes de la mateixa Comissió MixXI
ta.
Seguidament, després d un detinBases addicionals
E)
gut estudi, foren aprovat» els prest.» -Els_ deppntfínts que portin més supostos de la Corporació per al vide 2 anys de servei a una mateixa nent any econòmic 1923-24.
casa, seran considerats inamovibles,
Passaren a eetudi de les Ponències
a no ser per una causa molt justirt- especials
algunes proicada. que haurà d'apreciar ei Coni- posicions. corresponents,'
entre
les
quals
lè Parltari del Gmii quart. De voler les seirOen's: Termini d-àvis figuren
en caa
el patró acomiadar-lo. vindrà obligat
Immotivat d'un dea indemnitznr-Io. amb una quanthat d'acomiadament
regulació de l'horari de les
equivalem al sou de sis mesos, com pendent;
creació d'una borsa del
a mínim, auçmcniant la i n ' l e m n i t í H - confiteries;
ció parnHelament als anys Ifuç el per- treball mercantil.
La representació patronal va donar
judicat poni de servei a la casa. i
havent dé fixar el·-repem Comitè Pa- -compte •.d'haver-se celebrat, aquella
ritar! l'Import de la ndemnització. tarda al Foment del Trebay Nacional una reunió dels represntants de
3.» -Quan en una casa quedi pla- totes le» societats econòmiques dí'a·
ça vacant, necessàriament - el patró questa ciutat amb els vocals patrons
haurà de cobrip-la amb personal de dels Comitès Paritaris i ConHssló
la mateixa- categoria o alrúeoys amb Mixta, havent-se acordat trametre el
les mateixes condicions. Jeixant de següent telegrama: - - - -.bondo el suplement de sou que pels
Ministre Treball. Madrlí. — Reu
anys de servei tingués assignat l'annides Foment Treball Nacional Enlitecessor.
;
tafs Econòmiques amb els vocals pa3. » Als corredors a comissió hau-' trons Comissió M'xta del Treball en
ran d'abonar-les les cases per qui tre- el Coiperç i posat de manifest per
ballin les comissions djreotes 0 indi- aquests l'actitud dels Vocals depenrectes.
dents de la mateixa, es complàuen
4. » Els empleats que Ingressin ,rn en posar en coneixement de V. E. 1%
files per a prestar el servei' militar, perfecta tmanimitàt dels reunits soen acabar-lo seran reintegrats a la bre conveniència que subsisteixi amb
plaça que ocupaven, però sense que la seva màxima autoritat el dit orel temps transcorregut sigui compu- ganisme, tan necessari per la pau
table per als efectes de le» catego- social en el» múltiples problemes del
ries d'antiguitat.
treball. — E l saluda respectuosaAI que sigu: soldat de quóta i pu- ment. Domènec Sen. Presid'eht Fogui seguir acüdiut a les oflcjnes, àe mént Treball nacwial».
li conservarà el lloc i seguirà el forn
d'anfiguíiat. compensant en hores exELS FERRAVIARIS
tra ordi na rics el treball que no pugui
Una comissió de] Stmfccat LUura
prèstar a les ordinàries.
5-» Tot dependent qpe a 1 aprova- de oarrilaires va estar ahir al Gevem
ció d'aqueste bases cobri un aou su- civil per a 'er present que el dja 11
perior al que en elles s'estipula, del corrent mes acaba el teimini if-txat
li serà respectat, sense que per "cap pel Govern per a l'actual règim de
ferrocarrils i que serveix çerquè les
causa pugui rebaixar-sé-li.
donin un sobresou al per6.» Tots els dubtçs qu csorgeixin companyies
per a la interpretació d'aquestes ba- sonal.
-Els carrilaires desitgen que es troses seran resolts pal Comitè Parltari
del Grup I V . el qual proposarà en bi una solució que no els perjudtquL
"cada cas. la corresponent resolució
a la Cómisstó Mixta.
VACA
Heu's aquf ben concret el nostre
pla de millorament per a la desvalguda dependència mercant 1.
SI algun sacrifici poguessin representar les millores indicades, sobradaraent haurà de quedar compensat
amb un major rendiment en «1 treball.
En resum: quan l'harmonia, coheaqtiénc.ia d'una major justícia, informi les relacions entre amos i MIbordinats, les cases comercials podran asprar a ésser, demés de fermes, veritables ràcers íamlliars per
a tot» els que es trobin agrupats al
s«u redós units per un comú anljíl,
tant on el moments pròspers com en
els momenl* difícils per als uagoci».
Els dependents de comerç treballaran Ueíalmeht per tal de veure implantat un veritable règim d'amplia
col·laboració, el més «stahle i únic
rçue pot portar dies de glòria àl comerç caulà.
I

F V oibrers d'un taUer de planxat
metàl·lic de E . B. Alentom. instal·lat
al carrer de Rosselló, *ian abandonat
el treball iper a protestar que l'amo hagués tret '18 obrers, aegant qua
no hi havia teina.
tls vaguisiies són 49.

Publicacions rebudes
—•Butlletí de fObservaUal de l'Ebre». Número 6.
— •Butlletí de la Societat de Fllatellstes». Número 34.
— «Le Correspondència de Valencià». Número extraordinari publicat
per aquest popular diari de València,
amb motiu de Càp d'Any. Publiía
notables obt«è Uteràrio» i 'artisttquea
referents a coses de València, degudes als millors literats i artistes del
Regne.
— L a Indústria EifJafioU·. Nu», m.

LA

V I D A

VAIXELLS ENTRATS:
Vepor Italià ' ^Ansaïdo San Glorgíq I», <le Vàlència, amb càrréga
gíii^ral
, I
. Vapur llalià •Fiume·, de Qalvest6u.
amj) carW».
i
Vapor espanyol •Enzkera·, de Pçn I
Txilbci, amb carbó.
PalletKit espanyol «Eiirlqueta», de
TorKvella, ainb eal
- tàUebot e s ï J B i i » ! «ApuluDia'. de
Sóller, amb garrofes
•Vapor anglès «Fínchurcb*. de Martells, ainíi carrega geaeral
vapor unglès «Clàtar*. dé Màlaga,
amb càrrena genera».
Pailebot espanyol "Vifta de Aló»*,
d'M'1'61''*» BJIfi) 6ai·
Qolela espanyola -Munle Carmel·j··
de Torruella, amb sal.
Vapur ttspaiiyyl «Mabón», d'Eivissa.' :unb càrrega gein-ral i 8 pasíat'V^por espanyol •Culle'ra·. de Gandia"' i e ü ales. amb càrrega general i
tS.passatg«K..
V'apór espanyol «Montevideo», de
Culun i escales, amb càrrega general i 36 passatgers.
Vapor italià •Prlnclpessa Mafaloa- de Gènuva. amb carrega general i 39 passatgers .
Vaput espanyol •Fina·. de ia mar.
arub peix.
VAIXELLS DESPATXATS:
• Vaipur Italià ..AiisaUíe San Giorgio 1», £mb càrrega general 1 trànsli, cap a Gènova 1 escaleo
Bergantí goleta itolia •.Oçtt·avia",
en lle-st, cap a Ba-Mui
Bergant i goleta italià «Dédalo», en
J&st, càp a PianoieUi.
Vapor espanyol «To.rrasi y Bages>,
amb càrrega general i trànsit, cap
a València i Liverpool.
ijagnt espanyol «Fernando Gass«t-. amb càrrega general, cap a Vinoro^'.
Pailebot e^onyol «Joven Paqulto.»,
amb càrrega general, cap u Pala-

càrrega general, cap a Melilla i escales.
Vapor espanyol «Peris Valero»,
amb càrrega general, cap a Pasajes
i escales.
-Vapor espanyol «Cabo Blanco»,
amb càrrega general, cap a BHbau 1
escales
\ ttpof espanyol «Cabo Prior», amb
càrrega general, cap a Bilbao i escàle-s.
Vapor franf^s •Çollebrieres·, amb
càrrega géneral i trànsit, cap a MasVapof francès
•Carn...u!-·~amb
càrrega general i trànsit, cap a Mareella.
Vapor anglès «Dundee., en llo^t,
caii a Velèncía.
Vapor espanyol «Pedr...., amb el
seji equip, cap a la -mar.
Vapor espanyol «Malión», amb càrrega general, cap a Eivissa
V-apor correu italià .Principessa
Mafalcía», amb trànsit, cap a Bm-uos
Aires i e*al«..
Vaiívr italià «Albaro». amb càrrega
generàl I trimsit, cap a Santa Creu
de Tenerife.
Vapor espanyol «Mar^arí». amb
càn»ga general, cap a dljOn.
Vapor e^anyol jRey Mime I», a^'b
càrrega gmeral, cap a Palma.

La

conferència duanera
internacional

EI Consell de la Societat de Ves Nacions, en les reunions tingudes dies
passats a Ports, va decidir convocar
pt-r l'octubre, a Ginebra, una cunfe'é: i la iriternacionaL per o tractar
de le* formalitats duaberes i slmtlaw.
L'origen d aquesta Conferència són
els estudis fets pel Comitè econòmic
de la Societat de les Nacions, I fòrmen part del principi de tracte equitatiu que esta iusorit a l'article £3
del Pacte de la Societat. El Comfté
hà considerat que hi ha una categotma*.. . .
ria d'ubusos que provenen del manPailebot espanyol «Ramón Frei- teniment de formalitats i de pràcti«as», amb càrrega generí!, cap a ques- duaneres excesives, inútils, arCiutadella.
bUrànes o deslleials, i no hi ba dub• Llagut espanyol 'Teresa-, en llast, te que causeu un perjudici 1 posen
cap
Sant Carles.
entrebancs Injustificables al comeri"
VAIXELL SORTITS:
dsls membres da la Societat.
Vapor espanyol «Andalucia», amb
La Conferència d* Gènova va aSop

C o t o n e r

de

TELEGRAMES QhlClALS DEL DIA D'AVUí

Mtovtot

Ohrlm·Bl

t·l·rtaau.

T·roer

(Jn»rt

15,73

00.00

15.74

00.00

00.00

15.41
15.27
15.02
13 77
13.29

15.20
15.04
14.90
13.54
N.

15,28
15.14
14.89
13.66
13.21

oo.oo

00.00

Alexandria

r·br·r

Abril

Jumel

Tea—
«ntarlar

ObrltD·ml

Futurs. Ashmouni

29.93

29.88

Març. .
Maig . .

I&96

00.10
cxuo

Disponible .
Futurs:
Març. . .
Melg. . .
Juliol. . .
Octubre. ,
üeser . .

M«rç

» Sakellaridis

32.85

Dhponlble.
Futura:
Març. , •
Maig
Juliol
Octubre. .
Desembre ,

.

.

• •
• .
, ,

MÏT^
març

5B: :

Octubre .
Desembre

.

00.fX)

o^.oo

00.00
00.00

00.00
00.00

iMa

18.20

00.00

00.00

00.00

ar.75

27.75
2S02
27.35
25.00
00.00

27.53
27.ne

00.00

28.05
27,40
25.05
24.70

•aàralae

Nova Orieans
Dtooalblt.

06.00
00.00
00.00
00.00

35.05

Nova York
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A

Oetiuacló àirtea del Cel legl d'Agent* de Canvi | Borsa | ei Mercat li'.·ire de VMers
• E88IONS O I L D I A . - Al mati, a Is Sala de Contractacions del Casino Mercantil, a fi de mes: Es fa de
Nords de 70 40 a 70 05 i a 70'lü, Aiacanta de 70*301 70'20 1 a 70·25, i Duro-Felguera u Só-tt-j i a 55*50.
Ala tarda, • la Casa Llotja. Es fa de Nords de 69*90 8 70,Oi i a 69*65, Atacants de 70'10 a 69-80, Grenses de 17'50a
17*20, Aigüçs a llCas. Metro-iransversal a 122*50. i Duro-Felguera de 55*00 a 55'35.
OentaaM * vaMn Matats al oMHpiai | ne Inr^rtia encara en al Bulllali Oficia?
Barcelona Tractionand Llght Power 7 0i01 «1921», * a 100'50 1 00*0. Grans Molins Bascos 6 0|0. * • 91*00.
Barcelona Traction and Liglit Power 7 "lo. • a 107*00.
Mines de Potassa «Súria» 7 0i« • a 99*00.
Barcelonesa de Navegació 6 "lo. * a sa'Ou i 00*00.
Tramvies de Sevilla 6
• a 95-90.
Obligacions Espanyola ColoniUació 6%,. a teta
Traravit» de Barcelona 6 o|0, • a 102"25.
F•-•inert d'( 'bres I Construccions 6 '• i^, a 94*50.
Municipis de l'Exposició 8 per 100. a 98*50 i 00*00.
Hotel Ritr 7 "u. * a 95*00.
AL COMPTAT (Reproduït del Butlletí Oficial)
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Els valors assenyalats amb asterisc no han tingut coliticciú. Deixem constatat l'últim canvi per a guia del lleeidor
?m'·olo:rraac"··:,ü'r,U; •oi••0•• l'-^'lO; belgnea, 3 5 ^ ; ^ ! ! ^ 29*94; Urea, 30'90; tíolara, tj'SSS· marca
ü.ü.'. 1 corones, 0.01.
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w ^a oy
l 55,1 d AtacantsCa8ín.0nMerc'n,'X
de io* I"8"8 de CÍDC 8 Ies cnc de ta tarda, a fi de mes: Es tanca
ae A
Aoras
a tití 60.

^8-^",-Al

DI(erèiM4a» ót lae aparawian* a terme
De la tanca d'ahir a les cinc de la tarda a ta d'aqueat mati, es puja 8*10 de Nords, 0U5 d'Alacants i 0*15 de Feleuera
De la del matí. a la de les cinc dc ta tarda d'avui, es baixa 0'55 de Nords i 0 65 d'Alacants.
"
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tar una sèrie de recomanacions, de
les quals la Comteski econòmica
ha aprovat el£ principis; però, entenem donar un pas mès' endavant, ba
Sicions tnillor& per a asegurar una
acord general, atilltzuüt el mecanisint- de la Societat. VM diferents Estatsi per una acciú individual i
col·lectiva a la vegada, tiaurlen de
simpliflcar I fer més unifonnes 1
més eq-iltsilves les lurmalitalé i el
procediment duaner i pendre disposicions mllorss per a assegurar una
ràpida i vasta publicitat als canvis
aportats a llurs tarifes i a llurs reglamenls.
Amb el convenciment que un acord
Beneral d'aquest gènere marcaria un
progrés important rars la realització
d'un tracte més equitatiu del comerç,
la Comissió econòmica va sotmetre
al Consell una sèrie d'articles sobre
les formailtàts duanem per tal que
•servissin de base al programa d'una
conferència duanera iutemaciüuol
d'experts.
Les conclusions que prengui ta
dita Conferència, tindran la forma
d'instruments Internacionals, I , com
els que adoptA la Conferència de
Barçelona, comprometran els Estats
que els acceptin. El programa de la
Conferència nomía compendr& les
formalitats duunerae, però no tractarà de« ta política adoptada pels
membras de ta Societat en matèria
de tarite$ « acords comercials.

La

Cambra

de

Comerç

B a n c de C a t a l u n y a
Barcelona
Central: Rambla d'Estndla,*
Agències: N.0 1: Creu Coberta, 8.
N . ^ S a u l Andreu, 148
N.0 3: Salmerón, 111.

Valors - Cupons - Girs
Canvi - Banca
Apariat de Correus: 568
Direcció telegràfica:
C A T A L O N 1 A B A N K

BancaTusquets,S.A.
CANVI - V/VLORS - CUPONS
Rambla del Centre, número 9

Banco Espafiol ie

Crtflo

Capital Ptes. SO milions
Rambla d'Estudia, 14
Interessos que abona a compte
corrent:
A la vista: 3 per 100 anual
A tres mesos: 3 I|2 per 100 anual
A sis mesos: 4 per 100 anual
A un any: 4 1|2 per 100 anual

Internecional
Al grup de Finances hi han InsEl Consell de la Cambra de Comerç crites les qOeeUons següents.Internacional, reunit a Paris, sota la
Exposició de la situació ecunòmlcB
presidència del «enyor ClementeL i Unanciera dels diferents països.
acordà el programa del 11 Congrés
Estudi de les mesures flnancieri1»
que celebrarà a Roma, d t l 18 al 24 necessàries a la restauració del code març.
^ luerç internacional (deutes Oliats, re-

paracions. c-rèdlts mWmaciofiajs i
canvi).
Al grup IndtefHa I .Comerç seran
e<iuditfdM le» quinze qüestions de
regkuoeatacló
duanera inscrites a
lordre del dia de la Cdòterèiiçià
duanera de la Societat de les Naciótis. així com ta qüestió dels d i - u
de sortida sobre les primeres mataries .segons proposició del Cumitn
americà.
El grup Transports ha repartit els
l'ordre del dia de la Conferència
cials: transports per ferrocarril, per
n i n 1 per l'aire. Aquest darrer examinarà les millores que poden .Introduir-se als transports iniemacionals ! s'haurà de pronunciar sobre
la 'greu qüestió del tracte diferencial
dels pavellons.
El Consell ha examinat el resultat
dels treballs dels diferents Comitè»
d'estudis permanents de ta Casnbra
(propietat industrial, temes comercials, efectes de comerç, dobies impostos, estadístiques, coneixements,
etcètera.
Pinolnient, el Consell ha decidit, a
proposta del Comitè americà, auto*
rhzar el senador Borah per exposar
als congressistes el punt de vista
americà sobre lea qüestions d'Europa-

La

política comercial
d'Hongria

El minstre dè Comerç d'Hongria,
senyor Walko, ha declarat a l'assemblea nacional que Hongria, que ha
signat tractats consagrant el prlnNuipi de la nació més afavorida
atnb Alemanya, Suïssa i Bulgària,
desitja igualment *lgnar una- convenció econòmica amb altres Estats,
especialment amb els seus veins, que

PSg. 14. — Dissabte, ro à i íebrtr de 1923
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LA

formaven un territori duaner coirrti
COLONIALS
6O l'antifra mnnnrqDla
Dia 10 <ie ícbrer de 1923.
El iruoiat Ue pau soU auforítzn la
Sucres. — Segueixen eli> mateixos
eoncIu=ló de convencions preferents preus de la setmana passada, mos« n b Ainitrla i Txecoaalovàgula Ale* trani-se el mercat més actiu, fent-se
tiores, í-ls «Itres Estats signataris fontínnes operacions amb aquest article.
posseelren un dret igual.
Hongria ségucix amb Elm^alia
Per al consum èU preus són:
Mel. de 156 a 1S8 pessetes ei» 100
l'acdó d'Àustria prop de la Societat
~ <1« les Nacions, par a crear una uiilO quilos.
Tarclst, de i t t a 197 pessetes.
econòmica més estreta entxe t U EsCentrífug de ratcolatxa, d« 158 »
tat? succiís^ors. Af^gl el mliilitr* (jue
anenlre altres Estats e.xerceixlri una ' iW ÇMsefes.
política de protecció duanera. Hon- , Centrin^ de Cuba, de 160 a 170
gria no pot í·'ïwr IMarteanvisia I i 1 pessetes.
Blanc de Java, de 165 a 167 pesimporiacié de I«s mercadorioa haurà
D'éser resirlngUla, sobretot pal qu* setej.
Blanqueu. de 109 a 171 pessetes.
a»«r<rten>iz a les matoríe» taxtUs i «t
Blanc de primera refinats, de 173
cuiro brut
a 175 pessetes
Terròs P. O. d'Aragó, de 174 a 177
pesseter
E l tractat de comerç
Terròs P G a'Andalusla. de 163 a
185 pessetes
Piló en patis, de 166 a 190 pessetes.
italo-austriac
Tallat, de tüu a SU7 pessetes.
Cafès. — Ha arribat el vapor «Mon.
Comuniquen de Viena que les na- tevldeo», amb 6.^68 sacs de diferents
goclacloris per a la conclusió del nou procedències, continuant els preus
tractat de comerç entre Itàlia 1 Àus- terms en t o u els mercats, 1 cotltzonttria, ban fet grans progresse^ des- se aquí com segueix:
prés «Ja la visita a Roma del dotor
Schuller, del ministeri de Negocis
palraDgers. austríac.
a 9.
La «Neue Fral PsMse» diu qua Àus*J
tria desitja per * Jes seves exportaC
% 3
I
cions una dlaznlnudd dels drets d'I(8
'J
tàlia. Voldria que els coeficient-, de
§
9
augment fossin suprtnte 0 molt disminuïts, 1 això. especialment per d
+ -+- - i
I
Jee màquines, la cel·lulosa, als autofi,
mòbils, ei paper, els mobleg i alguns
# roetalls treballats.
4

i

«
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LA CAMBRA MERCANTIL

be
La JDMa directiva d'aquesta en4
titat, reunida sota la presidència
(B
d'En Josep Cabré i Gelabert prtngué
M
darrerament els següents acords ínte resar del ministre d'Hisenda algu- i m
nes modificacions a la. R. O de 3 de
febrer referent a les declaracions
que han de presentar els industrials
I comerciants individuals compresos
n
en el recàrrec substitutiu de l'Un post
d'utilitats, amb el fl d'esvair dubtes
que encara resten, 1 evitar possibles
perjudicis als interessats 1 refermar
l a eeva adhesió m é s absoluta a la
Comissió Mixta del Trebell i influir
«Ha on sigui necessari per tal que
m
11 donin els mitjans indist
pensables a la seva actuació; solicltant del Covem la desaporiclo de
o
l'Impost crescudlsslm que darrerat
ment s'ha augmentat en proporcions
gairebé fantàstiques, sobre el descmbarc de passatgers que procedelSen d* ports d'Ultramar en arribar
m
al de Baroelona, cl qual impost pels
de la classe de luxe, arriba a 1« x i - •o
fra de 450 pessetes, per cada un.
amb Ja qusl cosa es perjudica tota
la ciutat. 1 d'una manera especial el
comerç al detall: concedir al comrt*
c
cs
organitzador de les festes de Carnesa
toltes la quantitat de SSO pessetes.
Uastinots als premis que consideri
"oportü; i altres referents al rsgfln
intern de la Cambra.
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PER A INFORMAR

FARRATGES
Dia 10 de febrer de 1963.
Alfals d'Urgell de -primera, a 2í
pessetes els 100 quilos estació de Bar- ,
celona.
Alfals d'L'rgell de segona, a SOTO
pessetes.
PaUo de l'L rgcll, a 12-50 pessetes.
Pcllo del psh. tt 1S'50 pessetes.
Pelle curta de l'Aragó, a n pessetes.
Palla per a embalatges. & 11 pessetes.

Els

Els partits semifinals de la prova
doble d'tíomes. donaren lloc n belles
iKiItBS. vaàcent Tegner- Rovsing aLe
Besnerals - LacOMe per 6-3. 64. 9-7,
arribant-se cop al llnai, I d'altra banda Cechet.CoaltéaS a OUbert - Mlshu
per 6-3, 6-2, 6-2, amb mercada superioritat.
Fn el campionot Hndivldufll de senyores ftilM Mc Kane guanyà fàcilment a Mme VaussarJ per 6-2. S*.
per la gran superioritat del seu Joc
inconmensurable. 1 Mrs Beamlsh a
Mme. Goldiag per 8-6. 6-2. anat molt
igualades al primer set i uiiposantse francamept l aoglesa en ei segon.
Del doble mixte Mlss Mc. KaneCrawley guanyaren a Mme. GoldingCoultéas per 4-6. 6-2. 6-2. malgrat que
en el primer set estigueren els anglesos un xic descompostos, dominant després francament, com pot
veure's pels detalls; 1 Mlss BeamlshGílbert a Mme. filllou4-Cocbet per
7-5. 6-3. remarcant-se la superioritat
de la primera parella, especialment
per part de l'englesa
Pet ben dlr-se que la nota sobressortint de la Jornada foren les «xcellents Jugades de Mlss Mc. Kane. la
qual fou sovint ovacíonada al mostrar filigranes del sen Joc, que pot
considerant-se un dels més complets
que hem contemplat fins avui a Barcelona
Els altres partits de la prova de
consolació, donaren el següent resultat: Lacoíte guanyà c Llencres per
6-V 6-8. Petersen a Freodenthol per
C-". 6-3. Flaquer a Tarruella per (/-£.
6-2; i Larsen a Jaurrie'a per 64). 6-2
Per n avui hl ha marcat el següent ordre de Joc:
Pista central
A les H'IS. — Flaquer contra Larsen. Prova consolació.
A les 2 ,— A. Cochet (F.) contra
J. B. Gilbert (A.) Final individual senyor».
*
A continuació Mlss Beamlsh Mlss
Mc. Kane (A.) contra Mme Vaossard I GoiHng (F.) Final doble senyoretes.
A continuació final de la prova
consolació entre eU guanyadors dels
art Us de les U15.
Pista numero 1.
A les Wlí — Lacoste contra Petersen. Prova consolació.
£1 fet de celebrer-se a la tarda tres
partiu finals, dóna gran interès a la
jornada, amb caràcter de solemnitat.
No cal encomlar rasalstèacia a
aqueste sessió, penúltima «tels Csmpiona-j.
CORREDISSES

Grans partits internacionals
Dies 10 1 11 da febrer
S E R V I - T T R

s

8

E

M

X

X

o

e•

esports

F. C

La Jornada d'ahir divendres no fou
de grans emocions com els Jies anteriors, malgrat la qual cosa til assistí prou concurrència, presenciant
alguns moments de Qultes Interessan's, pspecialraem per part de le"
senvore-?.

€5
Presentació

F .

c.

de Ginebra,
campió de Suïjsa.
contra

Els Campionats del món
de Tennis

•9

l

CATALUNYA

~

l

EI senyor ministre d'HIseoda ha
tramés el Consell Superior de Cambres i aquest e les dc Comerç i Indústria de Barcelona per al seu infome «1 projecte de Collgacio dels
' Agents -1 Comissionistes de Duanes.

DE

Moka legítim, dé 605 a 615 pessetes els 100 quilos.
Saml-Woka Harrar 1 afWcatu, de
580 a SM pessetes.
Puerto Blco Caracollllo, de 605 a
615 pessetes.
Puerto Rico Yauco espeeial, de 590
a «xr pessetes,
Puerto Rico Yauco superior, de 575
a 58ó pessetes.
HOeitc R í » HiieSda, de WO » 550
MBetB. #
V
Ca reca Í. Cost» Mica 1 semblants.
de 560 a 500 pessetes.
Trillats extra, de 515 a 585 i[«sse
tes
•Puerto Cabello 1 corrents, de 510 a
680 pesseieí.
Palembarg, de 470 a 480 pessetes.
Pasllles, de 455 a 4SS pessetes.
Gacoui — £1 vapor .Montevideo»
ba portat 1.17G sacs de variades procedències ameTicanes.
Ha arribat el vapor «San Carlos»,
con^u ds Fernando Póo. amb uns
deu mil sacs dc la dita procedència
per al nostre port. i uns tres mil per
als del ^ o r d
E19 preua segueixen amb poca variació, podent-se cotitzar per al consum com sogueixr
. Guayaquil Arriba, d a 370 a 330 pessetes els 100 quilos
Guayaquil Balao. de-356 a 365 pessetes.
Fernando Póo de. primera, de 310
a 325 pessetes
Fernando Póo de segona, de 300 a
810 pessetes.
Feroand» Póo de tercera, de 290 a
300 pessetes.
Fernando Póo de quarta, de 280 a
890 pessetes.
Caracas de primera, de 485 a 49!
pessetes.
Caracas de segona, de 230 a 890
pessetes
Canyelles.-Ceilan erlra. a TSO pes.
•etes el quilo.
ídem ndmero 1. a 6'80 pessetes.
ídem número 2, a 6'55 pessetes.
ídem ndmero 3, a 8^0 pessetes
ídem número 4. « 6*10 pesseter ,
Xina. a 5'50 pessetes.
Ra911 res de neilan. a 4'40 pessetes.
iPehresa — Singapore Wonc. a 8'60
pessetes el quilo. .
ídem negre, a S'SG pesseus.
Peneng . TaUlrtiem, a 575 pes
se tes.
Tabasc -j Jamtlca. a G'70 poíseteí
Cs velis e*pèclM, — Classe sups
rior. a 8 peesetei el quilo.
OeitlUats. a 4 ptsaetes.

E

Lee hores d'oScino que actualment
legeixen a l'esmentada
Associació
|SÓD de onze a une, i de quatre a
smt.

VEL*

BARCELONA

Campió de Catalunya i d'Espanya
Camp da Lee Corts
a les-Vi5 de la tarda
Servei d autobusoa do la Plaça de
Catalunya al Camp de Futbol
Prens: Llotges, 35 ptes.; tribunes, f»; preferències. 2'50: gols
1 laterals, T. Rnfrada general, 2.

M

de l a monumental

PROVA C. E RODAMÓN
Recordem a aquells que vulguin
pendre paA en aquesta provn, qne
s'efectuarà el dia 18 del corrent, que
essent la coneixença de! fecorregut
una de • « principals condicions jv-t
a triomfar, no deixin d'aprofltar el
poc temps que queda per a estudlar-lo.
La inscripció quedarà definitiva
meht tancada el vinent dimarts, diu
13. a le^ dotze de la nit. eíactuant-so
el sorteig d'equips el dia 15.
F. C SERVETTE • F. C BARCELONA
Avui. dissabte, a dos quarts ds quatre de la tarda, t l n d r l Uoc el primer
dels partits que ban de disputar
el P. C. Servette 1 el F. C Barceflonn.
El Servette alinearà el seu equip
complet, tnregrat per Grosdidler
Bouvler (Internacional), Fehlmann
(mtemaclonal;; Beyner. Plchles. Richard (intemacloiutl. ChnrpUlod. Pacho (Internacional;, Mayer (intemacional, Dietricb i Tburiing.
El Barcelona l i oposar*: Pascual.
Planas. Surroca. Torraltp. Blanco
(L.), Samatler. Piera. Martínez Sagí,
Gracia. Alcàntara i Sagí Barba.
Per u actuar de suplents, ban estat
designats Conrad OonzAlec, E Blanco, Bosch 1 Cella I I .
En Vicens Martínez no podrà figurar en lo línia d'atac blau grana
per persistir encara la lesió que es
produí en el segon dels partits contra eí Ràpid, de Viena.
La lluita que hauran de reallttar
els equips campions de Snrssa l Catalunya 1 d'Espanya, ès esperada
amb verit&ble curiositat. Ja que es
coneixen els enormes progressos realitzats pel futbol suis. col·locat ara
en primer terme, després dels seus
triomfs sobre Holanda l Als mon va
i l'empat amb Itàlia.

CAMPIOmS
DEL MCW BE T E M S
Demà, diumenge

PARTITS FINALS
Palau fle la Waslria flel Parc
Entrada

E l

Ptes.

S o m e t e n t

Han estat aprovats els següents
nomenaments del cos de somatents;
Caporals de districte..—D« Refllnàs,
En Felip Nerl Gibert; de Bafteri,
N'Andreu Marqués; de Sant Esteve
de Bas,' En Josep Codina Carrera.
I de Rojals. En Joan Odena Pàmies..
Sois-caporala de distxlcie.—De Rellinàs. En Joan Conés; de Barburà.
En Josep Fatjó; de Beguda, En Silvestre Ventulú Vidal. 1 de Torroella
de Montgrí. Eo Josep Sala ForÜà.
S'ha concedit la medalla de Constància al caporal de districte del sometent de Sant Llorenç de Morunys
En Josep de Rovira Cabana!, al sovscaporal del dlctricte de Pulgrelg En
Ramon Mnlaset MontórcI l" als Individus i' ' de Sant ioan de les Abadesp- i
Miquel f·syrt Vfflw i Ba
Josep Banegonza Guillaume.

E

producció

general: 4

M
d'art

L A DONA D E F A R A Ó
La

m é s grandiosa evocació

històrica

de

la

vida

del

vell

Egipte

LA

S a r d a n e s
PER AVUI
Sit, a l«s deu. — Audició de sardaoes, organitzada per l'Agrupació SardadUta Barcelona, a l'esiatge de l'esmentada Agrupació (Hospital, 131). a
càrrec de la cobla Barcelona.

DE

Ha quedat oberta a l'Escola SuEsplèndida visió dels Alps suasos.
perior d'Agricultura (Urgell, ISÏ, te- Perillosa ascensió al Mont Lyskomm.
lèfon 579 H). la matrícula del curset
de «Degustació de vins I begudes alcohóllqties· que comen arà ei divenR l a ! C í r c í' A r t í s t i f l
dres dia in del corrent, acabnni-se
ORAN B A L L DE DIO~riES8ES
el 23 de morç. El curs consta de
per al dilluns, 12 de febrer, al
vint lliçons que es donaran els dilluns, dimarts, dimecres 1 divendres, de U a 1 del mati. El preu
Decoració I Cavalcada, a càrrec
d Inscripció és de 25 pessetes. Cada
de lots els artsltes. Venda de lolliçó consis'el.T en la resolució pel
calitats i entrades al Reial Clrtast. de quatre problemes quantitarol Artístic, de deu a -Una del
tius, deguslanl-se en el curs tota
mati. de quatre a vuit do la tardn.
varietat de vins l begudes alcohòli1 de deu a una de la nit. 1 des de
ques.
dotuà. diumenge, a la taquilla del
Teatre de Novetats.
Disfressa obligat^rln. podent adquirí r-la les persones que alxl ho
desitgin nl vestíbul del. teotre. o
la cosa nastlita els facilitarà des
del preu de dotze pessetes.
A l'estaigo del Clrcol es podran
G r a n T e a t r e del
Liceu
adquirir tickets per al sopar, i
s'acceptaran encàrrecs de reserAvui. 51 de propietat 1 abonament.
var taules.
A les hou. FUNCIÓ DF. Ci.UA en honor de S. A, R. l'infant don Ferran.
1 Serata d'Onore de l'eminent mestre Max SolilllingS-Prlmef-. acte segon de TRISTAN I I S O L D A ; segon t
COLISEU D l VARIETATS
concert per l'orqueetra: a) Preludi de
ParsifaL b) «La testà de la verema*
Avui, ft les deu de la nit. Magnífics l
llntennezo •iel mestra Schlillngs). vatiats pro.rrj.v.·s Prpjeccló de noc) i i & O N O R A . obertura núm. 3 de tables peUlcule;. Oran quadra d'aBeethoven; tenxr: acte segon de traccions. 6 JUNETMO'S. equllihrlsMO.NNA USA. - Demà, .'.arda, últl. tec; SOLED.\T MIRALLES, ballarina:
ma funció de la temporada. TRISTAN 3 VERA'S, aiambristes; BALDER, ven1 ISOLD.V
trüc*:: «iccès «xrraordinnri de la genial a n i r à , PfL^R ALONSO, eli les
creacions del seu nou repetí ori. —
Gran
Teatre
del
L i c e u Demà. diumenge, tarda. Prim·.·ra sessió e dos quarts de quatre. Segona
Temporada de Quaresma. 4 grans sessió a ka sis. Nit, a les dea. EJdraconcerts pel gendal pianista F.MIL ordlnorls programes. ~ Molt aviat,
SAUER. Dies 22 alt, 81 tarda, 28 nit, sensadonels debuts. — Seguidament
de febrer, l 8 nit, de març. — Conti- la eminent artista. AiKónla Mercè I A
nua obert l'abonament.
AliGENTINA.

Espectacles

Tarda, a lee cinc. — Plaça de l'An
gel. Audició de sardanes, e càrrec de
la cobla La Principal Barcelonina.
L'audlcló és organitzada per ''Agrupació Sardanista Barcelon-i.

B L D O R A D O

Nit, a les deu — L'Agrupació Sar
danlsta Barcelona donarà una oudioló de aardnnee al seu estatge, a càrrec de la cobla La Principal Barcelonina.

Cultura

|

i

Ttatre
Català
B 0 Í Y À
Telèfon 3000 A. — Demà, diumenge,
o les tres de la tarda. Ultima «n aquesta tenjjpurada de lo famosa rondalla
d'En fcÜKh 1 Torres,
LA VENTAFO08
per a deixar lloc al mutnatge de la
popular 1 «llvertUla obTa del mateix
au-or, AVENTURES D'EN MASSAORAN.
A dos quarts de sis. La meravelloaa
comèdia «n quatre actes, de íoraiUloble àxlt.
L'ADMIRABLE ORICHTOH
Interpretació i presentació esiupendeu.
N U , Duej obres mestres d'En Frederic Soler.
CBS CARBASSES DE MONTROIQ
(des actes)
L t " JOIES DE LA ROSER
(tres actes)
DUluns. tatxi*. Magniílc pn-.grnma
de Tealie .Selaiie. EL PAQUEBOT
T F - t x a n r i civíLirz.ATa T A N M A TEIX.

(Es despatxa a Comptadurla.

T

E

A

T

R

E

;

N

O

U

COMPANYIA ARGENTINA
MUINO-ALIPP1
Avui. dissabte, funció en hoqor i
bemeiti Ü·'EXRIC MUITÏO i t L l E S
A1.EPPI. Dues SUPERBEi? ESTRENES, dues. Primer: ERA l'N MÜCilACHO ALEGRE; ú*goa: ÉS ?ON2J FL
CRISTIXNO. CU-OíDO FL AMtjR LO
P'-MINA, orlirlnaa d'Elies Allppi; tar0*r: F'ESTA AROEN1INA. — Nota:
Demft. diumenge, comiat de la com- j
panylo.

Teatre

Victòria

OPERETES CLNEVIAIOGRAFIQUES
ULTIMES FUNCIONS
Avui. dissabte. 10 de febrer de 1923
Nit, a le« deu.
ULTIMA REiPRESRNTAClO
EN FUNCIÓ DE NIT
del magnífic 1 populoruslm fllmi/pwvtn en t'inc aietes.
MI8S VENUS
Considerada píl ptlbUt com la m l ' l i r
opereta coneguda a Ban- -lonn
Demà, diumenge. Ultimes funcions.
Tarda, a dos quar;s do quatre 1 a
les sis. Nit, a les deu
Es Ue.tpatxa a Comptatlurla.

T
I V O
L I
L'AoadAmla de Belles Arts anuncia
la concessió de dos premia, un de 7 úniques funcions, 7. de comtat a
Barceloiia do l'eminent tràgic
cloc centes peese es I l'altre de du«s
•RMETE Z A C C O N I
centes cinquanta, entre alumnes de
l'Escola d'Arts i Oflei« l Belles Arts. Avui, dissabte, dia 10. A dos quarts
de deu de la nu
1 per Pintura (Secció de Belles
Avui, dissabte, nit. a dos quarts de
Arts). Serà condició indispensable,
deu. L'aplaudit dnsma tti vuH actes,
per a ésser admès a les oposicions,
EL SOL DE LA HUMANIDAD, 1 el
estar matriculat en el susdit centre
drama «n tres actes ' • G. Rovetta
drama imiórlt «n tre» actes. LA Did'ensenyament, l tenir-hi aprovades
OLISJCION POR DENTRO.
ERMETE ZACCONI. CRISTINA
a més a més de l'ass'gnatora a què
tUMMl
correeponguln els premis, la d'AnaGran Teatre Espanyol
tomia artística, la de Perspectiva i la Detnà, dltunenge. nit. Comiat de Vide Teoria 1 Història de les Belles
mltwni artista E. Zacconi
Companvla de vodevil Josep Santpere '
Arts.
LA BLSfiETICA DOMATA
Avui. nit. a les deu. ESTRENA: EL
Es despatxa a Con^ituduria
MF-U NANO.
La Secció de Pintura de la corporació. Junt amb el senyor Professor
d'ensenyament, serà la que determini els exercicis que els opositors ho- 4 únics dies. « (13. 13. U i 15 febrer)
Companyia de comèdia
g'n d« realitzar i la que elevarà a
Güell • Tuc'ela - Asauerino - Cortès
de comiat a Barcelòna de la
l'Acadèmia la proposta de concessió
NW. a les deu. POPULAR. BUTACA
COMPANYLà ARGENTINA
dels premis, cas d haver-hi qui els
PLATEA. DUES PESSETES REESmereixi, i una vegada la dita Secció
MUI5ÍO-AUPPI
TRENA de la comèdia en tres actes,
ho aprovi, es farà públic el vere
Debut: Dilluns, 12. Tarda, a les cinc. airranjaiuent castell& d<> IJuls Val«Us,
dlcte.
EL CURA OC LONCUEVAL
Del 10 al SO de l'actual, podran els
Oemà. diumenge, tarda, a dos
aspirants dirigir les soUlcituds al
quarts de quatre. Primera secció.
president de l'Acadèmia, acompanyaVuit elegants
LA MORAL DEL AMOR
des dels documents que acreditin esB A L L S DE
D I S F R E S S E S
tar en les condicions abans asseA les sis. secció «apeclal. 1 nit. a les
AURIGEMMA CASADO
nyalades.
deu. EL CURA DE LONGUEVAL.
Es despatxà a Comptadurla. — TeLes noces d'or. El clnquantenarl
lèfon 4134 A.
j
de sa fundació
Avui, dissabte. 10 d« fehrer
BALL MULTICOLOR
El dimarts de Carnaval, dia 13,
Companyia de Comtdla
BALL FLORIT
Oibefia-Ollver
Localitats: a la taquilla del teatre.
Avui a lea deu de la nit. F.>trena
de MA.SAN1TA DE MAYO 1 Is tmgè
dia japonesa, MADAWE BLITERPLV.
Immens ò»lt de Canncta Ollvír. —
Dema. diumenge, tarda 1 nit:
AL LECTOR: Cerqui «n uqueot maieU
La sensacional peUicula de la revolu- número un altre anuiwi ilel Twatr«
ció italiana de le» •camises negres* Goya.
que només es projectarà demà. I
dimeorae vinent
Cn DEFENSA DE LA PÀTRIA
(EL FEIXISME A ITÀLIA)
El han anuadat per a avui. dia
Projecció patrocinada per la «Ca- 10 de febrer, de la Gran Ml-CA RE ME,
Gran a s s o r t i t en corba es
sa degll Italianl*.
de vestits, oo se oelsteoiA Ona «1 m
LLUITANT AMB LA MUNTANYA
del mateix.

TEATRE

I

CÒMIC

DISOKESTI

TÍ

V O L~Í

Teatre

Poliorama

Teatre de Novetats

CAMISERIA
SANS

Boquerla, 3 2

p j g . T5. _

CATALUNYA

!e tre de Nov etats

PER A DE.MA
Matí, a les ome. — El Grup Sardanístic P.lus i Taolet ha organitzat
ona audició de sardanes, a la plaça
d'En Rius i Taulet. Cobla Catbalònla.
Ki Foment Sardanístic de Sant
Marti celebrar* una audició de aardaues al carrer Bogatell. eucreuameut al de Mallorca, u càrre-: de la
cobla Barclno.

£1 Consell Directiu de l'Inititut de
Cultura i Biblioteca Popular de la
Duna conroca les associades a lo
Junta general ordinària «ue en compliment de les teves prescripcions r«trlameatàrlea celebrarà «1 aiumeug*.
dia 18, a les auze del mati. en ton
casal, carrer do Verdaguer l Callis. 3
Secció Permanent d'Educació 1 Instruivló. — Seran vacances per les
classes generals l les setmanals de
Cuina l fiebosierla els dies dia Carnaval i dUnecree de Cendra. A les
cinc de la tarda dels dos primers, bl
haurà assaig do cant gregorià per
preparar la MUsa que es caniarà en
fer el Romiatge a Monisemt, En
acabar, sessió de sardanes.
Dilluns 1 dimarts de Carnaval,
a les vuit del mati. es donarà la corresponent lliçó de Cuina popular.
A les utte del mati de diumenge,
lliçó de lectura artística; a les quatre de la tarda, de dansa popular catalana.
Secció Permanent de Cerimonial 1
Festes — Diumenge, dia 11. a les
elnc de la tarda. Festa artística dadlcada a l'Institut per un grup de Joves I senyoretes amants de les belles
arts, dirigits per En Lluís Masrlera.
Les sòcies per entrar hauran d exhibir el rebut corresponent
Secció Permanent de Religió 1 Culte.—Els diumenges, o missa de vuit,
contltiua Mit-se la devoció dels set
diumenges de Sant Josep.
Dimecres de Cendra, a lee vuit del
matí, missa i Imposició de la cenira.

VEU

"ÏÏÏATRE OOYÀ

Teatre de Novetats

Qran Teatre del Bosch

TEATRE

DissabTe, t o de feSref de I Ç S J
MVJIU 1 valuosos premis.
*
Exquisit servei de lU-siaurant ^

NOU

EMPRESA SERRANO
ESPECTACLES IRIS-PALMr.R

KURSAAL-ArtslocràtícSalú
PALAU DE LA CINEMATOGRAFIA
Saló de reunió de famílies dlstlh.
G. a.a C s m i t a n T l · d a B a l l e t
gides. — Sextet Suflé 1 Trio Moltó.
scb.e o-l
— Avui. dissabte, insuperable programa, soroUós èxit del primor capítol
de la sensacional i tràgica peUlculo
EL DOCTOR MARU.SF. exclusiva),
amb la seva emcH.'ioouii i meral'assumpte de lu qual demostra 13
vellosa danso .La liL'MEXETA·
passió dol jue 1 deis vicis i delictes
quo mifieO la societat moderna, la diJ'úulc, l'incuinmeiiíurablf rei dcl| ta riovvjJa í-j prosenUi·la amb escrit
polosa propiciat, resultant la trama
paíl-guniveta.
ro«s subtil i emocionant. Completen
L a Scheherazade i El
cl proprama l'orlglnal cinta A M l *
SES DITES, de gran broma: gran
C a r n a v a l de S c h u m a n n
èxit de la formosa comèdia americà»
na Uiiversal SENSE AJUDA DS
ventaries obre* d'art, en les qual»
MNGU. per l'artista Gü&on; PÒLISton ovacionats són tots ets artistes
SA D'ASSEGURANCES, de broma
de la compaiiyla
contínua. 1 les ACTUAUTATS GAÜMONT. — NOTA: Avui. dissabte, de
sis a vuit, I demà, diumenge, en la
sessió matinal, d'onze a una, es des*
Els notahlllsiltns claws musicals
patxaran butaques numerades per M
la sessió de les sis del diumenge.
Germans Ferronis
SEfMANA IOPUI.AR
M
Mics dies a M e l íelm'iMic
ADEU A BARCELONA
Espectacle •. per a infanta. Càrrec
del 'Pi, U .
Demà. diumenge, a les quatre de i j
BUTACA, S'SO pessetes
tarda, i u le sais.
I . EL SENYOR CARBAS3ETA. pefll
titelles.
I I . EL TITELLA SPORRTMAW.
I I I . Entrada comíica pels dlvertm
Oren Saló de Moda
Avui. dissabte, dia 10, nit. Progra- pnUossos.
nves «MCtrauidliMiris. Grans òxlts. La
PUPY AND Z£PY
,p?Uk-ifla
d'interessant
arginnent.
ACER FRED; la cOmlca. B.VBY 1 EL
V.UWBUM), per la petita 1 ja cèlebre
artista Babv; «1 divertit Wm. ESCERosselló. 206. davant del Frontó
NES DE CIRC. i l'esdeveniment cineDemà. diumenge, de cinc a set.
matogràfic, lercera jornada de la Grnn funció:
pellkttUa superproducció de l'aorePrimer. LA FADA, dos actes.
ditada nuuva alemanya V. F. A..
Segon. uFORAI!. un acte. BALL»
L'HOME SENSE NOM, titulada, L'EM- URBANO
- TURURUT, amb acompa«
PERADOR DEL SÀHARA. — Demà. panyament
dd platerets. Entrada |
diumenge, sessions d'onze a una ma- seient numerat,
i pesseta.
ti, de irecà quarts de quatire a sis i de
s'.s a vuH, tarda, i a les deu de la
nit. Grandiosos programes. ESTRENA de la formosa peiiicula, ELS DOS
ÍDOLS.
Casanovas, 3 i 6
Dilluns de CARNAVAL, 12 de febrer,
A les deu de la nit
FENOMENAL
BALL DE. DISFRESSES
Programo per a avui: L \ CRUEI.POPULAR DBLS ADROGUERS
TAT DEL DESTÍ, producció de la
marca Fos; BERMÚDEZ FUTBOLIS- A benefici de la Caixa Mutual del
MONTRPIO SOCIETAT
TA, còmica d'extratmiíoàrio hrama;
LA UNIO ULTIiAM-UIINA
LA VALL FLORIDA; BOB L'I.NCOfl(Societat de dependenta)
REGIBLC. supeiproduocló dea Progra10 valuosos I artístics premis, 10
ma AJürla. — Dtmià. diumenge, farda, grans cessions. Nit, augment de seran distribuRs entre ies diafressej
quo més es destlngelxln per Uur
programa l estrena dels episodis primer i segon dc la sensacional eérie
. orlgtnalíta* i han gust
VltsgTOiplt, per Camnel Mvers,
Banda dirigida pel noiuble mestití
L'EPOPEIA D'UNA DON.\
\
«enyor K>L£S1AS
GRAU PLUJA DE CONFETTI,
SERPENTINES 1 BOLES DE NEU
La gran sala estaràrocatmentoxomada
i llluminada econ els dies dc grani
ORAN CINEMA DB MODA
solemnitat
Notable- (ulntet JüRDA
Que ningú falti al niés eTíraoidioait
i tercet TORRENTS.
i original BALL DELS ADROGUEB&,
-U-ul. dlssotole. lExlt Insuparahie.
Trioml (trandiàs del Programa Aju- ! R m
T DÍIIQM. ConisvaL
rla, EL RANXO DE L'OR, la mts »rvl*-J rP /AMP\ kI V
A los deu de la rüc
grandiosa creació d'ar.- del cjiossal
Extraordinari BALL DE DISFRESartista WOXIAAI 9. HART. No dei- SES TRADICIONAL. ANY DL
xeu de veure aquesta formosa joia;
ANLMA RU'EVYA, aísumpte ptfCTiòUc
I de costums morvaques; B-VBY i EL B A L L D E L S D E P E N D E N T S
VAO.\ni^íD. preciosa comódia. — dedicat a les DEPENDENTES i MODUluns. gran esdeveuinKMtt unistic. DISTETES. El local estarà ricament
MonTimentall pellWula històrica, LU- adornat. 15 magnífics premia, 15.
GRECLv BORúIA. fdés Ue M.uOO per- Prerni d'honori, a les dlsíresses mé»
sones en escena. La cosa m ü gran M I distingides.
presentació.

La Chartotte
Krecklow

34 m mfleSirertlssenieiils

Sala

Empordanesa

Oelaí ^inierts, dia 13 de febrer

PALACE

CINE

ÍPutxinel'lis Miria

Bohèmia Modernista

Saló

Catalunya

Frtntó Principií
Paiaes
FathTcinwïa
* b b i ï * ) m s ' . . Nit, a un quart d'onze. Dos extraoi1.
dluorls partiw. Primer, a pala: GER.
El saló de tnM confort de Barcelona MANS QITNT.KNA conlra BADIOLA 1
Avui. EXHIBICIÓ de la graruhoaa JAUREüLT. tíe^on, a cisteUa: SANTI
evocació htstórwa de la vida del veli
[•AL.\U contra GLRUOEAOA i
Egipte.
YCHAZO.
LA DONA DB FARAÓ
Monumental peUlcula de grnn preseataició. dlriRlda peó* Eraest Lubltsch
La tnes extraonlinana produoclú ciCAMPIONAT DE CATALUNYA
neiuatograflt.'a de l'èpcwa. que oonsDemà. «Lumeug. 11 d« fehrer. A
-.ituirà l'èxit tni-a gran «.te la temporada. — L'empresa t.j. «ksposat fóo- las 3'10 de Ip tuJvla.
UNIO SPOIll IVA ÜE S-^'S • ESPAJectar sencera aquesta grandiosa
pel·lícula en coda seesió. per la qual NYOL (-.auip Unió).
ATLÈTIC S.VU.\DELL - MARTINENO
svsa es prev« al pulaic que estigui
a J'iiora en ipunt <3v «wnençar les ses- (^-amp Atlètic).
«tons per a no perdre una sola escePer entrades i kKalitols, ois camps
na d'aquest grandiós film Cumpleta- de Joc.
rà el programa la divertida. cótal>oa.
PLORIAN HEROI

F

U T

B O L

C a s a Beetho ven

Cfrcol de Sans

CuilUu, í i 9. — Tetólwi *77 H.
Avui. ülsiairtv, a les deu dv i * tUt
&

BALL

BLAU

programa e *jàrreo de fla tan
anomenada
BANDA DEL OIROOL DE BANS
•telglda pel totOí» Leopold BvxgOéi».

Tenim un gran assorllt d'óperesan«
ligues l modernes, d'oewló. que reuUizem a preus tumoment econòmic».

ÈDEN~CONCERf

AS^tO K. Exlt. PAQUITA CASA.
NUVA. ROSLNfi i sJtres import oms
cumerG». — Coda dia, ApenUÍI Oran
l a b e r í r AtserioA.
CtSAJíS BALLS DE DISFRESSES

ÇA

P à g . 16. — Dissabte, 10 de febrer de 1923

ANÀLISIS

laboratori
ttpetial ptr

VKU DE

CATALUNYA

MODERNS

D'ORINA

CADENES

Anuncis
S'ADMETEN

Lumbac - Dolors
Reuma - Gota

GIR POSTAL
en l'Administració principal de Correus
Oertlflcaoló da
cartes, Valors
declarats. Sobres moneders
I gestionem la tramita*
ció de tota classe d'assumptes en les Oficines
de Correus
EMPRESA IDEAL
DXMOBUACIÓ
Rbla. Flors, 16. baixos.
Telèfon 4863 A.

Wuistració de Fíupes
J.

U-AMDBl
De 5 a 7
Muntaner, 28, principal

Està de moda
Exigir les iàmpares per

Automòbil
marca
fesí:

P e r a TOTA MARCA d'Aulocamlon» .le QUALSEVOL
TON ELLA TO E d'acer eromu-niquel earantltzat

PELA70,

EXTRAU SENSE
DOLOR Nl MOLÈSTIA

PIANOS

Entisema, Vàrlcis, Congestions,
Ofec, Flébitis, Aríerio-Esclorosl.

SE VEN A TOT

Totes les vostres molèsties, el cor]
que bat massa de pressa, els ofe
Igaments «mflsematosos a l més petit esforç, els dolors a l'espatüa.
l l a fatiga general, les venes massa
linfiades. les pertorbacions urinàInes i congestives. les crisis reuImàtigues I gotoses. Indiquen claIrament que la sang està emmetzij nada per una producció excessiiva d'àcid úric. En tes dones, les
I menstruacions penoses, aqueixes
I pèrdues blanques, les migranyes
grepetides. la neurastènia aguda
leonfinnen també que la sang, enIvaïda per aqueix mateix verí, é s
rmaasa espessa, circula malament i
(que el nodriment dels diferents orIgues és defectuosa. £ 1 tractament
Ide l'artritisme l de totes les seves
^manifestacions ba d'estar en reiaIció amb la causa, 1 posseir, per
1 tant, u n a acció depurativa. tonifl|cant o modificadora. El

Cada flascó v a acompanyat d'un
fascicle Il·lustrat Es ven en totes
les bones farmàcies 1 drogueries.
Laboratori L. RICHEIJET. de Sedan. 6. Rue de Belfort. Bayonoe
(França).

AMB MARC DE FERRO

Sublim marca
R.MARISTANY
Casa fundada el 1670
AL COMPTAT
PLASS OS. LLOGUER

Brucfr,

COPUBS
originals a màquina

H A M M O N D
per a escriure, de Up us
eanviablas

Casa Garcia Saàrez
H - RamliU da Catalunya
Teiúton 4335 A

PiailOS 1 píanoleS

49-BARCELONA

DesconfiEu dels similars
y n o d u b i e u dels e f e d e s

driÇALLICIDA-ESCRIVAr

Administrativa

CLAVÈ, n.'

7, segon. Despati: de » a 11 1 da 4 a 6

Demandes
A senyora o senyoreta
donaré .societat encarregant-se
de ia taquilla en tonrnó per
Espanya o Estranger amb pelliouies assumpte mundial 1 de
gran resultat. Escriure Empresa Ideal d'InformacH. Rambla
de les Flors. 16 (Anuncia'.

Plegadores de paper
amb hores disponibles casa o
fora Eaerluro apartat 378, cai l l l a 35.

Ensenyo a tallar

i muntar a easa i a domicili.
Elisabet». 19, convent.

Caladora

Aprenents
d'ambds sexes es necessiten
per a treball tàcll. Raó: Casanovas. 2S8. pral., 1.* Entre Diagonal i t ravessera.

Dispeses

Casa partiemar

cedeix habitació per s matrimoni. Salmerou, SS, 4 art. 1,*
Es douen i s'exigeixen roteréneies.

Sala amli flos balcoüs

MbS DE 8.000 PERSONES

«LA

ÒPTICA MEDICAL»

Carles Tuiusaus Optic-Fabrícant
Boqnerla, 22

Kanrlob, 8

BARCELONA

RHODINE
jMoleres! el resplandorglorlo»
so de los productes P · o i - O n r * ,
eala Amea Luz qne oaconduetrt
al p a e e t o d c s ú U a c l d n .
J O V E N T U T

P E R P E T U A

sabea'so.—Crema, fj».—Pol r o s . ï so. - Aiuat o a i t a w . s'ML
ee c o l ò n i a , a'so, s, IO i ia pies. te^oas (rassi LooMas
p è t a l cabell, S·M.S·MI 20 iitei. negoat frasa

auas

D a r r e r e » oreaolons
Frodnotes sèrls « I D E A L »
AOAOXA.Mlmosa.GINESTA, R o · a d · J · r l o ó , a D K Z K A a
• í r , » a t l n ^ l . O K l i , K E 1 RocioFlor. K O S A VirtlS*.OXJta
« B U s Mmtca·t, V I O L E T A , J u m i n .

G E R M A N S

-

B A B O B I e O N A

MEDICAMENTS

Es desitja

on neuror tol a dormit. Boig,
19. 3.61.1,*

_ Tutm dr SO
Comprimida* &
S0 Cenfignmeí

JAOUECAS
NEURALCIAS
REUMATISMOS
INFLUENZA5
Adoptada p o r eScuerpo
mAdicaS de FRAMCIA

Esla reina de les aigües de taula la de la
V A L L DE SANT DANIEL
El seu representant: Josep Pagàns, Ponent, 28

Dos dormitoris

Lloguers

mauinionl moderns, completa,
panòplia amb armes, quadro» a
l'u li antics t moderns. Corts,
664, quart.
per pis de IS a S4 duros. BameIlorai, í, botiga.

3oo ptes. regalo

P i a n r v o de lloguer de difer í 3 nOS rentaJrens.Brunli
MIxte. motor i reies venc. Es- n.« íf. entresol. C B1EÜER.
criure
a
JI.
R.
-IJOG.
ICniprej-n
LIQÍO
de comestibles ganga. Cecs de Ideal d'Iutormacló, Rambla de
o n a r i a pera riure-hi amsL'naambdroi a cuina 1 altra la Boquerla. 3.
8ar|a trimoni i do. íSf
les Flors, 16 nnuni.-!- .
sobi a dormir. Anuel-f. 8. I.BT, t.'
i.-rans, leshaVItacIons sobreres
d on pL» on hl hairl un despatx.
Escriure a L A V E U . núm. 4»!.
complet per a matrimoni, panòplia amb armes 1 alguns quaSafates i serveis de plata, a
dro* a l'oli moderns 1 molt an- pes. Compro or, plata, platí,
tics.
Corts,
li&l,
qnart.
brlUants
i perles.
ambjardi compraré de 4 S8.U0U
duros. Paris. 8 8. tiJllertse 4» * l·lifte»
Rambla de les nora, 3 a
Traspasso primer pis TrafalCardenal Caaaüas, 8,
venc per tMJO pessetes. Claris, 73
gar Uo ppssf-·.e> lloguer luxosa
4.r£, L *
ment
amoblat. Preu -a.OUi pescompro o m'amocio Escriure
setes. Tracto directe. Josep A.
e M . Empresa Ideal d'Informa
Interessa
vendre
Clavó,
9, ttflmer, primera.
cio. Rbla. 1- lors. 1G lAnuncisi.
De U a 1
menjador complet, slllerla I altres efecte». Maquina de cosir i
altra d escriure, tot junt o per
G a n g a
separat. Crgoll. 63. entresol.
Traspasso pb 40 pissetee lloguer amb mublee I neeoci per
6 mil pessetes. B . .Xucla, 3 bla,
quluec
Venc
30
parells
do
formes
per
a
Corden. 13, botiga
albarques. S. G i l , 23 (neumities).

ïenda

flnes haMlacioDs

G a n g a

U

Dorinilorí fennell

La Pelleteria Martorell Compres

neciwlta un aprenent per a recados. Salmeroo, 1Í7.

Tot el qne's necessita per a fsr-lss
Antiga Casa T. COSTAS. PaUa, 18 1 16, pral.

on, amb aparells matemàtics, li diran els cristalls que rostà
neceasíta Com aquesta operació c» per a roscà de molt Int»
r é s . n o e s p e r l a damà, r í n x o l avui 1 quedarem m o l t i i o n r a t s « o
•errir-lo.

Habitació

JOSEP A.

Fàbrica de Flors, Corones i Plantes

nne aquesta eaas
ifes o ullaren. SI
vaei tot seguit a

químicament p u r s . eepecifies
farmacèutics 1 a i g ü e s mineral»,
es rebeu directament dels puuts
d I s i d r e
R i u s
P r a t s
d'origen. FarmAcia de Botta i
Assessoria 1 representació d'ajuntaments, comerciants I partiBalta. Rambla de Caialunya,
culars, darant la Hisenda 1 altre* oficines. ConsulUti i tràmits
a tot estar amb bonos reteren- mim. 1, cantonada Konda de la
referents a la
Dniveisltat.
eles. Carta, 554, porteria.

Llei d'Utilitats i
Contribució Industrial

V E G E T A L X SENSE COLA

JÀBóHPECA

O O K T É 8

« A g è n c i a

Qnlee 1 tot el inaUitial per
ala sistemes moderus d oraanitzacio d'oficines.

ARREU

Sabd. 3.—Polvoe, i.—Xioàò. 4'fiO, VM, i % ptes., seeons frase.
Essència per nl mocador. IS petsotes frase amb osfour-

IS.PldçaCaíalunyaJB

Mobles
Fitxes
Carpetes

FUMADORS

J . URIACH & CA

•sens cap dubte, constitueix l'agent
Imés poderós que pot oposar-se a
lla Intoxicació de l'organisme, en
(vlnut de la seva acció aobre la
nutrició. I de l a manera com ajuIda a l'eliminació dels residus. Els
Itendmens oonfeestius desapareixen
•amb rapidesa, les articulacions es
•tomen flexibles, els dolors minven
li les amenaces de congestió o de
Iparàllsi s'allunyen definitivament.
1 On la seva acció s'exerceix encaI ra amb major força és en el tracItament de les manifestacions exItemes de l'artritisme potser menys
I doloroses, pert molt ostenslblds.
I Acnes, granallades, herpes, eczeImes. vérioes psoriasi, llagues. úlI ceres varicoses, flebitis, així c o m
Ien tots els casos d'accidents sifl.

DE C O R D E S C R E U A D E S

reproduíde» en rap»r<«l
M O L T I G R A P H , Inconhull
ble* d'oclKinalii mecano-

ENTRESOL

• A G E N T S •

Illtlcs.

Cartes
Circulars

16.

E L S ULLS DC POLL

Depura tiu RICHELET
La millor estrangera

«TITAN»

DOLOR DE RONYOrtsl

fíns a les vuit de la nit
quantitats per a imposar
en el

Tungsram

Demant's el follet íl-laitrat
Dr. VCLLVE, Professor Anx. de |a
facultat u- Farmàcia. Fernando. 58.

Joies d'ocasió

Casa o torre

Calia reDístraàora

Col'legi nens

Vendes

PROMESOS

j

Piano d'ocasió

LIMOUSINE

Traspassos

Ocasió

Litografia

oesmontable EUzalde, ajustat
de nou amb parent I taxímetre en marxa, es ven per no poderper a calats a maquina Wllson,
ronc a preu suinauient reduït.
a
on
o
dos
senyorde
reforéona 1 d'ocasU.* Planeta, 41. ;' treball
1IAT A CJtl&tA
A a11
UiDA \ 77,
la a t e n d r à Raó; Malmea, 10,
tot l a
v1. AllHospital,
dee en r e d u ï d a fs mil i» T * - Ronda Sant Pers, 43. despatx, Lar.a.»
Campa.
1 primer.
daU»lide6a7.
Oea. 48 bla, p r a L . L ' -

Traspasso pis

HIELO
AxtL STEEM

KAOPI D

C

modero amb mobles. Poc lloguer. Tracte ditecie. Mida ds
.-ant Pere, » , pzaL 2.' D s
10a 1

